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1. SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 

MÓDOSÍTÁSA 

1.1 A módosítás célja és várható hatása, tervezési területek 
 
MÓDOSÍTÁSOK:  

I.1.    „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése 

I.2.    Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése  

I.6.    Ipari Park Északi Zóna  

II.2.   Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen  

II.5.   Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása 

II.8.   Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál 

II.9.   4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése 

II.10. HÉSZ kiegészítése a csapadékvíz telken belüli szikkasztásáról és kezeléséről 

II.12. Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása  

II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása 

II.16. Helyi Építési szabályzat pontosítása 

 

Előzetes adat- és véleménykérő levél 2021 december végén kiküldésre került. 

 

 

1. I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztés területe 

2. I.2. Faipari Kft. fejlesztése  

3. I.6. Ipari Park Északi Zóna  

 

 

I.1. 

I.2. 

I.6. 
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II.2.   Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen  

II.5.   Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása 

II.8.   Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál 

II.9.   4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése 

II.12. Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása  

II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása 

 

 

 

Szentes Város településrendezési eszközei a Településfejlesztési Koncepció, a Településszerkezeti Terv 
(266/2007. (XII.14.) Kt. határozat), valamint a 5/2009. (III.09.) rendelettel jóváhagyott Szentes Város Helyi 
Építési Szabályzata és Szabályozási Terv, melyeket a Képviselő-testület több alkalommal módosított.  

 

 

II. 5. 
II.8. 

II.9. 

II.2b. 

II.2a. 

II.10. 

II. 14. 
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1. I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztés 

Az  Árpád-Agrár  Zrt.  (6600  Szentes,  Apponyi  tér  12.)  Tárkány  tanya környezetében  lévő  telephelyén  
tervezett  jelentős  üvegház  építés  megvalósítása érdekében kezdeményezte a településrendezési 
eszközök módosítását.  

Az  Árpád-Agrár  Zrt.  Magyarország  egyik  legnagyobb  zöldséghajtató  vállalkozása.  A telekalakítással 
több különböző övezetben lévő ingatlanok területéből kívánnak egy telket kialakítani, ahol  megvalósítják 
a beruházást. A  projekt előkészítése  során  a  Árpád-Agrár  Zrt.  elkészíttette  a  beruházáshoz  szükséges  
műszaki  és egyéb dokumentációkat. 

A tervezett üvegház rasztermérete (250,0 × 160,0 m): 40.000 m2., gerincmagassága: 7,27 m. Az  épület  
két  helyiséget  alkot.  Termesztő  terület,  és  kiszolgáló  terület.  Az  üvegház  beton pontlapokkal, 
vasbeton lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre és szerelt üvegburkolattal, alumínium  nyílászárókkal  
valósulna  meg.  A  termesztéshez  a  paprika  palánta  állapotban érkezik az üvegházba. A személy és 
teherkocsik a saját ingatlanon elhelyezhetők.   

A  fejlesztés  tervezett  helyszíne  a  város  településrendezési  terveiben  részben  M1-A  jelű általános 
mezőgazdasági terület, részben Gip-Á jelű nagyipari állattartó övezet, kis részben Gksz-M jelű  
mezőgazdasági  kereskedelmi  szolgáltató  gazdasági  övezet.  A  tervezett beruházás  megvalósításához  a  
hatályos  településrendezési  tervek  módosítása  szükséges, hogy a telkek azonos megfelelő övezetbe 
kerüljenek, hogy összevonásuk megtörténhessen.   

A tervezési terület természetvédelmi területet, ökológiai folyosót, régészeti lelőhelyet nem érint.  

A módosítás településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet érinti.       

Gazdasági hatás: 

A projekt megvalósulása az Árpád Agrár Zrt. termelése nő a stabil, korszerű, innovatív, és 
energiahatékony beruházásnak köszönhetően. Ennek következtében az Árpád Agrár Zrt. gazdasági 
helyzete erősödik, továbbiakban is részt tud vállalni a társadalmi kiadások finanszírozásában, melyet 
adók és járulékok formájában fizet be a különböző közhatalmi szerveknek, valamint szponzori 
tevékenységként.  

Környezeti hatás: 

A projekt kivitelezése során korszerű környezetkímélő technológia kerül majd beépítésre. 

 

2. I.2. Faipari Kft. fejlesztése 

Jelenleg a Korsós sor 43. sz. alatt a 4502 hrsz.-ú ingatlanon működik a Zsemberi Kft. A vállalat fejlődni 
szeretne, a bővítés ezen a telken nem valósítható meg, ezért az ingatlan mögött a 4498 hrsz.-ú csatorna 
túloldalán fekvő 4497/3 beépítetlen területen kívánja a fejlesztési elképzeléseit megvalósítani. Ehhez kéri 
a településrendezési tervek módosítását.  a  hatályos  településrendezési  tervek  módosítása  szükséges, 
hogy a telkek azonos megfelelő övezetbe kerüljenek, hogy összevonásuk megtörténhessen.   

A tervezési terület természetvédelmi területet, ökológiai folyosót nem érint.  

Gazdasági hatás: 

A projekt megvalósulása elsősorban a Zsemberi Kft. fejlődését, modernizálását, hatékonyságának 
javulását eredményezi. Ennek következtében növekszik a Zsemberi Kft.  társadalmi kiadások 
finanszírozásához való hozzájárulása.  

  



SZENTES                                      TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2021/2 
                                                                                                                                                                    teljes eljárás 
 

- 9 - 
 

Környezeti hatás: 

A projekt megvalósításával az üzemi tevékenység kikerül a lakóterületről, ami kedvező.  

A biológiai aktivitás (BA) érték fenntartása érdekében erdőterületet kell kijelölni a tervezési területen, 
valamint erdősávot a fejlesztő tulajdonában lévő 4016/2 hrsz-ú, a Fábiáni út közelében lévő telken. 
Az erdőterület elválasztja a lakótelket az üzemi területtől. 

 

3. I.6. Ipari Park Északi Zóna feltáró út építése 

Az Ipari Park É zóna a Szarvasi út és a Téglagyári tavak között helyezkedik el. A szabályozási terven úgy 
készült, hogy kialakítható legyen kisebb – 2500 m2 - közepes 10.000 m2 – 20.000 m2 – és nagyobb méretű 
építési telek. A valós igény 2500 – 5000 m2 nagyságú ingatlanokra mutatkozik. Többször előfordul, hogy 
a vállalkozás kisebb területen indul el és később megvásárolják a szomszédos terület(ek)et. A feltáró út 
megvalósításával kisebb, a vállalkozói igényeknek megfelelő telkek alakíthatók ki.   

A tervezési terület természetvédelmi területet, ökológiai folyosót, régészeti lelőhelyet nem érint.  

Gazdasági hatás: 

Mód nyílik a telkek rugalmas értékesítésére, vállalkozások megtelepednek, egyértelmű 
gazdaságélénkítő hatás.  

Környezeti hatás: 

A projekt megvalósításával az üzemi tevékenység kikerül a lakóterületről, ami kedvező.  

Az Iparipark Északi Zóna fejlődésével párhuzamosan megvalósítható a téglagyári tavak zöldterületi 
rekreációs fejlesztése, mely egyértelműen kedvező hatása lesz a környezeti elemekre. 

 

4. II. 2. Nagyhegyi utak szabályozásának pontosítása a meglévő állapotokhoz igazodva 

A módosítások a szabályozási tervet érintik. 

 

a. 3637/1 hrsz-ú út szabályozásának pontosítása  

A Nagyhegy külterületi részén található a Garázs dűlőhöz közeli 19430 hrsz.-ú telkén egy lakható gazdasági 

épület áll, amely nincs feltűntetve a földhivatali térképen. Az épületet nem az 1986-os terv és építési 

engedély szerinti helyre építették. Az épületet a  HÉSZ mellékletét képező 72-I.4. jelű belterületi 

szabályozási tervlap szabályozási vonal érinti, mely egy 14 m széles utat jelöl ki. Mivel az épület a térképen 

nem szerepel, a szabályozásnál nem lett figyelembe véve. A Garázsdűlővel párhuzamos út szabályozását 

a meglévő épülethez, valamint a környezetében a meglévő telekhatárhoz lehet igazítani. 

b. Hajnal utca egy szakaszán a szabályozás módosítása 

A  Szentes - külterület, Nagyhegy (zártkert), Hrsz: 19093/7 alatti ingatlant a  HÉSZ mellékletét képező 57-

IV.3. jelű belterületi szabályozási tervlap szerint a Hajnal utca (Hrsz: 19089) tervezett 22 m szélességűre 

való szabályozása érinti. A tervezett szabályozási vonal belemetsz az ingatlan dél-nyugati sarkába és 

áthalad az itt feltüntetett épületen. Az ingatlant érinti a nyugati oldal felől meglévő vasút védőtávolsága 

is. Az ingatlan környezetében elektromos hálózat kiépült, más közmű nem található. A tulajdonos kéri, 

hogy az út szabályozása ne érintse az épületet. Amennyiben a szabályozási szélesség 17 m, az épületet 

nem érinti a tervezett közút telkének a szélesítése.  
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A Hajnal utcával szemben a Hékéd vasúti megállóhely övezeti besorolása a szabályozási terven nem 

megfelelő (különleges terület – temető), átsorolása szükséges a településszerkezeti tervnek megfelelően 

a vasúti megállóhely ingatlana közlekedési terület – vasút, a mellette lévő két beépítetlen telek 

közlekedési terület. 

 

5. II. 5. Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása 

A Kertészeti Kutatóintézet telephely művelési ágú 10 hektár 6155 m2 nagyságú ingatlan, melynek 

tulajdonosa a Magyar Állam, Szentes Város Önkormányzatának elővásárlási joga van. 

A hatályos szabályozási terven a Kertészeti Kutatóintézet ingatlana mellett a Kurca partján markáns zöld 

sáv, mint zöldterületi övezet került kijelölésre. Ennek egy része a Kertészeti Kutatóintézet ingatlanára esik. 

 

6. II. 8. Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál 

A nyíri köz a város gyűjtőút hálózatának része. A Farkas Antal utca folytatásaként köti össze Sáfrán Mihály 
utcát köti össze a Vásárhelyi úttal. A Vásárhelyi út túloldalától az Új utca a következő elem. 

A hatályos szabályozási terv azt a közlekedési célt tűzte ki, hogy a Nyíri köz és az Új utca, valamint a 
vásárhelyi útkereszteződés egy csomópontban legyen kialakítható. Ez azonban a teljes 5753 hrsz.-ú 
teleket igénybe venné. A hatályos szabályozási terven az ingatlan teljes területe közlekedési területnek 
tervezett, nem beépíthető. 

A Nyíri köz megfelelő szabályozási szélességének biztosításával, az 5751/1 hrsz. közterület kialakításával 
már megkezdődött, az 5753 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telek beépíthető lesz.  

 

7. II. 9. A 4261 hrsz.ú út szabályozása (gazdasági terület) 

Az Ipartelepi útról induló, Lapistóra, Nagymágocsra vezető úttól északra lévő kelet-nyugat irányú 4261 

hrsz.-ú út szabályozási szélessége jelenleg 7,5 m. Az út elején a 4253/1 hrsz.-ú földrészelt 8,5 m szélességű, 

művelési ág szerint szintén út. Az út menti terület az Ipari Park további tartalékterülete, Gksz 

területhasználatú. Az út az északi oldalon a belterületi határig 16 m szélességben lesz szabályozva.  

 

8. II. 10. Helyi építési szabályzat kiegészítése a csapadékvíz telken belül történő szikkasztásáról és 

kezeléséről. 

A HÉSZ kiegészítésének célja, hogy a nagy burkolt felületekről (épületek tetőfelülete, telkek burkolt 
felülete, mint parkolók, rakodók stb.) érkező csapadékvíz lehetőség szerint a talajba kerüljön vissza, 
amennyiben nem magas a talajvíz, vagy kerüljön hasznosításra, mint „szürke víz” vagy a hasznosuljon a 
mezőgazdaságban öntözővízként, illetve legyen meg a lehetőség, hogy késleltetve a város 
csapadélvízelvezető rendszerébe kerüljön. Egyre nagyobb problémát okoz a hirtelen nagy mennyiségű 
csapadék hullása, villám árvizek kialakulása.   

A rendelkezés kidolgozása a Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság bevonásával történt.  

 

  



SZENTES                                      TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2021/2 
                                                                                                                                                                    teljes eljárás 
 

- 11 - 
 

9. II. 12. Szabályozási terv kiegészítése meglévő víziközművek ábrázolásával 

A szabályozási tervlapon a kútcsoportok gyűjtővezetéke fel van tüntetve, kivéve a II-es kútcsoport 

főnyomóvezetéke. Korábban a közműtérképeken sem szerepelt. Egy a város belterületétől délre, a 

belterület és a 451 sz. út elkerülő szakasza között, a Kontra-csatornától keletre megvalósuló üvegházas 

építkezés során okoz problémát. ekkor került felvezetésre a Lechner Tudásközpont üzemeltetésében lévő 

e-közmű állományba a közelmúltban felvezetésre került. A gyűjtővezeték kiváltása az üvegházzal 

kapcsolatosan megtörtént. A településszerkezeti terv és a szabályozási terv tartalmazni fogja a Szentes 2-

es kútcsoport víz főnyomóvezeték új nyomvonalát. 

 

10. II. 14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása. 

A kutyaiskola (Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének Helyi Szervezete) bizonyíthatóan 1994. 

november 23-tól működik ezen az ingatlanon, Ekkor a Város határozatlan időre bérbe adta a MEOE Helyi 

Szervezetének az ingatlant. 2012 évben jogszabályi előírásnak megfelelően önálló jogú egyesületté alakult 

a helyi szervezet Szentesi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete néven. Az Egyesület folytatólagosan 

tovább tevékenykedett az erdőnek nyilvántartott földrészlet 0,63 ha nagyságú részét használva 

feladatainak ellátására. 

 

11. II. 16. Helyi Építési Szabályzat pontosítása 

A szabályzat használata során felmerülő módosítások, mely az építések és telekalakítások megvalósítása 

során az eljárásokat során egyértelműbb rendelkezések a megvalósítást segítik elő.  

a. A közutak szabályozási szélességére vonatkozó rendelkezés pontosítása. 

b. A közművek számára kialakításra kerülő telkek estében a minimális telekterületet ne kelljen 

figyelembe venni. 

c. A Gksz és a Gip övezetekben a raktárépületek elhelyezhetőségének megemlítése.  

 

1.2 Eljárási rend,  
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök több helyszínen és több 
témában történő módosítását határozta el. Erről az előzetes adat- és véleménykérő megkeresések 2021. 
decemberében kiküldésre kerültek. Ebben több pont szerepelt, melyek közül kettő tárgyában az I.3. – 
homokbánya bővítése – és az I.4. – sporttelep és gyorsétterem területe – tárgyalásos eljárás 
lefolytatásával a két módosítást a Képviselő-testület a 74/2022 (VI.13.) határozat meghozatalával és a  
17/2022 (VI.20.) rendelet megalkotásával elfogadta. 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, illetve a Polgármester a jelen dokumentációban 
szereplő módosításokról a következő döntéseket hozta:  

1. 71/2020. (XI.18.) polgármesteri határozat az Árpád Agrár Zrt. üvegházas fejlesztéshez szükséges  
módosítás elindításáról, valamint fejlesztési területének kiemelt fejlesztési területté történő 
nyilvánításról 

2. 171/2021. (XII.16.) határozat a Faipari Kft. fejlesztéshez szükséges  módosítás elindításáról, 
valamint fejlesztési területének kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánításról 

3. 175/2021. (XII.16.) határozat az Ipari Park Északi Zóna fejlesztéshez szükséges  módosítás 
elindításáról, valamint fejlesztési területének kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánításról 

4. 179/2021. (XII.16.) határozat a tervezett módosítások elindításáról 
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A településrendezési tervek módosítása az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 32.§ (1) a) pontja szerint teljes eljárással kerül lefolytatásra a 36-40.§ 
szerinti renddel. 

Az adatszolgáltatás és az előzetes vélemények megkérése 2021. decemberében megtörtént.               

 
 

1.3 Partnerségi egyeztetés 
 

A partnerségi egyeztetés az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 
28.§ (2) bekezdése, valamint  Szentes Város Önkormányzata Képviselő- testületének a településfejlesztési, 
településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól 
77/2017. (V.25.) önkormányzati rendelet szerint történik.  

 
 

1.4 Környezeti vizsgálat és értékelés dokumentum elkészítésének 
szükségessége 

 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a 
3. számú mellékletben meghatározott minden esetben részt vevő, illetve érintettség esetén részt vevő 
környezetvédelméért felelős szervektől nyilatkozatot kértem, hogy a 2. számú melléklet szerint a program 
megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének meghatározásához felsorolt 
szempontok szerint várható-e jelentős környezeti hatás, illetve szükségesnek tartják-e környezeti vizsgálat 
és értékelés dokumentáció kidolgozását.  

A környezet védelméért felelős szervek közül egyedül az Állami Főépítész nyilatkozott úgy az épített 
környezet védelme érdekében, hogy szükségesnek tartja környezeti vizsgálat kidolgozását a következő 
három módosításhoz:  

I.2.    Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése  
II.5.   Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása 
II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása 

A környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai szerepelnek a terviratok között.     

A környezeti vizsgálat és értékelés az I.2, II.5.  II.14. módosításokhoz az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet /továbbiakban SKVr./  4. számú „A környezeti 
értékelés általános tartalmi követelményei” melléklet szerint került kidolgozásra.   

A környezeti vizsgálat egyeztetése a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. 
rendelet 60.§ (3) bekezdése szerint az SKVr. 7. §-a szerinti külön eljárás lefolytatására nem kerül sor. 
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1.5  „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztés 
 

Az Árpád-Agrár Zrt. (6600 Szentes, Apponyi tér 12.) kérelmet nyújtott be a város településrendezési 

tervének módosítására vonatkozóan a Tárkány tanya környezetében lévő telephelyükön tervezett 

jelentős üvegház építés megvalósítása érdekében, melyhez pályázati forrást is igénybe kívánnak venni.  

Az Árpád-Agrár Zrt. Magyarország egyik legnagyobb zöldséghajtató vállalkozása. A telekalakítással több 

különböző övezetben lévő ingatlanok területéből kívánnak egy telket kialakítani a beruházás számára. 

Érintett ingatlanok helyrajzi számai: 01054/1, 01054/1, 01054/3, 01054/4, 01054/5, 01056/4 részben, 

01056/5 részben. A projekt előkészítése során a Árpád-Agrár Zrt. elkészíttette a beruházáshoz szükséges 

műszaki és egyéb dokumentációkat. A terveket Hajdú Tamás építészmérnök készítette el.                   

Tervezett üvegház rasztermérete (250,0 × 160,0 m): 40.000 m2., gerincmagassága: 7,27 m. Az épület két 

helyiséget alkot. Termesztő terület, és kiszolgáló terület. Az üvegház beton pontlapokkal, vasbeton 

lábazati koszorúval, acél tartószerkezetre és szerelt üvegburkolattal, alumínium nyílászárókkal valósulna 

meg. A termesztéshez a paprika palánta állapotban érkezik az üvegházba. A palánták kőzetgyapot 

szalagpaplanba, grodánba kerülnek ültetésre. A személy és teherkocsik a saját ingatlanon elhelyezhetők.  

 

  



SZENTES                                      TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2021/2 
                                                                                                                                                                    teljes eljárás 
 

- 14 - 
 

Ortofotó a területről 2018. (Lechner Tudásközpont): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortofotó a területről 2022. (Google Térképadatok): 
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Légifotók 2018. október (Cervitan): 
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A fejlesztés tervezett helyszíne a város településrendezési terveiben részben M1-A jelű általános 

mezőgazdasági terület, részben Gip-Á jelű nagyipari állattartó övezet, kis részben Gksz-M jelű 

mezőgazdasági kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet. A módosítás után a terület M1-A jelű általános 

mezőgazdasági terület lesz.  

 

A tervezési területet alkotó ingatlanok: 

  Hrsz. 
alrészlet 

művelési ág 
minőségi 
osztály 

Terület mérete  Jelenlegi területfelhasználás, övezet 

1. 01054/1 
szántó 

1 1 ha 9448 m2 

Általános mezőgazdasági terület,   
M1-A övezet 
  

2 7381 m2 

5 5044 m2 

összesen: 3 ha 1873 m2 

2. 01054/3 
kivett út  603 m2  Általános mezőgazdasági terület,   

M1-A övezet összesen: 603 m2 

3. 01054/4 
szántó 

1 2900 m2 

Általános mezőgazdasági terület, 
M1-A övezet 
  

2 1647 m2 

5 1386 m2 

összesen: 5933 m2 

4. 01054/5 
szántó 

1 2663 m2  

Általános mezőgazdasági terület,  
M1-A övezet 
  

2 2052 m2 

5 1789 m2 

összesen: 6504 m2 

5. 01056/1 
udvar  3216 m2  

Erdő 
összesen: 3216 m2 

6. 01056/4 

Kivett gazdasági 
épület és udvar 

 2 ha 6996 m2  Nagyüzemi állattartó terület, Gip-Á 
építési övezet  

összesen: 2 ha 6996 m2 

7. 01056/5 

Kivett gazdasági 
épület udvar és 
üvegház 

 24 ha 1999 m2 Általános mezőgazdasági terület, 
M1-A övezet   

összesen: 24 ha 1999 m2 

ÖSSZESEN: 31 ha 7124 m2   

 
 

A módosítás településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet érinti.        
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Településszerkezeti terv változása: 

Hatályos és javasolt településszerkezeti terv Árpád-Agrár Zrt. fejlesztési területéről 
  

Hatályos:  Javaslat:  

 
• A korábbi üvegházas terület marad Gksz-M övezet.  

• A Gip-Á övezet területén megszűnik az állattartás, ennek a területe is Gksz-M övezetbe kerül.  

• Az állattartó épületek mellett nyilvántartott, jelenleg erdő övezetbe sorolt fásított terület is Gksz-
M övezetbe kerül, a telek nagyrésze Má mezőgazdasági övezet lesz.  

• A terület északi szélén az eddig nyilvántartott fásított terület nagyságával megegyező nagyságú 
Ev jelű véderdő kerül kijelölésre. A tervezési területtel az északi oldalon határos Szent László 
csatorna 3 m széles védőzónája a telken belül biztosított.  

 

Területi mérleg: 

 Területfelhasználás Meglévő Tervezett Különbség 

1. Általános mezőgazdasági terület - Má 4 ha 4913 m2 6 ha 7773 m2 2 ha 2860 m2 

2. Erdő - Ev 3216 m2 3216 m2 0 m2 

3. Ipari állattartó terület – GIP-Á 2 ha 6996 m2 0 m2 - 2 ha 6996 m2 

4. Gazdasági terület - Gksz-M 24 ha 1999 m2 24 ha 6135 m2 4136 m2 

ÖSSZESEN: 31 ha 7124 m2  31 ha 7124 m2  0 m2 

 

• Általános mezőgazdasági terület nőtt 2 ha 2860 m2-rel 

• Erdő terület nem változott 

• Beépítésre szánt terület csökkent 2 ha 2860 m2-rel 
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1.6 I. 2. Zsemberi Faipari Kft.                                                                                                         
fejlesztése 

 

Ortofotó a területről: 

 

Jelenleg a Korsós sor 43. sz. alatt a 4502 
hrsz.-ú ingatlanon működik a Zsemberi 
Kft. A vállalat fejlődni szeretne, a bővítés 
ezen a telken nem valósítható meg, ezért 
az ingatlan mögött a 4498 hrsz.-ú 
csatorna túloldalán fekvő 4497/3 
beépítetlen területen kívánja a fejlesztési 
elképzeléseit megvalósítani.  

  

 
 
 
 
 
 
A Korsós sor és a tervezési területet a 
déli oldalon határoló Szeder Imre utcák 
közúti kapcsolata is megvalósítható, a 
Nagyvölgy-csatornán közúti  hidat 
szükséges építeni. A 4542 hrsz. telek 
jelenleg is közterület, az átjárás csak 
gyalogosan lehetséges.   
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Módosítással érintett terület - Fejlesztési terület hatályos terv alapján 

Hrsz 
Művelési ág, 

minőségi osztály 
Jelenlegi területfelhasználási 

egység 
Területnagyság 

(hektár) 
Tervezett területfelhasználási 

egység 

4497/1 kivett temető Különleges terület - temető 1,7097 Közpark, kegyeleti park 

4497/3 szántó 3 Különleges terület - temető 1,0192 Gazdasági terület, erdő, 
kervárosias lakóterület, út 4497/4 kivett beépítetlen Különleges terület - temető 0,0598 

 

Településszerkezeti terv változása: 

Hatályos településszerkezeti terv a Zsemberi Faipari Kft. fejlesztési területéről 
 

Javasolt településszerkezeti terv a Zsemberi Faipari Kft. fejlesztési területéről 
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Területi mérleg: 

 Területfelhasználás Meglévő Tervezett Különbség 

1. Különleges terület - temető 1 ha 0790 m2 0 m2 -1 ha 0790 m2 

2. Kertvárosias lakóterület 342 m2 1776 m2 1434 m2 

3. Út 32 m2 1149 m2 1117 m2 

4. Erdő 0 m2 1257 m2 1257 m2 

5. Gazdasági terület, Gksz 0 m2 6982 m2 6982 m2 

ÖSSZESEN: 1 ha 1164 m2  1 ha 1164 m2  0 m2 

 

• Különleges terület – temető terület csökkent 1 ha 790 m2-rel 

• Erdő terület nőtt 1257 m2-rel 

• Közlekedési terület nőtt 1117 m2-rel 

• Kertvárosias lakóterület nőtt 1434 m2-rel 

• Gazdasági terület nőtt 6982 m2-rel 

 
Szabályozás, övezetek tervezett előírásai: 

Gip-ISz-94553 övezet:  
            Gazdasági/kereskedelmi/szolgáltató övezet 

ipari karakter (előírás nincs) 
szabadonálló beépítés 
kialakítható legkisebb telekméret: 4000 m2 
beépítettség max. 30%,  
zöldfelület min. 40%, háromszintű növényállománnyal 
építménymagasság max. 7,5 m,  
szintterületmutató: 0,6  

Lke-ISz-24433 övezet:  
           Kertvárosias lakóterület övezet 

falusias karakter (előírás nincs) 
szabadonálló beépítés 
kialakítható legkisebb telekméret: 900 m2 
beépítettség max. 30%,  
zöldfelület min. 50%,  
építménymagasság max. 6 m,  
szintterületmutató: 1,5  

 
Pontosításra kerül a 4405 hrsz. út északi oldalán a szabályozási vonal. 

 

A régészeti terepbejárás során leletek kerültek elő, az új lelőhely a településszerkezeti terven és a 

szabályozási terven feltüntetésre kerül.  
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1.7 I.6. Ipari Park Északi Zóna  
 

Az Ipari Park É zóna a Szarvasi út és a Téglagyári tavak között helyezkedik el. A szabályozási terven úgy 
készült, hogy kialakítható legyen kisebb – 2500 m2 - közepes 10.000 m2 – 20.000 m2 – és nagyobb méretű 
építési telek. A valós igény 2500 – 5000 m2 nagyságú ingatlanokra mutatkozik. Többször előfordul, hogy 
a vállalkozás kisebb területen indul el és később megvásárolják a szomszédos terület(ek)et. A feltáró út 
megvalósításával kisebb, a vállalkozói igényeknek megfelelő telkek alakíthatók ki. 

Ipari park, északi zóna „C” szektorban „T” alakú kétirányú forgalmat bonyolító feltáróút és a hozzá tartozó 
víz, szennyvíz, csapadékvíz közművek, valamint  közvilágítás kiépítésének engedélyezési 
tervdokumentációja 2022-ben a Kövimet Kft. (Békéscsaba) generál tervezésében elkészült.  

Az Ipari Park északi Zóna keleti határvonalánál lévő út egyben a belterület és a beépítésre szánt terület 
határát is jelenti. A hatályos tervben ez az út  az északi részen megépült, a téglagyári tavak mellett és az 
azoktól délre a Fábiánsebestyénre vezető útig tartó jelenleg földútként használt szakaszt kiépítése a 
közeljövőben várható. Az út a hatályos szabályozási terven 18 m szabályozási szélességgel szerepel. Az út 
engedélyezési tervdokumentációja 2022-ben a Kövimet Kft. (Békéscsaba) generál tervezésében elkészült. 
Ennek alapján a város vezetése kéri a szabályozási szélesség csökkentését a szükséges kisajátítások 
csökkentése érdekében. A tervezett megoldás 12 m szabályozási szélességet javasol, ahol szükséges ott 
14 m, illetve ahol már a telekalakítás megtörtént, a 18 m szélességű szakasz helyt az út csapadékvíz 
kezeléséhez szükséges záportározó kialakítására 
 

Légifotó 2018. október (Cervitan): 
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Hrsz Területnagyság  Művelési ág 

3967/50 4000 m2 Kivett raktárcsarnok , udvar  

3967/52 2625 m2 kivett beépítetlen terület 

3967/53 2624 m2 kivett beépítetlen terület 

3967/56 5000 m2 kivett beépítetlen terület 

3967/57 2500 m2 kivett beépítetlen terület 

3967/58 3058 m2 kivett beépítetlen terület 

3967/59 479 m2 kivett út, közterület 

3967/60 1 ha 0211 m2  kivett beépítetlen terület 

3967/29 1 ha 1230 m2 kivett beépítetlen terület 

3967/25 1 ha 5556 m2 kivett beépítetlen terület 

3967/24 2 ha 1537 m2 kivett beépítetlen terület 

 

A településszerkezeti terv alátámasztó munkarészeként környezetalakítási terv készült (Várkert Kft.), mely 
tartalmazza a Téglagyári tavak zöldfelületi rekreációs fejlesztését. Ez az Ipari Park Északi Zóna értékét is 
növelné. A terven 2007-ben a szóban forgó terület még tervezett volt, a terv elfogadása után indult el a 
terület fejlesztése – utak, közművek építése, közművek építése, telekalakítások, majd az ingatlanok 
folyamatos értékesítése és  vállalkozások megtelepedése, mely jelenleg is tart. 
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Hatályos településszerkezeti terv részlete, nem változik:          Ortofotó a tárgyi utakkal: 
 

 

 

 

 
Szabályozási terv változása: 
 
A hatályos szabályozási terven az iparterületen az igényeknek megfelelően a minimális mérete 4000 m2-
ről 2000 m2-re csökken.   











SZENTES                                      TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2021/2 
                                                                                                                                                                    teljes eljárás 
 

- 24 - 
 

1.8 II.2. Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen 

1.8.1 A 3637/1 hrsz-ú út szabályozásának pontosítása 

 
A Nagyhegy külterületi részén található a Garázs dűlőhöz közeli 19430 hrsz.-ú telkén egy lakható 
gazdasági épület, amely nincs feltűntetve a földhivatali térképen. Az épületet szabályozási vonal 
érinti, mely egy 14 m széles utat jelöl ki. Mivel az épület a térképen nem szerepel, a 
szabályozásnál nem lett figyelembe véve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Garázsdűlővel párhuzamos út szabályozását a meglévő épülethez, valamint a környezetében a 
meglévő telekhatárhoz lehet igazítani. 
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A módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti. 
 

Hatályos településszerkezeti terv részlete, nem változik.  

 

 
A településszerkezeti terv nem változik, az út falusias lakóterületen vezet. 
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1.8.2.Hajnal utca egy szakaszán a szabályozás módosítása 

 
A  Szentes - külterület, Nagyhegy (zártkert), Hrsz: 19093/7 alatti ingatlant a  HÉSZ. mellékletét képező 57-
IV.3. jelű belterületi szabályozási tervlap szerint a Hajnal utca (Hrsz: 19089) tervezett 22 m szélességűre 
való szabályozása érinti. A tervezett szabályozási vonal belemetsz az ingatlan dél-nyugati sarkába és 
áthalad az itt feltüntetett épületen. Az ingatlant érinti a nyugati oldal felől meglévő vasút védőtávolsága 
is. Az ingatlan környezetében elektromos hálózat kiépült, más közmű nem található. A tulajdonos kéri, 
hogy az út szabályozása ne érintse az épületet. 
 

A Hajnal utcával szemben a Hékéd vasúti megállóhely övezeti besorolása a szabályozási terven nem 
megfelelő (különleges terület – temető), átsorolása szükséges a településszerkezeti tervnek megfelelően 
a vasúti megállóhely ingatlana közlekedési terület – vasút, a mellette lévő két beépítetlen telek 
közlekedési terület. 
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E-közmű  

 

Módosítással érintett ingatlan 

Hrsz 
Művelési ág, 

minőségi osztály 
Jelenlegi területfelhasználási 

egység 
Területnagyság  

Tervezett területfelhasználási 
egység 

19093/7 
szántó 3,  
és gazdasági épület 

kertes mezőgazdasági terület 
gazdasági épülettel 

1600 m2 
kertes mezőgazdasági terület 
lakóépülettel 

Módosítással érintett terület - Fejlesztési terület hatályos terv alapján 

Hrsz 
Művelési ág, 

minőségi osztály 
Jelenlegi területfelhasználási 

egység 
Területnagyság 

(hektár, m2) 
Tervezett 

területfelhasználási egység 

2993/3 kivett temető 

Különleges terület - temető 

5,5118 Közlekedési terület - vasút 

1710 
kivett beépítetlen 
terület 

1736 
Közlekedési terület - út 

1711 
kivett beépítetlen 
terület 

1884 

 

Hékéd megállóhely Szentes város északi, Hékéd nevű városrészének peremén létesült, közvetlenül a 

belterület és a Nagyhegy nevű zártkerti terület határán, a MÁV Zrt. üzemelteti. Sajátossága, hogy a város 

felől a Hékédi temetőn keresztül is megközelíthető, az autóbuszforduló a temető bejáratánál található. A 

megállóhelynek két vágánya van, a megállóépülethez közelebb eső peronnál a Kiskunfélegyháza–

Orosháza-vasútvonal, a második vágányon a Szolnok–Hódmezővásárhely-vasútvonal járatai állnak meg.  



SZENTES                                      TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2021/2 
                                                                                                                                                                    teljes eljárás 
 

- 28 - 
 

Két vasúti vonal halad itt egymás mellett: 

1. 130 vonalszámú Tiszatenyő - 
Martfű – Cserkeszőlő – 
Szentes – 
Hódmezővásárhely,  

2. 147 vonalszámú 
Kiskunfélegyháza – Csongrád 
– Szentes – Orosháza. 

 

A megállóhely épületében korábban szolgálati lakás is volt, amely ma üresen áll.  

 
A módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti. 
 

Hatályos településszerkezeti terv részlete, nem változik.  

 

 

Szabályozási terv változása: 
 
A hatályos szabályozási terven a Hajnal utca szabályozási szélessége 22 m. Amennyiben a szabályozási 
szélesség 17 m, az épületet nem érinti a tervezett közút telkének a szélesítése.   
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1.9 II.5. Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása 
 
 

A Mezőgazdasági Kutató a telephely művelési ágú 10 hektár 6155 m2 nagyságú ingatlan, melynek 
tulajdonosa a Magyar Állam, Szentes Város Önkormányzatának elővásárlási joga van. 
A hatályos szabályozási terven a Kutató ingatlana mellett a Kurca partján markáns zöld sáv, mint 
zöldterületi övezet került kijelölésre. Ennek 1,2 ha nagyságú területe a Kutató ingatlanára esik.  
 
 
Ortofotó a területről: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Módosítással érintett terület - Fejlesztési terület hatályos terv alapján 

Hrsz 
Művelési ág, 

minőségi osztály 
Jelenlegi területfelhasználási 

egység 
Területnagyság 

(hektár) 
Tervezett területfelhasználási 

egység 

7499/1 kivett telephely 

Különleges nagy zöldfelületű 
intézményterület 

10,6155 

Különleges nagy zöldfelületű 
intézményterület 

7499/2 szántó 3 1,0192 

7498 
kivett beépítetlen 
terület 

402 

7497 kivett beépítetlen Zöldterület 0,0598 Közlekedési terület út 

7500 kivett beépítetlen 
Különleges nagy zöldfelületű 
intézményterület 

0,0598 
Különleges nagy zöldfelületű 
intézményterület 

Összesen:   
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Belső út lezárt bejárata  Bontandó rég tanyaépület 

  

Kertészeti Kutató bejárata Kurcapart a Kertészeti Kutató bejáratánál 

  

Vegyesforgalmú út a Kertészeti Kutató mellett  Hőközpont  

  

Raktár  Közműhíd 

  

Strand szállásépületei a Kurca túlsó partján  A „félsziget” csúcsa 
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Hatályos településszerkezeti terv részlete, nem változik.  
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A Mezőgazdasági Kutató ingatlant érintő szabályozási módosítások: 

1. Az ingatlan keleti oldalán a Kurca part mellett futó, jelenleg vegyesforgalmi út szélessége 5-6 m. 
A hatályos terv ezt kiszabályozza 15 m-re, ez azonban csak több működő épület bontásával 
valósítható meg. Ugyanez vonatkozik a „félsziget” csúcsán lévő tanyaingatlanra is. A módosítás 
során a szabályozás visszalép, és a közterület tervezett határa nem érinti a meglévő működő 
épületeket. 

2. A hatályos terv tervezett hidat jelöl a „félsziget északi csúcsán a Nyár utca tengelyében. Ennél 
azonban reálisabb és kedvezőbb lenne, ha a Vecseri foki út felé jönne létre. 

3. Az ingatlan déli oldalát határoló 7497 hrsz.-ú út közút, noha a kutató belső útként használja. A 
szabályozási terven közlekedési terület lesz, nem a kutató területének Kzi övezete. 

4. Az ingatlan nyugati oldalán a Kurca part mellett futó út közlekedési övezetbe kerül. 

5. A javasolt építési hely és kötelező zöldfelület nem kerül ábrázolásra. 

6. A kialakítható legkisebb telekterület 5 hektár helyett 4000 m3 lesz, a rugalmasabb 
területhasználat és telekalakítás érdekében. 

 

Szabályozás, övezetek hatályos és tervezett előírásai: 

Kzi-RSz-(14)3464, Különleges beépítésre szánt nagy zöldfelületű intézményterület övezet meglévő: 

Kurca menti karakter (előírás nincs) 
szabadonálló beépítés 
kialakítható legkisebb telekméret: 5 ha (50 000 m2) 
beépítettség max. 25%,  
zöldfelület min. 50%,  
építménymagasság max. 9,5 m,  
szintterületmutató: 1  

Kzi-RSz-93464, Különleges beépítésre szánt nagy zöldfelületű intézményterület övezet meglévő: 

ipari karakter (előírás nincs) 
szabadonálló beépítés 
kialakítható legkisebb telekméret: 4000 m2 
beépítettség max. 25%,  
zöldfelület min. 50%,  
építménymagasság max. 9,5 m,  
szintterületmutató: 1  
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Campus koncepcióterv  

helyszínrajzok,  
2 variáció: 
 
A tervezett zöldterület 
korlátozza a telek 
beépíthetőségét, és az 
építési engedély 
kiadásakor is 
problémát jelenthet.  
 
Javasolt a tervezett 
zöldfelületi sáv törlése, 
és telken belüli 
zöldfelület kijelölése.  
 
További kötöttség a 
Kurca felé eső 
előkertek 10 m-es 
mértéke.  
 
Probléma a jelenlegi 
szabályozási terven 
megfogalmazott Kurca 
parti széles zöld sáv. 
Ugyanakkor ennek 
kialakítása távlatilag 
előnyös lesz. 

 
A Kurca parti út, 
kerékpárút, sétány, 
pihenősáv, zöldsávot 
területét biztosítani 
kell. 
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1.10 II.8. Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál 
A Nyíri köz a város gyűjtőút hálózatának része. A Farkas Antal utca folytatásaként köti össze Sáfrán Mihály 
utcát köti össze a Vásárhelyi úttal. A Vásárhelyi út túloldalától az Új utca a következő elem. 

A hatályos szabályozási terv azt a közlekedési célt tűzte ki, hogy a Nyíri köz és az Új utca, valamint a 
vásárhelyi útkereszteződés egy csomópontban legyen kialakítható. Ez azonban a teljes 5753 hrsz.-ú 
teleket igénybe venné. A hatályos szabályozási terven az ingatlan teljes területe közlekedési területnek 
tervezett, nem beépíthető. 

Javaslom, hogy a Nyíri köz megfelelő szabályozási szélességének biztosításával, az 5753 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú telek beépíthetőségének szem előtt tartásával kerüljön kiszabályozásra. Ez az 
5751/1 hrsz. közterület kialakításával már megkezdődött.  
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Hatályos településszerkezeti terv, nem változik 
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II.9. A 4261 hrsz.ú út szabályozása (gazdasági terület) 
 

A Nyíri köz a város gyűjtőút hálózatának része. A Farkas Antal utca folytatásaként köti össze 
Sáfrán Mihály utcát köti össze a Vásárhelyi úttal. A Vásárhelyi út túloldalától az Új utca a 
következő elem. 

Az Ipartelepi útról induló, Lapistóra, Nagymágocsra vezető úttól északra lévő kelet-nyugat irányú 
4261 hrsz.-ú út szabályozási szélessége jelenleg 7,5 m. Az út elején a 4253/1 hrsz.-ú földrészelt 
8,5 m szélességű, művelési ág szerint szintén út. Az út menti terület az Ipari Park további 
tartalékterülete, Gksz és Gip területhasználatú. Célszerű az utat az északi oldalon belterületi 
határig 16 m szélességben kiszabályozni.  

A módosítás a településszerkezeti tervet nem érinti. 
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Hatályos településszerkezeti terv, nem változik 

 

 

 

  







SZENTES                                      TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2021/2 
                                                                                                                                                                    teljes eljárás 
 

- 38 - 
 

1.11 II.10. Helyi építési szabályzat kiegészítése a csapadékvíz telken belül történő 
szikkasztásáról és kezeléséről 

 
A HÉSZ kiegészítésének célja, hogy a nagy burkolt felületekről (épületek tetőfelülete, telkek burkolt 
felülete, mint parkolók, rakodók stb.) érkező csapadékvíz lehetőség szerint a talajba kerüljön vissza, 
amennyiben nem magas a talajvíz, vagy kerüljön hasznosításra, mint „szürke víz” vagy a hasznosuljon a 
mezőgazdaságban öntözővízként, illetve legyen meg a lehetőség, hogy késleltetve a város 
csapadélvízelvezető rendszerébe kerüljön. Egyre nagyobb problémát okoz a hirtelen nagy mennyiségű 
csapadék hullása, villám árvizek kialakulása.   

A belvizesedés jelensége is változik. Elsősorban a belterület határán, a gazdálkodási tevékenységek 
változásával, illetve a csapadékviszonyok változásának eredményeként. Jelentős belvíz volt a 2006-ban. 
2009-2010 és 2014-15 években komoly munkálatokkal sikerült csak valamennyire lecsökkenteni a 
belvizeknek a felületét és kiterjedését.  

Belvíz által erősen veszélyeztetett területeken további beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, 
valamint ezeken a területeken a beépítés intenzitása (max. megengedett beépítés mértéke, szintterületi 
mutató) nem növekszik. 

Szentes közigazgatási területén 1320 km hosszúságú belvízelvezető csatorna van, kisebb részük az 
ATIVÍZIG kezelésében. A város önkormányzati csapadékvíz elvezető rendszerének legfontosabb eleme a 
Nagyvölgy csatorna. A csatornák folyamatos karbantartása szükséges, hogy a csatornákat gyakran benővi 
a nád, útját állva a víz folyásának. Az átereszkarbantartási munkák által elért jó vízlevezetési állapot 
sokszor csak időleges, mert az ott élők és tevékenykedők ezen átereszen történő terepjáróval, 
traktorokkal való átközlekedése folyamatosan erodálja a csatorna meredek rézsűjét, ezzel a 
csatornapartját is, az áteresz felett egyre keskenyedik az átjáró szélessége az ebből lecsúszó ill. a víz által 
bemosott föld folyamatosan újra és újra feliszapolja az átereszt. 

Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság javaslata:  

Belvíz által nem veszélyeztetett területek esetében: 

Álláspontunk szerint ezen a területen az az elsődleges, hogy a csapadékvizek a talajba szivárogjanak és a gyenge 
mennyiségi állapotú talajvizet dúsítsák. Ilyen helyeken javasoljuk, hogy a burkolt felületekről érkező csapadékvizet 
szikkasztóárkokba vagy földmedrű medencékbe juttassák, ahol azok elszikkadhatnak. Tartós tározókapacitás 
kiépítését akkor javasoljuk, ha az üzemeltető a tározott vizet később hasznosítani szeretné (pl. zöldfelületek 
locsolására). Azonban ezen helyeken is meg kell teremteni a káros mennyiségű vizek elvezetésének lehetőségét. 

Kisebb felületű tetők (pl. családi házak) esetében nem javasoljuk, hogy az önkormányzat tározókapacitást írjon elő, 
azonban a nagyobb tetőfelületű (áruházak, nagy kiterjedésű üvegházak, gyárcsarnokok stb.) létesítmények esetében 
javasoljuk, hogy az önkormányzat írjon elő olyan megoldást, amely a csapadékvizeket a területen tartja és csak a 
csatorna kapacitásának megfelelő vízmennyiségre ad befogadói nyilatkozatot. Ebben az esetben a szikkasztóárkos 
megoldás és a kiépített, tartós tározókapacitás is jó megoldás lehet. Javasoljuk, hogy az önkormányzat vizsgálja felül 
az általa üzemeltetett belvízcsatornák kapacitását; a meglévő terheléseket és a kapacitáson felül bevezetni tervezett 
vízmennyiségre tározási kötelezettséget kell előírni. 

Belvíz által veszélyeztetett területeken: 

Tározókapacitás kiépítését a csapadékvíz-gyűjtőhálózat túlterhelésének megakadályozása érdekében javasoljuk. A 
tározó ez esetben elsősorban pufferszerepet töltene be, tehát az összegyülekezett vizek késleltetésével csökkenti a 
belvíz-elöntés kialakulásának veszélyét. Természetesen ebben az esetben is javasoljuk a csapadékvíz megtartását és 
helyi felhasználását, főként a nyári időszakban. 

Amennyiben a Szentes külterületén gyakori, belvíz által veszélyezetetett területeken történő mezőgazdasági célú 
beruházásról van szó, úgy a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendje és 
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet 5. fejezet, 19. § és 20. §-ai szerint a vízjárta 
területen mezőgazdasági használat, hasznosítás csak a tulajdonos vagy a használó saját felelősségére történhet. A 
terület adottságaiból eredő esetleges károkért kártalanítás nem jár. 
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Szentes Város településrendezési eszközeinek vonatkozó közmű szakági javaslata (DIMA Kft. 2007.):  

„Az új beépítéseknél az ingatlanokon épült házak tetőfelületén összegyülekező csapadékvizeket csapadék-

víztározókban javasoljuk felfogni, és annak vízét locsolásra felhasználni.”  

 
A településrendezési eszközökhöz készített környezeti vizsgálat és értékelés 2007 – Szél Sándor - 

megállapításai, melynek összeállításánál felhasználták a 2000. év „A kurcai belvízrendszer fejlesztési 

lehetőségei” c. belvízrendszer fejlesztési tervet: 

A Kurca-belvízrendszer kiépített belvízelvezető kapacitásának karbantartása, fenntartása, továbbá 
Szentes belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése, majd karbantartása, fenntartása 
elengedhetetlen Szentes belvíz-veszélyeztetettségének csökkentése érdekében. Ez feladatot ad az állami 
főművek (ATI-KÖVIZIG) és a társulati kezelésű létesítmények üzemeltetőinek, az önkormányzatnak 
(belterületi létesítmények) és a tulajdonosoknak (üzemi, gazdálkodói létesítmények) egyaránt. 

Csongrád megye belvizek által különösen veszélyeztetett területei közé tartozik a Kurcai belvízvédelmi 
egység, ahol esetenként hatalmas területeket borít el a belvíz, ezzel nagy károkat okozva elsősorban a 
mezőgazdaságnak. A belvízvédelmi feladatokat az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság látja el. Az igazgatóság működési területén nyolc belvízvédelmi területi egység különíthető el. 
Ezek közül a harmadik legnagyobb a Kurcai, melynek 1193,2 km2 területén a Szentesi Szakaszmérnökség 
az illetékes. 

Szentes külterületével együtt gyakorlatilag a 77. számú Kurcai belvízrendszer területére esik, melyet 7 
öblözet alkot. 

A város szinte minden utcájában van csapadék-, belvíz elvezető árok, csatorna, azonban nagyobb esőzések 
idején kapacitásuk nem megfelelő. Ezek teljes hossza 161 km. A Kurca főcsatorna jelenti Szentes egyik 
vízgyűjtőjét (a város nyugati részén), míg a másikat a Nagyvölgy csatorna (keleti és déli részén). A két 
vízgyűjtő a Bánomháti temetőnél egyesül, ahol az utóbbi vizét csapadékvíz átemelő segítségével juttatják 
a Kurcába. Ezek alkalmasak a csapadékok és a belvizek befogadására, azonban a csatornákra elmondható, 
hogy az utóbbi időben állaguk rohamosan romlott, ami a szűkös fenntartási költségeknek tudható be. Ez 
a megállapítás a mai napig is érvényes. 

Jellemző a belvízzel való veszélyeztetés. ennek területe 32.600 ha, ezek a térképen a belvízzel erősen 
veszélyeztetett területek. 

 

 

 

 

„A település csapadékvíz 

elvezető rendszerének 

kapacitása fejlesztésre 

szorul.” 2007.!  
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Szentes és környéke a Tisza szabályozása előtt különösen a Kontra-tó területe vizes terület volt, mutatja 

a Magyarország (1782–1785) - Első Katonai Felmérése.  

 

Szentes Magyarország alföldi 

részén, Csongrád megye 

északi felében, a Tisza bal 

partján, a Körösből eredő 

Kurca két oldalán terül el, 

amely 11 km hosszúságban 

szeli át a települést. 

Természetes vizei még a 

Veker- és a Kórógy-erek; 

mesterséges tava a 122 

hektár vízfelületű Termál tó. 

Nagy kiterjedésű vízi világa a 

korai időkben élelmet, a 

nádasok menedéket 

nyújtottak a lakosságnak. 

 

 

https://maps.arcanum.com/hu/map/firstsurvey-hungary 

A település tengerszint feletti magassága 78,5–85 méter, jellegzetesen sík vidék.  

A vízrendszer területe sík átlagos magassága 80-85 mBf., enyhén lejt a Tisza felé. A közigazgatási terület 

teljes egészében a mélyártérhez tartozik 
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Magyarország belvízi veszélytérképezése az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv 

készítése című projekt keretein belül 2015-re készült el "Kedvezőtlen vízgazdálkodási állapotú 

mezőgazdaságilag művelt területek nagy felbontású belvíz-veszélyeztetettségi térképezése Magyarország 

síkvidéki területein (Alföld, Kisalföld, szórvány területek)" címmel az ÁKK 2014 Konzorciumot vezető 

VIZITERV Environ Kft. megbízásából a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Vízgazdálkodási 

Önálló Kutatási Osztályának (ÖVKI) /Szarvas/ munkájával. A munka során számos, a belvíz-

veszélyeztetettséget befolyásoló tényezőt vettek figyelembe. 
https://www.vizugy.hu/vizstrategia 

A Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép az elöntési gyakoriságot négy kategóriába (I, II, III, IV) 

sorolja: 

Veszélyeztettségi 
kategória 

Az elöntés relatív gyakorisága, azaz 
hosszabbidőszakra vetítve a belvíz, 

előforduló (visszatérő) esemény 
Szöveges minősítés Szín 

I. 
<0,15 
20 évnél ritkábban 

Belvízzel alig 
veszélyeztetett terület 

sárga 

II. 
0,05-0,10 
10 és 20 év között 

Belvízzel mérsékelten 
veszélyeztetett terület 

zöld 

III. 
0,10-0,20 
5 és 10 év között 

Belvízzel közepesen 
veszélyeztetett terület 

kék 

IV. 
>0,20 
5 évnél is sűrűbben  

Belvízzel erősen 
veszélyeztetett terület 

piros 

 

Szentes teljes közigazgatási területe valamilyen kategóriájú belvízzel veszélyeztetett. Ezért a HÉSZ 

csapadékvíz kezeléssel kapcsolatos rendelkezésben az elöntés relatív gyakorisága szerinti kategóriák 

szerint nincs differenciálva. 

 

  

ATIVÍZIG 2020. márciusi 
adatszolgáltatása alapján 
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HÉSZ kiegészítés javaslat: 
 

85. § Vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés 
 

(1)  Karbantartás, illetve belvíz védekezés számára 
a)az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken 
a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m, 
b)az önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak partélétől 5 m szélességű sáv szabadon 
hagyandó. 

(2)  A város hosszú távú arculatformálása és a kedvezőbb területgazdálkodás érdekében a csapadékvíz 
elvezetésére: 

a)Zárt csapadékvíz elvezető, vagy szivárogtató rendszert kell építeni a burkolt utakkal feltárt 
beépített, illetve a beépítésre szánt településközpont vegyes, illetve gazdasági, ipari, szolgáltató 
területeken.  
b)A beépített, illetve a beépítésre szánt területen burkolt út csak vízelvezetéssel együtt építhető. 
c)Nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer tartható fenn, a már üzemelő közlekedési utak 
mentén. 

(3)  20 db, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, hogy a 
felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a zöldfelületre. Ezekről a 
nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól 
összegyűlő csapadékvíz csak hordalék- és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatorna-
hálózatba. 

(4)  Záportározót közterületen és magán-ingatlanon belül egyaránt lehet építeni.  
(5) Az új beépítéseknél - ide soroljuk a volt zártkerti, illetve üdülőterületi beépítéseket is - az 

ingatlanokon épült házak tetőfelületén összegyülekező csapadék-vizeket csapadék-víztározókban 
kell felfogni, és annak vízét locsolásra felhasználni. 

(6)  A meglévő átereszek rendezett árokszakaszok folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. 
(7)  Épület, építmény elhelyezése során a csapadékvíz és belvíz kezelését, szükség szerinti elvezetését 

biztosítani kell.  
(8) Szentes város közigazgatási területén amennyiben egy telken belül a burkolt- és tetőfelület 

együttes nagysága meghaladja az 1500 m2-t, a burkolt- és tetőfelületekről érkező csapadékvizet 
helyben kell felhasználni, hasznosítani, vagy méretezett, vízjogi engedéllyel rendelkező 
szikkasztóárkokba vagy földmedrű medencékbe kell juttatni, azonban meg kell teremteni a káros 
mennyiségű vizek késleltetett elvezetésének lehetőségét. A tervezés során a Beruházónak be kell 
szerezni a csapadékvíz elhelyezésével kapcsolatban a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 
Műszaki Iroda nyilatkozatát, valamint a csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetőjének üzemeltetői 
és befogadói nyilatkozatát. Építési engedély csak ezen nyilatkozatok megléte esetén adható. 

Tervező feladata a tározókapacitás meghatározása, amelyet vízműtani számítással kell meghatározni. Ha 
a befogadó csatorna túlterhelt, a tervezett beruházási területen keletkező vízmennyiséget helyben kell 
tartani. A tározók építése vízjogi engedélyhez kötött tevékenység. 

OTÉK/: 

47. § (9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények 
állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. 

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai 
járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a 
telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. 

33. § (1) Épület csak olyan telken vagy építési telken helyezhető el, c) ahol a keletkező szennyvíz és a csapadékvíz 
elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése biztosított, 

77. § (2) Épületen belül a szennyvíz és a csapadékvíz csatornavezetékét egyesíteni nem szabad, kivéve az utcai 

telekhatáron álló épületet, amelyben a csatornavezetékek közvetlenül az épületből történő kivezetés előtt 

egyesíthetők, ha a közcsatorna egyesített rendszerű.  
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1.12 II.12. Szabályozási terv kiegészítése meglévő víziközművek ábrázolásával 
 
A szabályozási tervlapon a kútcsoportok gyűjtővezetéke fel van tüntetve, kivéve a 2-es kútcsoport víz 
főnyomóvezetékét. Korábban a közműtérképeken sem szerepelt. Egy a város belterületétől délre, a 
belterület és a 451 sz. út elkerülő szakasza között, a Kontra-csatornától keletre megvalósuló üvegházas 
építkezés során okozott problémát. ekkor került felvezetésre a Lechner Tudásközpont üzemeltetésében 
lévő e-közmű állományba.  

 
Helyszínrajz 2021. 11. 30.-i e-közmű adatokkal: 
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A városi hálózat körvezetékes kialakítású. A főhálózat gerincvezetéke NÁ 300 mm-es, mely a vízbázist köti 
össze a tározókkal, és egyben szétosztja a körvezetékes elosztóhálózatán keresztül az ingatlanok 
vízellátását. A Berekháti vízműtől a Vásárhelyi úton a városközpontig /Kossuth utcáig/, valamint szintén a 
Berekháti vízműtől az 

Ipartelepi út Attila u, Deák u. nyomvonalán a város É-i részében a /Szálai u-ig/ NÁ 300 méretű acny 
vízvezetéket építettek ki. 

A városban központi vízműnek tekinthető a Berekháti vízmű, ahol 7 kútból álló 3 kútcsoport létesült. 
Kútfejlesztés történt 1993-ban. A Berekháti vízműnél 2x500 m3 térfogatú térszíni tároló van. 

A 2000-es években az átlagos vízfogyasztás csökkenő tendenciát mutat. 

 
Szentes város Önkormányzat tulajdonában lévő, de az EUROTÁP területe alatt levő NA 300-s ac vezeték 

677 m hosszon történő kiváltása dr. Ördögh József okl. építőmérnök /KK mérnöki Iroda Kft., Csongrád/ 

tervei alapján megtörtént. Az Önkormányzattal 2022. január 12-én kötött, víziközmű tulajdonjogának 

átadás-átvételéről szóló megállapodás alapján 2022. április 28-án az ellátásért felelős Szentes Város 

Önkormányzata részére a Beruházó az általa finanszírozott Szentes-Berekhát II-es számú kútcsoporthoz 

tartozó kiváltott vezetékszakaszt átadta, a szolgalmi jogi bejegyzéshez hozzájárult. Szentes Város 

Önkormányzata a főnyomóvezeték kezelését az üzemeltető Alföldvíz Zrt. részére átadta. 

 

E-közmű 

 

Szentes Város településrendezési eszközeinek vonatkozó közmű szakági javaslata (DIMA Kft. 2007.): 
vízminőségi fejlesztések miatt központosítani és fejleszteni kell a víztisztító rendszert, és a városi kutak 
helyett minimum két új vízmű-kút lemélyítése szükséges Berekháti vízmű területén. Ezt a 06006-A-1-i-19-
1-0 számú. „Vízellátási javaslat” című tervlap is ábrázolta.  

 

A településszerkezeti terven is átvezetésre kerül a víziközmű vezeték A területfelhasználás nem változik. 
Az érintett területen lévő régészerti 
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Hatályos településszerkezeti terv 

 

Módosított településszerkezeti terv 
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1.13 II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása 
 

Ortofotó a területről:  
 

A kutyaiskola (Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesületének Helyi 
Szervezete) bizonyíthatóan 1994. 
november 23-tól működik ezen az 
ingatlanon, Ekkor a Város határozatlan 
időre bérbe adta a MEOE Helyi 
Szervezetének az ingatlant. 2012 évben 
jogszabályi előírásnak megfelelően 
önálló jogú egyesületté alakult a helyi 
szervezet Szentesi Ebtenyésztők és 
Sportkutyások Egyesülete néven. Az 
Egyesület folytatólagosan tovább 
tevékenykedett az erdőnek 
nyilvántartott földrészlet 0,6285 ha 
nagyságú részét használva feladatainak 
ellátására. 

A telek északi 3/5 részén erdő 
található, a déli 2/5 részen faállomány 
csak a széleken van.  

A telek délkeleti csücskében található 
épület nem szerepel a hivatalos 
földhivatali térképen.  

A módosítás a településszerkezeti és a 
szabályozási tervet érinti. 

 

 

Tervezett területhasználat 

Hrsz 
Művelési ág, 

minőségi osztály 
Jelenlegi területfelhasználási 

egység 
Területnagyság 

(hektár) 
Tervezett területfelhasználási 

egység 

4419 erdő erdő 1,6285  

 kivett  0,6285 
Különleges beépítésre nem 
szánt terület - kutyaiskola 

 erdő  1,0000  erdő 

 
 

Településszerkezeti terv módosítása: 

A 4419 hrsz.-ú, jelenleg gazdasági erdő területfelhasználású egységbe sorolt ingatlan déli 0,63 ha 
nagyságú területe Különleges beépítésre nem szánt terület – kutyaiskola és kutyatelep - Kb-Ku 
területfelhasználású egységbe kerül. 
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Településszerkezeti terv változása: 

Hatályos településszerkezeti terv a Kutyaiskola területéről 
 

Javasolt településszerkezeti terv a Kutyaiskola területéről 
 

Jelmagyarázat: 
                                                         Különleges beépítésre nem szánt terület – kutyaiskola és kutyatelep 

                                                    Kb-Ku 
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Szabályozási előírások: 

o A Kb-ku jelű övezetben kutyaiskola és kutyatelep céljait szolgáló beépítésre nem szánt területek 
tartoznak.  

o A Kb-ku jelű övezetben a kutyák oktatásával és gondozásával kapcsolatos épületek, építmények 
elhelyezhetők.  

o A kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2, a megengedett legnagyobb beépíthetőség 2%, a 
beépítési mód szabadon álló, a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m, zöldfelület 
megengedett legkisebb mértéke 80%. 

o Az övezet területén az előkert, oldalkert, hátsókert legkisebb megengedett mérete 5 m.  

o Az esetleges járda vagy rendezvény tér kialakítását természetes anyagokból (mulcs, kőzúzalék 
stb.) vízáteresztő módon kell kialakítani. 

o Csapadákvíz-elvezető csatorna partélétől min. 3 m távolságban sem növényzet, sem építmény 
nem lehet a karbantartás biztosítása érdekében. 

o A keletkező szennyvizet  a szennyvíz elvezető közcsatornában kell elvezetni, amennyiben az a 
környező utcákban rendelkezésre áll.  

 
 
Tervezett telekmegosztás: 

 

Tervezett telekalakítás 

Hrsz 
 Területnagyság 

(hektár) 

 Művelési ág, 
minőségi osztály 

Beépítés megengedett 
mértéke 

4419 Megosztás előtt 1,6285  erdő erdő 

4419/1 
Megosztás után 

0,6285  kivett kutyaiskola 2% (151 m2) 

4419/2 1,0000  erdő erdő 
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A 4419 hrsz.-ú telek teljes egészében része az országos erdőkataszternek, a 44C jelű tagrészlet.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A BKMKH Agrárügyi Főosztály 
adatszolgáltatás erdőterv 2.1.2. 
szerint Szentes közigazgatási 
területén 1.309,58 ha nagyságú 
erdőterület található, ebből  

- védelmi                 601,10 ha 
- gazdasági              590,44 ha 
- közjóléti                  15,02 ha 
- egyéb részletek    103,02 ha 

- Mindösszesen      1.309,58 ha 

 

Mivel az Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott területről 
van szó, a terület igénybevételéhez 
külön eljárást kell kezdeményezni az 
egyes erdészeti hatósági eljárások, 
bejelentések, valamint hatósági 
nyilvántartások eljárási szabályairól 
szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. 
rendelet 11 §., illetve az Evt. 
végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 
21.) FM rendelet 54-55 §. szerint 
eljárva. 
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1.14 II.16. Helyi Építési Szabályzat pontosítása 

1.14.1.  Gazdasági és ipari övezetekben a megengedett funkciók pontosítása és kiegészítése 

 
Szentes Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2009. (III.09.) rendelet pontosítása a gazdasági és ipari 
övezetekben, a megengedett épületfunkciók egyértelmű meghatározásával, mely egyértelműen lehetővé 
teszi raktárépületek, valamint a főfunkciókhoz kapcsolódó kiszolgáló és egyéb épületeke építését. 
 

26.§ (1) A Gksz jelű gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület a környezetre nem jelentős zavaró 
hatású gazdasági tevékenységi célú épületek - beleértve a raktárépületeket, valamint a 
főfunkciókhoz kapcsolódó kiszolgáló és egyéb épületek - elhelyezésére szolgál. Ezen kívül 
elhelyezhetők az övezeti előírások betartásával: szolgálati lakások, igazgatási és irodaépületek, diák- 
vagy munkásszállások, sportépítmény, szociális épület. 
28.§ (1)Az egyéb ipari terület elsősorban ipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás 
építményei - beleértve a raktárépületeket, valamint a főfunkciókhoz kapcsolódó kiszolgáló és 
egyéb épületek - elhelyezésére szolgál. Ezen kívül elhelyezhetők az övezeti előírások betartásával: 
szolgálati lakások, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 

 

1.14.2.  Utak szabályozási szélességére vonatkozó rendelkezés pontosítása 

 

A HÉSZ tartalmaz rendelkezést az utak minimális szabályozási szélességéről, azonban a szabályozási terv 
ettől eltérő szélességet is tartalmaz, tartalmazhat.  

 

A Rendelet 63.§ (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

63.§ (1) A tervezett főutak külterületi szakaszának szabályozási szélessége 40,00 m, kivéve, ha a 
szabályozási terv másképp rendelkezik. 

(2) A tervezett összekötő és bekötőutak külterületi szakaszának szabályozási szélessége 30,00 m, 
kivéve, ha a szabályozási terv másképp rendelkezik. 

(3) A tervezett új lakó és kiszolgáló utak szabályozási szélessége min. 12,00 m, a gyűjtőúté 22,00 m, 
kivéve, ha a szabályozási terv  másképp rendelkezik. 

(4) Az iparvágány szabályozási szélessége 10 m, kivéve, ha a szabályozási terv másképp 
rendelkezik. 

 

1.14.3. Közmű tárgyak, berendezések és építmények elhelyezésére szolgáló telkek kialakíthatósága 

 
A városban több helyszínen igény, hogy közmű tárgyak, berendezések és építmények – pl. transzformátor, 
szennyvízátemelő stb… - számára önálló telket lehessen kialakítani, amely a tulajdonosa, kezelője lehet a 
város önkormányzata vagy az adott szolgáltató. Ez abban az esetben valósítható meg, ha az adott övezetek 
minimális telekméret előírásától el lehet tekinteni. 
 
Közmű tárgyak, berendezések és építmények elhelyezésére kialakítható telek az övezetre és építési 
övezetre előírt legkisebb telekméret figyelembevétele nélkül. 
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1.15 Módosítások összefoglaló táblázata 
 

Sz. Ssz. Módosítás 

Település-
szerkezeti 
tervet 
érint-e 

Módosított 
szabályozási 
tervlapok 
Belterület 

Módosított 
szabályozási 
tervlapok 
Külterület 

1. I.1.     
„Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. 
fejlesztése 

igen - 49., 57. 

2. I.2.     Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése  igen 63-IV.2. - 

3. I.6.     Ipari Park Északi Zóna feltáró utak nem 
64-I.2., 64-II.1.,  
64-II.2., 64-II.3. 

- 

4. II.2.    
Utak szabályozásának pontosítása a 
Nagyhegyen 2 helyszínen 

nem 
57-IV.3., 57-IV.4.,  
58-IV.3., 58-IV.4. 

- 

5. II.5.    
Kertészeti Kutatóintézet területén a 
szabályozás módosítása 

nem 71-I.1., 71-II.1. - 

6. II.8.    
Nyíri köz szabályozásának módosítása a 
Vásárhelyi útnál 

nem 71-III.1. - 

7. II.9.    
4261 hrsz.-ú út szabályozási 
szélességének növelése 

nem 72-I-4. - 

8. II.10.  
HÉSZ kiegészítése a csapadékvíz telken 
belüli szikkasztásáról és kezeléséről 

nem x x 

9. II.12.  
Szabályozási terven a II-es kútcsoport 
főnyomóvezetékének ábrázolása  

igen 
79-III-1., 79-III-2., 
79-IV-1., 79-IV-2. 

76. 

10. II.14.  
Kutyaiskola területén a 
területfelhasználás és övezet módosítása 

igen 63-IV.1. - 

11. II.16.  Helyi Építési szabályzat pontosítása nem x x 
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2.  JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

2.1 Településszerkezeti terv módosítása 
 
 
…/2023. (…/…) 
Tárgy: Településszerkezeti terv módosítása 2021-3 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes város Településrendezési 
eszközeinek módosítása 2021- előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 
 

1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentes Város Településszerkezeti 
Tervéről szóló 266/2007. (XII.14.) Kt. határozattal jóváhagyott többször módosított 
településszerkezeti tervet módosítja 

a. TSzT-M1/ 2021/2. rajzszámú „Tárkánytanya környezete” tervlap szerint, 

b. TSzT-M2/2021/2. rajzszámú „Zsemberi Faipari üzem és Kutyaiskola” tervlap szerint, 

c. TSzT-M3/2021/2. rajzszámú „Berek 2-es ivóvíz főnyomócső ábrázolása” tervlap 
szerint, 

2. Jelen határozat mellékletei:  

a. TSzT-M1/2021/2. rajzszámú „Tárkánytanya környezete” tervlap, 

b. TSzT-M2/2021/2. rajzszámú „Zsemberi Faipari üzem és Kutyaiskola” tervlap, 

c. TSzT-M/2021/2-3. rajzszámú „Berek 2-es ivóvíz főnyomócső ábrázolása” tervlap. 

 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    polgármester 
                  főépítész 

 
 

A határozatról értesítést kap: 

1. Szentes Város Polgármestere 

2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodája 

3. Szentes Város Főépítésze 

4. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodája  

5. EUROIL Kft., 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. "A" Duna Torony 

6. Árpád-Agrár Zrt., 6600 Szentes, Apponyi tér 12. 

7. Zsemberi Faipari Kft., 6600 Szentes, Korsós sor 43. 
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Árpád-Agrár Zrt,
Tárkány tanya környezete

.../2023 (........) határozat
1. melléklete TSzT-M1/2021/2

SZENTES TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERV MÓDOSÍTÁSA

FELELŐS TERVEZŐ: EUROIL
Co.Ltd.

MÉRETARÁNY:
M 1 : 5000

RAJZSZÁM:

SZENTES TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERV MÓDOSÍTÁSA

FELELŐS TERVEZŐ:

MÉRETARÁNY:
M 1 : 5000

RAJZSZÁM:

WITTEK KRISZTINA
TT/1 01-2382

2022. NOVEMBER
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SZENTES TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERV MÓDOSÍTÁSA

FELELŐS TERVEZŐ: EUROIL
Co.Ltd.

MÉRETARÁNY:
M 1 : 5000

RAJZSZÁM:

SZENTES TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERV MÓDOSÍTÁSA

FELELŐS TERVEZŐ:

MÉRETARÁNY:
M 1 : 5000

RAJZSZÁM:.../2023 (........) határozat
2. melléklete TSzT-M2/2021/2

WITTEK KRISZTINA
TT/1 01-2382

2022. NOVEMBER
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Berek lapos

védőtávolság 28-28 m
.../2023 (........) határozat
3. melléklete TSzT-M3/2021/2

SZENTES TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERV MÓDOSÍTÁSA

FELELŐS TERVEZŐ: EUROIL
Co.Ltd.

MÉRETARÁNY:
M 1 : 5000

RAJZSZÁM:

SZENTES TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERV MÓDOSÍTÁSA

FELELŐS TERVEZŐ:

MÉRETARÁNY:
M 1 : 5000

RAJZSZÁM:

WITTEK KRISZTINA
TT/1 01-2382

2022. NOVEMBER

Berek, 2-es kútcsoport 
főnyomóvezeték
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2.2 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása 
 

 
T E R V E Z E T 

 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2023. (… …) önkormányzati rendelete az 
5/2009. (III.09.) Kt. rendelettel jóváhagyott 

Szentes Város Helyi építési szabályzatának és Szabályozási tervének módosításáról 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény, a helyi Önkormányzatokról szóló 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. mellékletében szereplő egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervek, a szomszéd 
települések és a megyei önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1.§ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
tervéről szóló 5/2009. (III. 09.) rendelete (továbbiakban Rendelet):  

a. a belterületi szöveges szabályozási elemek tervlap helyére a jelen rendelet 1. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

b. a belterületi 57-IV-3. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

c. a belterületi 57-VI-4. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

d. a belterületi 58-I-3. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

e. a belterületi 58-I-4. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

f. a belterületi 63-I-4. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

g. a belterületi 63-IV-1. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

h. a belterületi 63-IV-2. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

i. a belterületi 64-I-2. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

j. a belterületi 64-II-1. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

k. a belterületi 64-II-2. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

l. a belterületi 64-II-3. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

m. a belterületi 71-I-1. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 
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n. a belterületi 71-II-1. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

o. a belterületi 71-III-1. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

p. a belterületi 72-I-IV. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

q. a belterületi 79-III-1. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

r. a belterületi 79-III-2. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

s. a belterületi 79-IV-1. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

t. a belterületi 79- IV-2. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 20. melléklete lép, 
mely „M” jelzést kap, 

u. a külterületi 49. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép, mely 
„M” jelzést kap, 

v. a külterületi 57. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 22. melléklete lép, mely 
„M” jelzést kap, 

w. a külterületi 76. számú szabályozási tervlap helyébe a jelen rendelet 23. melléklete lép, mely 
„M” jelzést kap. 

 

2.§ A Rendelet 4.§ A tervezési terület területfelhasználási egységeinek tagozódása (3) bekezdés 
kiegészül: 

Különleges terület, ezen belül: „ kutyaiskola és kutyatelep – Kb-Ku” 

 
3.§ A Rendelet 26.§ Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozó előírások - Gksz  (1) 
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

26.§ (1) A Gksz jelű gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület a környezetre nem jelentős zavaró 
hatású gazdasági tevékenységi célú épületek - beleértve a raktárépületeket, valamint a 
főfunkciókhoz kapcsolódó kiszolgáló és egyéb épületek - elhelyezésére szolgál. Ezen kívül 
elhelyezhetők az övezeti előírások betartásával: szolgálati lakások, igazgatási és irodaépületek, diák- 
vagy munkásszállások, sportépítmény, szociális épület. 
 

4.§ A Rendelet 28.§ Iparterületre vonatkozó előírások - Gip (1) bekezdései helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

28.§ (1)Az egyéb ipari terület elsősorban ipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás 
építményei - beleértve a raktárépületeket, valamint a főfunkciókhoz kapcsolódó kiszolgáló és egyéb 
épületek - elhelyezésére szolgál. Ezen kívül elhelyezhetők az övezeti előírások betartásával: 
szolgálati lakások, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 

 

5.§ A Rendelet 63.§ (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

63.§ (1) A tervezett főutak külterületi szakaszának szabályozási szélessége 40,00 m, kivéve, ha a 
szabályozási terv másképp rendelkezik. 

(2) A tervezett összekötő és bekötőutak külterületi szakaszának szabályozási szélessége 30,00 m, 
kivéve, ha a szabályozási terv másképp rendelkezik. 

(3) A tervezett új lakó és kiszolgáló utak szabályozási szélessége min. 12,00 m, a gyűjtőúté 22,00 m, 
kivéve, ha a szabályozási terv másképp rendelkezik. 
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(4) Az iparvágány szabályozási szélessége 10 m, kivéve, ha a szabályozási terv másképp rendelkezik. 
 

6.§ A Rendelet 5.§ kiegészül a következő rendelkezéssel: 

(3) Közmű tárgyak, berendezések és építményei elhelyezésére kialakítható telek az övezetre és 
építési övezetre előírt legkisebb telekméret figyelembevétele nélkül. 

 

7.§ A Rendelet kiegészül a következő szakasszal: 

75/C. § 

Különleges beépítésre nem szánt, kutyaiskola és kutyatelep – Kb-Ku 

 

(1) A Kk-ku jelű övezetben kutyaiskola és kutyatelep céljait szolgáló beépítésre nem szánt területek 
tartoznak.  

(2) A Kk-ku jelű övezetben a kutyák oktatásával és gondozásával kapcsolatos épületek, építmények 
elhelyezhetők.  

(3) A kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2, a megengedett legnagyobb beépíthetőség 2%, a 
beépítési mód szabadon álló, a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m, zöldfelület 
megengedett legkisebb mértéke 80%. 

(4) Az övezet területén az előkert, oldalkert, hátsókert legkisebb megengedett mérete 5 m.  

(5) Az esetleges járda vagy rendezvény tér kialakítását természetes anyagokból (mulcs, kőzúzalék 
stb.) vízáteresztő módon kell kialakítani. 

(6) Csapadákvíz-elvezető csatorna partélétől min. 3 m távolságban sem növényzet, sem építmény 
nem lehet a karbantartás biztosítása érdekében. 

(7) A keletkező szennyvizet  a szennyvíz elvezető közcsatornában kell elvezetni, amennyiben az a 
környező utcákban rendelkezésre áll.  

 

8.§ A Rendelet 85.§ kiegészül a következő rendelkezésekkel: 

(7) Épület, építmény elhelyezése során a csapadékvíz és belvíz kezelését, szükség szerinti 
elvezetését biztosítani kell.  

(8)Szentes város közigazgatási területén amennyiben egy telken belül a burkolt- és tetőfelület 
együttes nagysága meghaladja az 1500 m2-t, a burkolt- és tetőfelületekről érkező csapadékvizet 
helyben kell felhasználni, hasznosítani, vagy méretezett, vízjogi engedéllyel rendelkező 
szikkasztóárkokba vagy földmedrű medencékbe kell juttatni, azonban meg kell teremteni a káros 
mennyiségű vizek késleltetett elvezetésének lehetőségét. A tervezés során az Építtetőnek be kell 
szerezni a csapadékvíz elhelyezésével kapcsolatban a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 
Műszaki Iroda nyilatkozatát, valamint a csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetőjének üzemeltetői 
és befogadói nyilatkozatát. Építési engedély csak ezen nyilatkozatok megléte esetén adható. 
 

 

Záró rendelkezések 

9.§ A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított 
ügyekben kell alkalmazni.  

  
 
 

Dr. Sztantics Csaba sk.                                                                            Szabó Zoltán Ferenc sk. 
                jegyző                                                                                                  polgármester 

 

 
Záradék: Megalkotta Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete ….. napján megtartott ülésén. 
Kihirdetve: 
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Belvárosi Vegyes (kialakult) Kialakult 2% Kialakult Kialakult Nincs Kialakult 

Felsőpárt SZabadonálló 0. 350 m2 5% 100% < 3,5 m 0,1 0.

Polgári Oldalhatáron álló 1. 550 m2 15% 95% < 4,5 m 0,2 1.

Alsópárt Ikerházas 2. 700 m2 20% 80% < 5,5 m 0,5 2.

KisÉr Zártsorú 3. 800 m2 25% 70% < 6,0 m 0,6 3.

Kertváros, Termál, Hékéd 4. 900 m2 30% 50% < 6,5 m 1 4.

Sorház, társasház 5. 1 000 m2 40% 40%  < 7,5 m 1,2 5.

Lakótelep - Telepszerű 6. 1 500 m2 50% 25% < 9,5 m 1,5 6.

Lakótelep - Utca 7. 2 000 m2 60% 20% < 12,5 m 2 7.

Falusias 8. 3 000 m2 70% 10% < 16,0 m 2,4 8.

KuRca menti 9. 4 000 m2 80% 0% 6,5-9,0 m 3 9.

Munkahelyi 10. 5 000 m2 6,5-12,5 m 10.

Kereskedelem, Logisztika 11. 1 ha 6,5-16,0 m 11.

Iparterület 12. 1,5 ha 6,5-K 12.

Termál TÓ 13. 2 ha 13.

EGYéb 14. 3 ha 14.

                          Betűjelek Számjelek
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3. MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK  

3.1. Megalapozó munkarészek tartalmi elemeinek meghatározása 
 
Főépítész feljegyzése: 
 
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 9/2019. (VI. 14.) 
MvM rendelet 9. § (1) Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten 
belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a 
település adottságainak, valamint a település településhálózatban elfoglalt helyének figyelembevételével 
indokolt esetben elhagyhatók. Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemeket és azok 
részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 
 
A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

  
 

1. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet alapján,  
figyelembe véve az előzetes véleményeket és adatszolgáltatást. 

 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 
térségi kapcsolatok 

Nem, a módosítások nem 
befolyásolják. 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi 
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések 
vizsgálata 

Igen, az I.1, I.2., I.6, II.5. 
módosítások tekintetében. 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
Igen, ellenőrizni kell az I.1, I.2., I.6,  
II.5. II.14. módosítások 
tekintetében. 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az 
adott település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

Nem, közigazgatási határt, 
települések közötti infrastruktúrát 
nem érintenek a módosítások 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása   

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 
stratégia vonatkozó megállapításai 

Igen, igazolni kell. 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
Igen, az I.1, és az I.2. módosítások 
tekintetében. 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata   

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök Igen. 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult 
elemek 

Igen, az I.1, I.2., II.5. II.14. 
módosítások tekintetében. 

1.7. A település társadalma   

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

Nem releváns. 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok Nem releváns. 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális 
adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, 
civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 

Igen, a II.5. módosítás 
tekintetében. 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

Nem releváns. 1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
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1.9. A település gazdasága   

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
Igen, az I.1, I.2., I.6., II.5. 
módosítások tekintetében. 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
Igen, az I.1, I.2., I.6., II.5. 
módosítások tekintetében. 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai 
települést érintő fejlesztési elképzelése 

Igen, az I.1, I.2., I.6., II.5. 
módosítások tekintetében. 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 
(elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.) 

Igen, az I.1, I.2., I.6., II.5. 
módosítások tekintetében. 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
Igen, az I.6., módosítás 
tekintetében. 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

 Nem releváns. 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, 
intézményrendszere 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

1.10.6. Intézményfenntartás 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

1.11.  Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési 
szolgáltatások 

Nem releváns. 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata   

1.12.1. Természeti adottságok 
Igen, az I.1, I.2., I.6. és II.14. 
tekintetében. 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet   

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat Nem releváns. 

1.12.2.2. tájhasználat értékelése II.14. tekintetében. 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek Igen. 

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
területek 

II.1. – erdő kijelölése tekintetében. 

1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom 
alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék 

Igen. 

1.12.3.3. ökológiai hálózat Igen. 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése Igen. 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata  

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei  

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, 
valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

Igen, az I.2., I.6., II.5. tekintetében. 

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése Igen, az I.2., I.6., II.5. tekintetében. 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái Nem releváns. 

1.14. Az épített környezet vizsgálata  

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata   

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

Nem releváns, a módosításoknak 
nincs hatása a település 
szerkezetére, a helyi 
sajátosságokra. 

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld 
esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok 

Nem releváns 
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1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
Igen, az I.1, I.2., I.5 módosítás 
tekintetében. 

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális 
és ellátási kapcsolatos) 

Nem releváns. 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek 
Igen, a II.5. módosítás 
tekintetében 

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) 
terület 

Nem releváns. 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata   

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat Nem releváns. 

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat Igen. 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter   

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése Nem releváns. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata   

1.14.5.1. funkció, kapacitás 
Igen, az I.2. módosítás 
tekintetében 

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, 
sűrűség) 

Igen, az I.2. módosítás 
tekintetében 

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom Nem releváns. 

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, 
térarány, jellegzetes épülettípusok 

Nem releváns. 

1.14.6. Az épített környezet értékei   

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti 
településmag 

Nem releváns. 

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti 
érdekű terület 

Igen, elsősorban a II.9., valamint a 

régészeti terepbejárástól függően 

I.2. és II.8. módosítás tekintetében. 

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot 
biztosító építészeti jellemzők 

Nem releváns, a módosítások nem 
érintenek védett épített 
környezetet. 

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület 
Nem, nem tartozik Szentes  
világörökségi és világörökségi 
várományos területbe. 

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes 
Nem, nincs műemlék a tervezési 
területen, annak környezetében. 

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, 
temető és temetkezési emlékhely 

Nem, nincs műemlékvédelem 
sajátos tárgya a tervezési 
területen, annak környezetében. 

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű 
terület, műemléki környezet 

Nem, nincs műemléki terület a 
tervezési területen, annak 
környezetében. 

1.14.6.8. nemzeti emlékhely Nem, nem nemzeti emlékhely. 

1.14.6.9. helyi védelem 
Nem, nincs helyi védelem a 
tervezési területen, annak 
környezetében. 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái Nem releváns. 
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1.15. Közlekedés   

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok Nem releváns. 

1.15.2. Közúti közlekedés 
Igen, az I.2, I.6., II.5. II.8. és a II.9. 
módosítások tekintetében 

1.15.3. Közösségi közlekedés Nem releváns, nincs közösségi 
közlekedés  a tervezési területen, 
annak közelében. 

1.15.3.1. közúti 

1.15.3.2. kötöttpályás 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
Igen, a II.5. módosítás 
tekintetében 

1.15.5. Parkolás 
Igen, a II.5. módosítás 
tekintetében 

1.16. Közművesítés  

1.16.1. Víziközművek   

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, 
öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

Igen, a II.12. módosítás 
tekintetében 

1.16.1.2. szennyvízelvezetés 
Igen, a védett vízbázis területére 
eső módosítások tekintetében. 

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
Igen, a nagy méretű burkolt- és 
tetőfelületekre eső csapadék 
kezeléséről szóló II.10. módosítás 

1.16.2. Energia   

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos 
energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek) 

Nem releváns. 

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a 
környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

Nem releváns. 

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági 
értékelése 

Nem releváns. 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, 
vezeték nélküli hírközlési építmények) 

Nem releváns. 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)  

1.17.1. talaj Igen. 

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek Igen. 

1.17.3. levegőtisztaság és védelme Igen. 

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés Igen. 

1.17.5. sugárzás védelem Nem releváns. 

1.17.6. hulladékkezelés Igen. 

1.17.7. vizuális környezetterhelés Igen. 

1.17.8. árvízvédelem 
Nem releváns, a módosítások 
területei nem érintik az árvízzel 
veszélyeztetett területeket. 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák Igen. 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy 
korlátozó tényezők) 

  

1.18.1. építésföldtani korlátok 

Nincs a tervezési területen 
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség   
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1.18.2.1. árvízveszélyes területek 
Nem releváns, a módosítások 
területei nem érintik az 
árvízveszélyes területeket. 

1.18.2.2. belvízveszélyes területek 
Igen, ha van ilyen a módosítások 
között. 

1.18.2.3. mély fekvésű területek Nem releváns. 

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 
Igen, ha van ilyen a módosítások 
között. 

1.18.3. egyéb 

  
Nem releváns. 

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, 
falszakadás) 

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 
Nem releváns, nem található a 
környezetében 

1.20. Városi klíma Nem releváns.  

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk 
összevetése, folyamataik elemzése 

Igen. 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési 
környezettel szemben támasztott általános követelményeknek ellentmondó, 
problematikus témakörök kiemelése. A település adottságainak, 
lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-
veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés 
figyelembevételével. 

  

3.1.1. A folyamatok értékelése  Igen. 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és 
belső tényezők összefoglaló értékelése 

 Igen. 

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata  Igen. 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a 
területi lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása 

Nem szükséges. 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

  
Nem releváns. 

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás 
indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 
lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális 
akcióterületek) 

3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, 
térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

 

2022. szeptember 19. 

 

Takács Gábor 

Szentes főépítésze 
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3.2. Helyzetfeltáró munkarészek  

3.2.1.A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata (1.2.) 

 

− Csongrád-Csanád Megye Területfejlesztési koncepciója 2021-2027 (elfogadott)  

− Csongrád-Csanád Megye Előzetes Integrált Területi Programja (még nem elfogadott)  
 

A megyei fejlesztési dokumentumok tartalmazzák a jelen módosítások által megtehető fejlesztések 
témáit, mint a helyi gazdaságfejlesztés,  
 

3.2.2.A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata (1.3.) 

 

Az ország településein, az egyes térségekben a terület-felhasználásra és az építésre vonatkozó szabályokat a 
magasabb szintű, területrendezésre vonatkozó törvények rendelkezésével összhangban kell kialakítani.  
Vonatkozó területrendezési tervek és jogszabályok: 
 

− Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény  

− A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 
14.) MvM rendelet 

− Csongrád Megye területrendezési tervéről szóló 4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendeletet. 
(CsMTrT) 

 

Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő 
fejezetei 2019. március 15-től hatályos. 

Az Országos Területrendezési terv kiegészítő szabályozását is tartalmazó miniszteri rendelet 2019. június 
14. napján lépett érvényben.  

Csongrád Megye új hatályos területrendezési terve 2020 -ben készült. 

AZ üvegházas és mezőgazdasági területek változása érinti Szentes településszerkezeti tervét, ezzel 
kapcsolatban kell vizsgálni a területrendezési terveknek való megfelelést.  

Részletes elemzést a 6. pont tartalmazza.  

 

3.2.1. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása (1.5.) 

3.2.3.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai (1.5.1.) 

Településfejlesztési koncepció (2005.) megállapításai: 

Stratégiai átfogó célok:  

• Életminőség - A népességet megtartó életkörnyezet és életlehetőségek kialakítása 

• Gazdaság - Fenntartható és versenyképes helyi gazdaság 

• Intézményrendszer - Magas színvonalú szolgáltató intézményrendszer működtetése 
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Az átfogó célokhoz - Fenntartható és versenyképes helyi gazdaság - illeszkednek a tervezett fejlesztés, 

melyek megvalósításához szükséges a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat 

módosítása. 

Szentes Város integrált településfejlesztési stratégiája /ITS/ (2016.) megállapításai: 

Az I.1. és a II.2. fejlesztési területek nem tartoziknak az ITS-ben lehatárolt településrészekhez, nem részei 

akcióterületeknek.  

 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok:  

− T1: A helyi gazdaság innovációs potenciáljának növekedése - I.1., I.2., I.6., II.5. 

− T4: Minőségi munkahelyek számának növekedése – I.1., I.2., I.6., II.5. 

− T5: A közösségi infrastruktúra ellátottság és közszolgáltatások minőségi javulása 

A városrészi szintű helyzetelemzések összefoglalása: 

Kisér - Szentesi délnyugati városrésze, a Kurca 
mellett, jellemzően kertes, családi házas terület. 
Azonban a városrész északi csücskén található a 
Kertészeti Kutatóintézet területe. 

V4. A városrészi központ funkcionális-városképi 
megújulása, helyi funkciók megerősödése. 

Felsőpárt - a legnagyobb területű városrész az Arany 
János és Bajcsy-Zs.utcáktól északra található. 
elsősorban a helyi lakosság igényeit kiszolgáló, 
szolgáltató jellegű, illetve kereskedelmi 
tevékenységet végző vállalkozások működnek. A 
városrész nyugati szélén található a Zsemberi Faipari 
Kft. és a Kutyatelep. 

V2. A városrészi központ funkcionális-városképi 
megújulása, helyi funkciók megerősödése. 

Iparterület - a város keleti, ipari zónája, A város a 
XX. század elejétől ezt a területet tudatosan is 
iparfejlesztésre használta. Itt található az Ipari Park 
Északi Zóna. 

V7. Az ipari park minőségi befogadó 
kapacitásának és innovatív tevékenységeinek 
bővülése. 

Az ITS két akcióterületet jelöl ki: 

1. Központi Akcióterület – Belváros-Kertváros-Kisér-Felsőpárt Rekreációs-turisztikai-sport és gyógyászati 
akcióterület – Ide tartozik a II.5. módosítással érintett Kertészeti Kutatóintézet területe, mely 
funkcióváltással a K+F és a rekreáció-turizmus-sport és gyógyászat helyszíne lehet. 

2. Ipari Park – Ipari-gazdasági akcióterület – Ide tartozik az I.6. módosítással érintett Ipari Park Északi 
Zóna. 

Szentes Gazdasági Programja tervezetében meghatározott, a „Szentes Ipari Park fejlesztése” c. 
programban meghatározott fejlesztési célok és tevékenységek: 

1. Szentes Ipari Park Északi zóna innovációs övezet kialakítása (a tervezett megvalósítás 2014 – 2018), 

4. Ipari szakképző pont létrehozása (2017) 
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Szentes Város fenntartható városfejlesztési stratégiája /FVS/ (2022.) megállapításai: 

A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia így 2035-ig elérendő időtávban 3 nagy átfogó, 12 tematikus és 
18 rész célt tűz ki, melyek a megfogalmazott jövőkép elérése érdekében meghatározható legfontosabb 
területeket jelölik ki: 

− DINAMIKUS GAZDASÁGI FEJLŐDÉS, MEGÚJULÓ GAZDASÁG NEMZETI SPORTVÁROS 

− TÁRSADALMIMEGÚJULÁS SPORTVÍZIÓ ERŐSÍTÉSE 

− ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁPOLÁSA, MEGÚJULÓ DIGITÁLIS VÁROS, VONZÓ TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI 
KÖRNYEZET.  

Stratégiai célok, melyhez illeszkednek a jelen módosítások  
1.1. Versenyképes kkv-k révén magas szintű hozzáadott értéktöbblet GDP szerint az iparban a 

mezőgazdaságban és a technológiai K+ F szektorban - I.2. módosítás (Faipari Kft. fejlesztése), I.6. 

módosítás (Ipari Park Északi Zóna) 

− 1.2. A hagyományos iparágak mellett jelentős mezőgazdasági, megújuló energiára alapozó és Ipari 

Parki Infrastruktúra fejlesztés - I.6. módosítás (Ipari Park Északi Zóna) 

− 2.3. Közszolgáltatások és széles körű fejlesztésével a lakosság megtartása, a felsőoktatás 

megteremtésével új társadalmi réteg kialakulása, részcél: Tudományos, oktató és innovációs 

folyamatokat szervező felsőoktatás letelepítése. - II.5. módosítás (Kertészeti Kutatóintézet területe) 

− 3.2. A természeti, gazdasági és humán kihívásokra megfelelően reagáló városi környezet kialakítása 

- II.5. módosítás (Kertészeti Kutatóintézet területe) 

−  

Konkrét beruházások: 

− Feltáró út létesítése az Ipari Park Északi zóna C szektorban – I.6. módosítás (Ipari Park Északi Zóna) 

− Ipari Park Északi zóna C szektor és Attila út közötti feltáró út építése – I.6. módosítás (Ipari Park 

Északi Zóna) 

− Nagyhegyi infrastruktúra fejlesztés – II.2. módosítás (Nagyhegy) 

− Belvízvédelmi intézkedések Szentesen – II.10. módosítás (csapadékvíz kezlés/hasznosítás 

szabályozása) 

 

3.2.3.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések (1.5.2.) 

A módosításokkal összefüggésben Szentes Város Önkormányzata nem kötött településrendezési 

szerződéseket. 

 
 

3.2.2. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata (1.6.) 

3.2.4.1.A hatályban lévő településrendezési eszközök (1.6.1.) 

A hatályban lévő településrendezési eszközök: 

- -Szentes Város Településfejlesztési koncepciója (2005.) 

- Szentes Város többször módosított településszerkezeti terve (266/2007. (XII.14.) 

- Szentes Város Önkormányzatának többször módosított 5/2009. (III.09.) számú rendelete Szentes 

Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben) 
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A fejlesztési területekek a hatályos településszerkezeti terven:   

 

I.1.    „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése – Általános mezőgazdasági terület, változik 
I.2.     Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése – Különleges terület temető, változik 
I.6.     Ipari Park Északi Zóna feltáró utak – Iparterület, kismértékben változik 
II.2.    Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen – Falusias lakóterület, nem 

változik 
II.5.    Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása – Különleges nagy zöldfelületű 

intézményterület, kismértékben változik 
II.8.    Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál – Kisvárosi lakóterület, nem változik 
II.9.    4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése – Gazdasági kereskedelmi szolgáltató 

terület, nem változik 
II.12.  Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása – nem változik 
II.14.  Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása – erdő, változik 

Hatályos Településszerkezeti terv részlete 
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Településszerkezeti terv jelmagyarázat 
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3.2.4.2.A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek (1.6.1.) 

A hatályos településszerkezeti terven szereplő Ipari Park Északi Zóna gazdasági és ipari terület 
megvalósítása folyamatban van, jó néhány gazdasági szereplő fejlesztett, épített és működik, számos 
gazdasági szereplő építési telket vásárolt, és a jelen módosítás szükséges a fejlesztéseik megvalósításához.  

 

3.2.5.A táji és természeti adottságok vizsgálata (1.12.) 

3.2.5.1. Természeti adottságok (1.12.1.) 

Magyarország kistájainak katasztere (Dövényi, Z. 2010.) alapján Szentes Város közigazgatási területe a 
nagy kiterjedése következtében több földrajzi kistájat is érint. Az Alföld nagytájhoz tartozó Körös-Maros 
köze középtájon belül nagyobb mértékben a Csongrádi-sík, kisebb mértékben a Körösszög és a Békési-
hát kistájak érintettek, továbbá a közigazgatási terület nyugati része az Alsó-Tiszavidék középtájon belül 
a Dél-Tisza-völgy kistájhoz tartozik. 
 

 
x. ábra: A település közigazgatási területe a földrajzi kistájak rendszerében 

 
Domborzati szempontból igen különleges helyet foglal el a terület, mert itt húzódnak az ország 
legmélyebb fekvésű területei, a terep három oldalról, a szomszédos megyék felől a Tisza völgye felé lejt. 
Ez az adottság a belvizek kialakulásában és levezetésében idéz elő sajátos körülményeket. A terület egy 
része mélyártéri terület, aminek biztonságát a Tisza, a Maros és a Hármas-Körös árvédelmi rendszerének 
kiépítését követően sikerült megteremteni. A mentesített árterület a hosszú ideig tartó feltöltődés 
következtében egyenletes síkság, csak az egykori holtágak és medrek szabdalják fel, teszik változatosabbá. 
 
A keleti perem a Békés-Csanádi löszháthoz tartozik, infúziós lösszel borított, egyenletesen emelkedő 
jellegű kelet felé. A legmagasabb térszintek a keleti határon 95 m-en helyezkednek el. Az átlagos terepesés 
l-2 m/km, a mélyártéren 0,1-0,4 m/km. 
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Növényzet 
Szentes Város közigazgatási területe növényföldrajzi szempontból a Pannóniai flóratartományon belül az 
Eupannonicum flóravidék, azon belül pedig a Crisicum flórajáráshoz tartozik. 
 
A táj intenzíven művelt, ligeterdők és a zonális erdősztyepp-löszpuszta vegetáció eltűntek. Az erdők 
hírmondói (széleslevelű salamonpecsét – Polygonatum latifolium, nehézszagú gólyaorr – Geranium 
robertianum, bogláros szellőrózsa – Anemone ranunculoides) az alluviális peremvidék természetszerűbb 
tölgyeseiben (derekegyházi, mezőhegyesi erdők), a löszvegetáció emlékei (parlagi rózsa – Rosa gallica, 
selymes boglárka – Ranunculus illyricus, törpemandula – Prunus tenella, kunkorgó árvalányhaj – Stipa 
capillata) mezsgyéken, kunhalmokon maradtak fenn. Az északi–nyugati tájrész hordalékhátakkal gátalt 
medence-láncolatának (Cserebökény, Lapistó-Fertő, Rárós-puszta) szikesedő mocsarai, rétjei még őrzik 
ártéri jellegüket. A szárazabb térszinteket cickórós puszták, rétsztyeppek és fajszegény löszvegetáció 
borítják. A sziki erdősztyeppek helyét a réti őszirózsa (Aster sedifolius) dominálta sziki magaskórósok 
jelzik.  
A Cserebökényi-puszta növénytani értékei közül meg kell említenünk a mocsarakban élő buglyos 
boglárkát (Ranunculus polyphyllus) és a sziki boglárkát (Ranunculus lateriflorus), a ritka iszaplakó fajokat, 
a látonyákat (Elatine spp.), a heverő iszapfüvet (Lindernia procumbens) és a tavaszi mocsárhúrt (Callitriche 
palustris), valamint a vaksziken élő sziki varjúhájat (Sedum caespitosum) és hamvas seprőparéjt (Bassia 
sedoides). 
 
A hullámtér fő potenciális vegetációja ligeterdő. Ma már csak a fűz-nyár ligetek (fehér fűz – Salix alba, 
fehér és fekete nyár – Populus alba, P. nigra, nyári tőzike – Leucojum aestivum) kiterjedtek, a keményfás 
erdők aránya alacsony. Gyakoriak a nemesnyár-telepítések. A kezeletlen gyepek, szántók özöngyomokkal 
borítottak (gyalogakác – Amorpha fruticosa, amerikai kőris – Fraxinus pennsylvanica), e fajok az erdőkben 
is elszaporodtak. A hullámtéren jellemzők a morotvák, kubikok mételykórós–virágkákás mocsarai (nyílfű 
– Sagittaria sagittifolia), az eutróf hínár (sulyom – Trapa natans, rucaöröm – Salvinia natans), továbbá a 
magassásosok (éles sás – Carex acuta), az ecsetpázsitos mocsárrétek (fényes borkóró – Thalictrum 
lucidum, gyíkhagyma – Allium angulosum), az ártéri ruderáliák (lapulevelű keserűfű – Persicaria 
lapathifolia, subás farkasfog – Bidens tripartitus), az üde szegélytársulások (Tisza-parti margitvirág 
– Chrysanthemum serotinum, lómenta – Mentha longifolia) és iszapnövényzet (látonyafajok 
– Elatine spp., henye füzény – Lythrum tribracteatum). A védtöltésen gyakori a réti iszalag (Clematis 
integrifolia).  
A mentett oldal jelentős része becsatornázott szántó. A holtágakban jellemzők a hínarasok és nádas-
gyékényes mocsarak. A mentett oldalon az ecsetpázsitosok mellett szikes rétek, cickórós puszták és 
rétsztyeppek (réti őszirózsa – Aster sedifolius, sziki kocsord – Peucedanum officinale) jellemzők.  
 
Állatvilág 
A terület állatföldrajzi szempontból a Közép-dunai faunakerület, Pannonicum faunakörzet, Eupannonicum 
faunajárásába tartozik. 
A változatos szerkezetű táj számos jelentős állatfajnak nyújt életteret.  
 
A terület állatvilágának összetételét, fajgazdagságát nagyban befolyásolják a csapadékviszonyok, a terület 
évente változó vízborítása. Csapadékosabb években tavasszal nagy területeket foglalnak el a pusztai 
vízállások, megtelnek vízzel a mocsarak is.  
Cserebökényben ilyenkor kedvező feltételeket találnak az olyan szitakötőfajok, mint a védett lassú 
szitakötő (Sympetrum depressiusculum), vagy a réti rabló (Lestes dryas), tömegesen kerül szem elé a 
nedves élőhelyekhez kötődő, élőhelyvesztése révén Nyugat-Európában rendkívüli mértékben 
megfogyatkozott nagy tűzlepke (Lycaena dispar). A szárazabb években drámaian megváltozik a táj, 
sokszor már nyár elejére sárgára ég a puszta, szinte nyoma sincs a változatos vízivilágnak. A sok pusztai 
egyenesszárnyú faj között szem elé kerülhet a védett változó sáska (Celes variabilis), a tőrös szöcske 
(Gampsocleis glabra) és a sisakos sáska (Acrida hungarica). 
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A drasztikus tájátalakulás ellenére a puszta legfőbb természeti értékét az itt költő és átvonuló madárfajok 
jelentik. A kék vércsének (Falco vespertinus) országos viszonylatban is jelentős fészkelőállománya él a 
területen. A szalakóta (Coracias garrulus) és az ugartyúk (Burhinus oedicnemus) esetében pedig itt találjuk 
a Nemzeti Park, egyben a Dél-Tiszántúl legnagyobb költőpopulációját. A puszta nedves rétjein, 
zsombékosaiban, bár nem minden évben, de költ a hamvas rétihéja (Circus pygargus) és a réti fülesbagoly 
(Asio flammeus). Az utóbbi években két újabb, a természetvédelmi munka során kiemelten kezelt 
ragadozómadárfaj, a parlagi sas (Aquila heliaca) és a kerecsensólyom (Falco cherrug) is megtelepedett. A 
puszta fontos szerepet tölt be a madárvonulásban is. Tavasszal a vizekkel borított réteken hatalmas vízi- 
és partimadár csapatok táplálkoznak és pihennek meg. Nyár végén pedig pusztai ölyvek (Buteo rufinus), 
kígyászölyvek (Circaetus gallicus), békászó sasok (Aquila pomarina) és kékvércse-csapatok időznek 
hosszasan Cserebökényben. 
Az ártéri területek és az erdők fészkelői a rétisasok (Haliaeetus albicilla), a fekete gólyák (Ciconia nigra) és 
a barna kányák (Milvus milvus) mellett a különféle harkályok és számos énekesmadár is.  
A városban lévő csatornák (különösen a Kurca) mocsári teknősnek (Emys orbicularis), vízisiklónak (Natrix 
natrix) és számos kétéltűnek, mint a dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), vagy különféle békáknak is 
otthont ad.  
 
 

3.2.5.2. Tájhasználat, tájszerkezet (1.12.2.) 

3.2.5.2.1. Tájhasználat értékelése (1.12.2.2) 

 
Tájbeosztás 
Magyarország kistájainak katasztere (Dövényi, Z. 2010.) alapján Szentes Város közigazgatási területe a 
nagy kiterjedése következtében több földrajzi kistájat is érint. Az Alföld nagytájhoz tartozó Körös-Maros 
köze középtájon belül nagyobb mértékben a Csongrádi-sík, kisebb mértékben a Körösszög és a Békési-hát 
kistájak érintettek, továbbá a közigazgatási terület nyugati része az Alsó-Tiszavidék középtájon belül a Dél-
Tisza-völgy kistájhoz tartozik. 
 

 
A település közigazgatási területe a földrajzi kistájak rendszerében 



SZENTES                                      TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2021/2 
                                                                                                                                                                    teljes eljárás 
 

- 69 - 
 

Domborzati szempontból igen különleges helyet foglal el a terület, mert itt húzódnak az ország 
legmélyebb fekvésű területei, a terep három oldalról, a szomszédos megyék felől a Tisza völgye felé lejt. 
Ez az adottság a belvizek kialakulásában és levezetésében idéz elő sajátos körülményeket. A terület egy 
része mélyártéri terület, aminek biztonságát a Tisza, a Maros és a Hármas-Körös árvédelmi rendszerének 
kiépítését követően sikerült megteremteni. A mentesített árterület a hosszú ideig tartó feltöltődés 
következtében egyenletes síkság, csak az egykori holtágak és medrek szabdalják fel, teszik változatosabbá. 

A keleti perem a Békés-Csanádi löszháthoz tartozik, infúziós lösszel borított, egyenletesen emelkedő 
jellegű kelet felé. A legmagasabb térszintek a keleti határon 95 m-en helyezkednek el. Az átlagos terepesés 
l-2 m/km, a mélyártéren 0,1-0,4 m/km.  

  
3.2.5.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek (1.12.3.) 

Természeti területek 

A település közigazgatási területén egyedi jogszabállyal védetté nyilvánított országos jelentőségű védett 
természeti területek közül kettő is érinti. A jelentősebb kiterjedésű a település ÉK-i részén található és a 
Körös-Maros Nemzeti Park Cserebökény elnevezésű területegysége, mely kb 402 hektár kiterjedésű 
területet érint Szentes közigazgatási területén.  

A területet a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről szóló 3/1997. (I. 8.) KTM rendelettel nyilvánították 
védetté. 

E rendelet tartalmazza a védett terület érintett földrészleteit is, melyek a következők: Szentes, 0755-0779, 
0817-0841, 0867-0879/7, 0880-0902, 0935-01025/5 

 
Országos jelentőségű védett természeti területek Szentes Város közigazgatási területén 
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Ex lege védett területek 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) hatálybalépése óta (1997. január 1.) ex lege – 
azaz a törvény erejénél fogva – védett természeti területnek minősül (többek között) valamennyi szikes 
tó és láp, amelyek kiemelt természetvédelmi oltalmáról a Tvt. 23. § (2) bekezdése rendelkezik.  

Szentes Város közigazgatási területén nem található olyan ingatlan, amelyik szerepelne a Vidékfejlesztési 
Értesítő LXII. évf. 1. számában megjelent, az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről 
szóló vidékfejlesztési miniszteri közleményben. 

Szintén ex lege védettséget élveznek a kunhalmok, melyekből 39 darab található a Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság (KMNPI) nyilvántartásában Szentes Város közigazgatási területén belül. 

 
Kunhalmok Szentes Város közigazgatási területén 

 
Az egykori Kontra-tó északi részén, magaspartjának legszélén kunhalom emelkedett. A Berek 2. főnyomó 
vízvezeték kiváltásával, és annak ábrázolásával összefüggő módosítás közelében a 01363/17 hrsz. 
földrészleten a Berekhát, Tetemhalom nevű kunhalom volt található,  mely fél évszázaddal ezelőtt a 
terület beépítésével megszűnt létezni. Jelenleg a területen az Autark Kft. telephelye van, ahol inert 
hulladék kezeléssel foglalkoznak. Korábban a területen kertészet működött, majd az 1970-es években 
állattartó telepet építettek, ekkor szűnhetett meg a kunhalom.  
 

A település az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM 
együttes rendelet mellékleteiben a Fontos ÉTT-k közé tartozó Körösszög részeként szerepel. 

A KNPI adatbázisában a település közigazgatási területét érintően kis mértékű a természeti területek 
(természetközeli élőhelyek) kiterjedése. Ezek a már Duna-Tisza közére eső területek az országos ökológiai 
hálózatnak nem képezik részét. 
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A Tisza nagyvízi medrére speciális szabály vonatkozik.  
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és 
tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján: „A 
nagyvízi meder természeti területként kezelendő oly módon, hogy az árvíz és a jég levezetésének 
elsődlegessége biztosított legyen.” 

Helyi jelentőségű védett természeti emlékek, területek 

A település közigazgatási területén két helyi jelentőségű védett természeti terület található. A Szentes 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2007. (XII.29.) rendelete a Széchenyi liget, mint helyi 
jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 39/2007. (XII.29.) rendelete és 
a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Magyartés - Zalotai természetvédelmi terület védetté nyilvánításáról szóló 11/2015. (III.12.) 
önkormányzati rendelete alapján védetté nyilvánított TT.Védett természeti terület a módosítások 
területein, azok közelében nem található. 

 

6.2.5.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek (1.12.3.1) 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
19.§ (1) bekezdése az országos térségi övezetek közé sorolja a következőket: 
8. tájképvédelmi terület övezete 
 
A pontos térképi lehatárolásokat a szakminisztérium bocsátotta rendelkezésre. Szentes Város 
közigazgatási területe közepes mértékben érintett a tájképvédelmi övezet területével. 
 

  
Tájképvédelmi terület övezete érintettsége a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján 
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A tervezett módosítások területei nem részei tájképvédelmi területnek.  
 
Egyedi tájérték-kataszter 
A település közigazgatási területére az egyedi tájérték-katasztert a KMNPI még nem készítette el. A 
természetvédelmi törvény egyedi tájértékekkel kapcsolatos főbb előírásai a következők: 
 
„6.§ (3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi 
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos 
vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 
(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek 
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata. 
(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek felsorolását.” 
 

 

6.2.5.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, 

érték, emlék (1.12.3.1) 

 
Natura 2000 területek 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) 
Korm. rendelet alapján meghatározott Natura 2000 területek Szentes Város közigazgatási területét 
jelentős mértékben érintik. 
 

− A különleges madárvédelmi területek közé tartozó Cserebökényi-puszták (HUKM10005) három 
nagyobb egységet érint a közigazgatási terület középső és keleti területein, míg a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóság által jelölt Alsó-Tiszavölgy (HUKN10007) a közigazgatási terület nyugati határa mellett 
található.  

− A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek közül összesen nyolc darab érinti a települést, 
melyek az alábbiak: 

• Mágocs-ér (HUKM20006) 

• Hármas-Körös (HUKM20017) 

• Cserebökény (HUKM20027) 

• Tőkei gyepek (HUKM20028) 

• Szentesi gyepek (HUKM20029) 

• Lapistó-Fertő (HUKM20030) 

• Kurca (HUKM20031) 

• Alsó-Tisza hullámtér (HUKN20031) 
 

A tervezett módosítások nem érintik az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben (Nkr.) meghatározott Natura 2000 területet. Az 
érintett ingatlanok nem szerepelnek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendeletben. 
 
A jelen módosítások közül a II.5. Kertészeti Kutatóintézet módosítása az NATURA 2000  különleges 
madárvédelmi terület mellett van. A Kurca belvízelvezető csatorna külterületi, nem beépített területeken 
lévő része a NATURA 2000  különleges madárvédelmi területnek. Itt új beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre. A Kurca bal partján a Kurca telke mellett a jelenleg is útként nyilvántartott telek kerül 
közlekedési övezetébe, mely NATURA 2000  különleges madárvédelmi terület mellett fekszik. 
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Natura 2000 területek Szentes Város közigazgatási területén 

 
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 
szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az alábbi szentesi ingatlanokat tartalmazza: 
 
Különleges madárvédelmi területek 

8.1. Alsó-Tisza-völgy (HUKN10007) 
8.1.18. Szentes 

9.1. Cserebökényi-puszták (HUKM10005) 
9.1.8. Szentes 

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek 
8.2. Alsó-Tisza hullámtér (HUKN20031) 

8.2.12. Szentes 
9.2. Cserebökény (HUKM20027) 

9.2.8. Szentes 
9.9. Hármas-Körös (HUKM20017) 

9.9.12. Szentes 
9.14. Kurca (HUKM20031) 

9.14.3. Szentes 
9.15. Lapistó-Fertő (HUKM20030) 

9.15.1. Szentes 
9.16. Mágocs-ér (HUKM20006) 

9.16.7. Szentes 
9.21. Szentesi gyepek (HUKM20029) 

9.21.2. Szentes 
9.23. Tőkei gyepek (HUKM20028) 

9.23.2. Szentes 
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Natura 2000 különleges madárvédelmi területek (http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura 2000 különleges természetmegőrzési területek (http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu): 
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6.2.5.3.3. ökológiai hálózat (1.12.3.3) 

 
Országos Ökológiai Hálózat 

A településen az Országos Ökológiai Hálózat érintettsége jelentősnek tekinthető. A hálózat elemei közül 
mind a magterület, mind az ökológiai folyosó, mind a pufferterület megtalálható.  

A kiterjedésük nagyjából a település jelentősebb gyepterületeire, csatornáira, valamint a Tisza 
hullámterére korlátozódik. Ez utóbbiaknak köszönhetően jórészt összefüggő hálózatot is alkothatnak. A 
kisebb kiterjedésű, egymással nem összefüggő foltokat stepping stone-nak, azaz „lépegető kőnek” hívja 
a szakirodalom. 

 

 
Az országos ökológiai hálózat Szentes Város közigazgatási területén 

 
 
A tervezett módosítás nem érinti az ökológiai hálózatot. A Kurca belvízelvezető csatorna. külterületi, nem 
beépített területeken lévő részei az ökológiai hálózat részei. A jelen módosítások nem érintik az ökológiai 
hálózat övezeteit. A II.5. Kertészeti Kutatóintézet módosítása határos az ökológiai folyosó övezetével. A 
Kurca bal partján a Kurca telke mellett a jelenleg is útként nyilvántartott telek kerül közlekedési övezetébe, 
mely az ökológiai folyosónak nem része, azzal határos. 
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Natura 2000 különleges természetmegőrzési területek (http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu): 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése (1.12.4.) 

A módosítások helyszínei természetvédelmi oltalom alatt nem állnak, védett növény előfordulásáról nincs 
információnk. Szentes Város területén a nagy kiterjedésű Natura 2000 területekre gyakorolt hatás nem 
várható.  

A módosítás területén az évtizedekkel ezelőtt megszűnt a Tetemhalom nevű kunhalom.  
 

 
Rendezési tervi változások 

 
Módosítási tételek 

I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése 
A tervezett módosításnak érdemi táj- és természetvédelmi vonatkozása nincs. Természetvédelmi 
besorolású területekkel nem érintett. A terület északi szélén az eddig nyilvántartott (a valóságban 
azonban nem létező) fásított terület nagyságával megegyező nagyságú Ev jelű véderdő kerül kijelölésre. 
 
I.2. Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése  
A projekt megvalósítása ugyan gyepterületet érint, azonban természetvédelmi szempontból nem 
tekinthető jelentősnek.  Természetvédelmi besorolású területekkel nem érintett. Védett növényfaj 
egyedeinek áttelepítése azok hiányában nem várható. 
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I.6. Ipari Park Északi Zóna feltáró utak 
A feltáró utak kialakítása természetvédelmi besorolású területekkel nem érintett. Az útszabályozás 
délkeleti végpontjánál (Téglagyári-tavak partjánál) található idősebb kocsányos tölgy (Quercus robur) 
faegyed meghagyásra kerül. 
 
II.2. Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen  
A tervezett módosításnak táj- és természetvédelmi vonatkozása nincs. Természetvédelmi besorolású 
területekkel nem érintett. 
 
II.5. Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása 
A tervezett módosítás nem jár fizikai igénybevétellel, így táj- és természetvédelmi szempontból 
többlethatást a módosítás nem jelent. A hatályos tervben kijelölt zöldsáv eltörlése igazodik a meglévő 
állapotokhoz. A zöldsávot a kutató területén telken belül pótolják. 
 
II.8. Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál 
A tervezett módosításnak táj- és természetvédelmi vonatkozása nincs. Természetvédelmi besorolású 
területekkel nem érintett. 
 
II.9. 4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése 
A tervezett módosításnak táj- és természetvédelmi vonatkozása nincs. Természetvédelmi besorolású 
területekkel nem érintett. 
 
II.10. HÉSZ kiegészítése a csapadékvíz telken belüli szikkasztásáról és kezeléséről 
Táj- és természetvédelmi szempontból mindenképpen fontos, hogy a csapadékvizeket minél nagyobb 
mértékben helyben tartsuk. Mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek, továbbá a talaj és az élővilág 
szempontjából is elengedhetetlen a vizek megtartása. 
 
II.12. Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása  
A közművek szabályozási terven történő ábrázolása táj- és természetvédelmi szempontból problémát 
nem vet fel. A 01363/17 hrsz. földrészleten évtizedekkel korábban Berekhát, Tetemhalom kunhalom volt,  
mely fél évszázaddal ezelőtt a terület beépítésével megszűnt létezni. 
 
II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása 
A terület erdőterületből különleges beépítésre nem szánt területbe történő átsorolása nem jár a terület 
jelenlegi állapotának megváltozásával, táj- és természetvédelmi szempontú problémát nem vet fel. A 
terület természetvédelmi besorolású területekkel nem érintett. 
 
II.16. Helyi Építési Szabályzat pontosítása 
Nem merül fel táj- és természetvédelmi szempontú módosítás. 
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3.2.6.Az épített környezet vizsgálata (1.14.) 

3.2.6.1. Területfelhasználás vizsgálata (1.14.1.) 

I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése 
Az Árpád-Agrár Zrt. területén korszerű nagyméretű üvegházak találhatók, hasonló fejlesztés tervezett. 
Ezek a tájat meghatározó elemek.  A terület északi szélén az eddig nyilvántartott (a valóságban azonban 
nem létező) fásított terület nagyságával megegyező nagyságú Ev jelű véderdő kerül kijelölésre. 
 
I.2. Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése  
A projekt megvalósítása során a kegyeleti park melletti alulhasznosított terület fejlesztése történik meg. 
Ipari gazdasági területet, véderdő és kertvárosi lakóterület lesz. 
 
I.6. Ipari Park Északi Zóna feltáró utak 
A feltáró utak kialakítása a hatályos tervek szerinti területhasználat megvalósulását segíti. 
 
II.2. Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen  
A tervezett módosítás a területhasználatot nem változtatja meg. 
 
II.5. Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása 
A tervezett módosítás a területhasználatot nem változtatja meg. 
 
II.8. Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál 
A tervezett módosítás a területhasználatot nem változtatja meg. 
 
II.9. 4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése 
A tervezett módosítás a területhasználatot nem változtatja meg. 
 
II.12. Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása  
A közművek szabályozási terven történő ábrázolása a területhasználatot nem változtatja meg. 
 
II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása 
A terület erdőterületből különleges beépítésre nem szánt területbe történő átsorolása történik meg a 
jelenleg ott működő kutyaiskola területhasználatának megfelelően. 
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3.2.6.1.1. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi 
osztályok (1.14.1.2) 

 
Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött 
igénybevétel céljából lehet.  

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy Szentes területén az egyes művelési ágak mely minőségi osztályba 
sorolt területei minősülnek átlagosnál jobb minőségű termőföldnek: 

 

Művelési 
ág 

Átlagos 
AK 

szántó 23,76 

Rét 10,87 

Szőlő 29,26 

Kert 26,86 

Gyümölcsös 37,40 

Legelő 5,60 

Nádas 21,04 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály adatszolgáltatása, 2020. március 12. 

 

I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése esetében az üvegházas fejlesztése az átlagosnál jobb 
minőségű Sz1 minőségi osztályú szántóföld területen valósult meg, azonban művelésből nem szükséges 
kivenni a területet. 

I.2. Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése belterületen korábban Sz3 minőségi osztályú területen valósul meg, 
azonban a telkeket művelésből már kivonták. 
 
A többi módosítás termőföldet nem érint. 
 

3.2.6.2. Az építmények vizsgálata (1.14.2.) 

 
A tervezett módosítások a módosítással érintett területek építményeit nem érintik. 
 
 

3.2.6.3. Az épített környezet értékei (1.14.2.) 

 
A módosítással érintett ingatlanokon, azok környezetében a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles 

nyilvántartás adatai alapján műemlék nem található, műemléki környezetet nem érint.  

A módosítással érintett ingatlanokon, azokkal határos ingatlanokon helyileg védett építmény, épített 

érték, értékes épület nem található.  Építészeti érték a közelben sem található, így a módosítás építészeti 

értéket nem érint.   
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Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Sz. Ssz. Módosítás RÉGÉSZET 

1. I.1.     
„Tárkány tanya” Árpád Agrár 
Zrt. fejlesztése 

A tervezési területen új 639 számú lelőhely van, mely a hatályos 
terveken nem szerepel. Az előzetes véleményben és 
adatszolgáltatásban sem szerepelt, a módosított terveken 
feltüntetésre kerül. 

2. I.2.     
Zsemberi Faipari Kft. 
fejlesztése  

Terepbejárás során lelet került elő, a lelőhely határvonala szerepel 
a módosított terveken, mint új lelőhely. 

3. I.6.     
Ipari Park Északi Zóna feltáró 
utak 

Nyilvántartott lelőhelyet nem érint, új beépítésre szánt terület 
nem került kijelölésre, terepbejárás így nem volt. „Régészeti 
érdeket nem sért.” 

4. II.2.    
Utak szabályozásának 
pontosítása a Nagyhegyen 2 
helyszínen 

Nincs a környéken lelőhely, új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre, terepbejárás így nem volt.  

5. II.5.    
Kertészeti Kutató területén a 
szabályozás módosítása 

Nincs a környéken lelőhely, új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre, terepbejárás így nem volt. „Régészeti érdeket nem 
sért.” 

6. II.8.    
Nyíri köz szabályozásának 
módosítása a Vásárhelyi útnál 

A Vásárhelyi út másik oldalán van a 199 lelőhely, terepbejárás volt, 
lelet nem került elő. 

7. II.9.    
4261 hrsz.-ú út szabályozási 
szélességének növelése 

Az utat érinti a lelőhely, új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre, terepbejárás így nem volt. Nyilvántartott régészeti 
lelőhelyet érint, 108 lelőhely. Adatszolgáltatás a lelőhely. 

8. II.10.  
HÉSZ kiegészítése a 
csapadékvíz telken belüli 
szikkasztásáról és kezeléséről 

A módosítás nem érint régészeti érdeket. Közmű tárgyak építése 
esetén be kell tartani a vonatkozó régészeti jogszabályok 
rendelkezéseit. 

9. II.12.  

Szabályozási terven a II-es 
kútcsoport 
főnyomóvezetékének 
ábrázolása  

A vezeték környékén 2 új lelőhely szerepel a nyilvántartásban: 634, 
638. 
Változás: a 3 és a 4 kibővítve lett az új 3 lelőhely. 
Az 518 lelőhely kiterjedése többszörösére nőtt.  
A 180 Berekhát, Tetemhalom lelőhely (kunhalom) már nem 
szerepel sem a régészeti lelőhelyek, sem a kunhalmok 
nyilvántartásában. 

10. II.14.  
Kutyaiskola területén a 
területfelhasználás és övezet 
módosítása 

Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, terepbejárás így 
nem volt. A közelében van az 560 lelőhely, ezért az előzetes 
vélemény szerint régészeti érdekű terület, de örökségvédelmi 
érdeket nem sért. Adatszolgáltatás a lelőhely. 

11. II.16.  
Helyi Építési szabályzat 
pontosítása 

Nem kerülnek kiegészítésre, pontosításra a HÉSZ régészetre 
vonatkozó rendelkezései. 
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3.2.7.Közlekedés (1.15.) 

 
A város a megye két fontos főútjának, a – Kunszentmártont Hódmezővásárhellyel összekötő – 45. sz., 
valamint a – Kiskunfélegyházát Szentessel összekötő – 451. sz. másodrendű főutak csomópontjánál 
fekszik. Mindkét főút – melyek a várostól délre találkoznak – lényegében elkerüli a város lakott területeit. 
A városnak közvetlen gyorsforgalmi úthálózati kapcsolata nincsen. 

A település nagysága és a domborzati viszonyok kedveznek a kerékpáros közlekedésnek. A kerékpárutak 
hossza 2020-ban 19,646 km volt. A város kerékpárforgalmi hálózati terve 2017-ben  készült el. 

Szentesen a városközponti állomás és két megállóhely (Hékéd és Kistőke) található. Szentes állomáson a 
130-as (Szolnok - Tiszatenyő - Hódmezővásárhely – Makó) és a 147-es (Kiskunfélegyháza – Szentes – 
Orosháza) számú vasútvonalak keresztezik egymást. 

 
 I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése 
 
Az Árpád-Agrár Zrt. „Tárkány tanya” elnevezésű területe a 45. sz. főútról közvetlenül megközelíthető, így 
Szentesen kívül Kunszentmárton és Szarvas felől is kedvező az elérhetősége. A fejlesztés által generált 
plusz forgalom a meglévő közúthálózaton nem okoz gondot.  

Az utóbbi évek intenzív kerékpárút fejlesztéseknek köszönhetően az Árpád-Agrár Zrt. telephelyét a 
Szarvasi út mentén kerékpárút köti össze Szentes központjával. (A 2007-es tervlapon ez még javaslatként 
szerepelt. 

A parkolás a telephelyen megoldható, a személy- és tehergépkocsik a saját ingatlanon elhelyezhetők. A 
gyakorlati használat során a területen betakarított termést már ládázva átszállítják a meglévő közeli 
telephelyen lévő tárolóba, ahol a termés szükség szerű manipulálása történik. 
 
Külterületi úthálózat javaslat 2007.: 
 

 

Szentes Város településszerkezeti terve, közlekedés szakági alátámasztó tervlap részlete. 
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I.6. Ipari Park Északi Zóna feltáró utak 
 
A településszerkezeti terv szakági alátámasztó javaslatában gyűjtőútként szerepelnek az Ipari Park Északi 
Zóna Z szektorát szegélyező utak, beleértve a Fábiánsebestyénre vezető útig tartó szakaszokat is. A 
területen belüli feltáró utakat a tervlap értelemszerűen nem tartalmazza.  

A településszerkezeti terv tartalmaz egy kelet-nyugati irányú gyűjtőutat is, melynek megvalósítása a távoli 
jövő feladata lehet.  

A Szarvasi út és a Fábiánsebestyénre vezető út között fekvő észak–dél irányú út távlatilag gyűjtúút funkciót 
láthat el, azonban a területen megvalósult és megvalósuló fejlesztések nem indokolják, hogy a 
szabályozási terven a korábbi 18 m szabályozási szélesség jelenjen meg. 

Az új utak kerékpározásra is alkalmasak lehetnek.  

A „T” alakú feltáró utak mentén fasor telepítendő. 

 

Mintakeresztszelvények: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kövimet Kft, 2022: „Szentes, Szarvasi úti Ipari Park bővítése” 

az Ipari park, északi zóna „C” szektorban „T” alakú feltáróút és hozzá tartozó csapadékvíz elvezetés kiépítése 
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I.2. Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése  
A projekt megvalósítása során a kegyeleti park melletti alulhasznosított terület fejlesztése történik meg. 
A gazdasági terület feltárása északi és déli irányból is biztosított. A parkolás a telephelyen belül 
megoldható, a személy- és tehergépkocsik a saját ingatlanon elhelyezhetők. 
 
II.2. Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen  
A nagyhegyi szűk földutak szabályozásának finomítása, a meglévő telekhatárokhoz való igazítása nem 
változtatja meg a Nagyhegy tervezett úthálózatát. 
 
II.5. Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása 
A Kertészeti Kutatóintézetet az északkeleti és az északnyugati oldalon a Kurca patak határolja. Az 
északkeleti oldalon vegyesforgalmú út vezet, az északnyugati oldalon ez nincs kiépítve. A város 
településrendezési terve tartalmaz egy gyűjtőutat az elkerülő út – Ilonamajor felől, új híddal a Kurcán. Az 
út közvetlenül a Kisér városrészt tárja fel a terv szerint. A Kertészeti Kutató telke mellett déli oldalon 
keskeny közút fut, melyet a gyakorlatban a Kertészeti Kutató saját belső útként használ. A hatályos terv 
ennek a Kertészeti Kutató ingatlanához való csatolását tartalmazza az elkerülő út megvalósításával 
párhuzamosan. A rugalmasabb ütemezhetőség érdekében a javaslatban ez nem szerepel. A javasolt 
szabályozási terv tartalmazza a Kertészeti Kutató és a Vecseri foki út Kurcán átvezető híd kapcsolatát, 
amely nem közúti, hanem kerékpáros-gyalogos hidat jelent.  
 
II.8. Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál 
A hatályos szabályozási terv a Vásárhelyi út - Nyíri köz – Új utca kialakult eltolt kereszteződését egy 
csomópontban oldja meg a közlekedési szempontokat előtérben helyezve.  Ehhez azonban egy jelenleg 
beépítetlen építési telek igénybevétele szükséges. A telken korábban polgári lakóház állt. A helyi kialakult 
állapot és sajátosságok figyelembevételével ez nem indokolt, a 12 m szabályozási szélesség biztosítása 
elegendő, így a kiszabályozott telek beépíthetővé válik. 
 
II.9. 4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése 
A 4261 hrsz.-ú, a belterület és külterület határán található út északi oldalán gazdasági övezet, a déli 
oldalán pedig mezőgazdasági övezet található. Az út 16 m szabályozási szélessége a gazdasági övezet miatt 
indokolt. Az új utak kerékpárforgalomra is alkalmasak. 
 
II.12. Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása  
A közművek szabályozási terven történő ábrázolása nem tartalmaz közlekedésfejlesztést. 
 
II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása 
A terület erdőterületből különleges beépítésre nem szánt területbe történő átsorolása történik meg a 
jelenleg ott működő kutyaiskola területhasználatának megfelelően. 
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Belterület úthálózat javaslat 2007, módosítva 2013-ban: 

 

Szentes Város településszerkezeti terve, közlekedés szakági 

alátámasztó tervlap részlete. 
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3.2.8.Közművesítés (1.16.) 

 
Vízi közművek 
 
Ivóvízellátás 
 
Szentes közüzemi vízellátását saját vízbázisból, rétegvizekből biztosítják, a közműves ivóvízellátás 
szolgáltatója az Alföldvíz Zrt.  

A városban, a Berekháti vízmű telep 3 kútcsoportjában összesen 7 db mélyfúrású kútból nyerik ki a vizet. 
A vízbázis összes kapacitása ~13.000 m3/d, átlagos terhelése 6750 m3/d. 

A város vízmű rendszerén a biztonságos vízellátás biztosítása érdekében a Berekháti vízműnél 2x500 m3 
térfogatú alsó tároló medence, míg a Vásárhelyi út - József Attila utca sarkánál 1500 m3-es víztorony épült. 

A vezetékes ivóvízellátás a belterületen, illetve a rész belterületeken (Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu) 
teljes körű, míg a tanyás térségekben vezetékes vízellátás nincs. Minden tanyában van valamilyen 
vízforrás, többnyire ásott, illetve nortonkút. A vízellátó vezetékhálózat hossza 157,6 km, mintegy 90%-a 
körvezetékes elosztóhálózat. A közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya – a tanyák kivételével 
– közel 100%. 

Az EU követelmények, illetve a 201/2001 (X.25.) sz. Korm. rendelet szerint a víz arzén, bór és ammónia 
tartalmára vonatkozóan, 2012. 12. 25-től szigorúbb előírások léptek életbe. Az új határértékek teljesítése 
érdekében 2015. év végéig új vízművek építésével valósult meg a szentesi ivóvíz arzén- és ammónia 
mentesítése. 

 

Termálvízhasználat 
 

A térség rendkívül gazdag rétegvizekben, kitűnő vízadó rétegekkel rendelkezik. A város hévizet adó rétege 
felső pannóniai korú, melynek vízhozama 1 m3/s-t meghaladó. A szolgáltatott gyógyvíz jellegét tekintve 
alkáli-hidrogén-karbonátos, kémiai típusa szerint Na-HCO3-os, általában 60°C feletti mért felszíni 
hőmérséklettel. Szentes város területén a termálvíz hasznosításának komoly hagyományai vannak. 
Szentes közigazgatási területén 42 db termálkút található. A termálkutak tulajdonjoga vegyes képet 
mutat, van állami, önkormányzati, vállalati és magán tulajdonú kút is. A városban körvezetékes, 
automatikus vezérléssel szabályozott fűtőrendszer formájában kiépítésre került egy termálközmű-
hálózat. A termálvizet fóliasátrak fűtésére is hasznosítják.  

 

Szennyvízelvezetés és - tisztítás 
 
Szentesen a szennyvízelvezető rendszert és a szennyvíztisztító telepet az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemelteti. A 
kiépített szennyvízcsatorna hálózat gravitációs rendszerű. 2021-ben a 12689 db lakásból 11281 db kötött 
rá a közcsatorna-hálózatra, ez közel 90 %-os arány. A Nagyhegyi városrészben, ahol jelentős részt képvisel 
a kertként használt, nem lakott ingatlan, a rákötési arány ennél némileg alacsonyabb. 

A szentesi szennyvíztisztító tisztítási technológiája Cyclator-technológia, mely az átfolyásos eleveniszapos 
technológiát szakaszos üzemben valósítja meg. A tisztítótelep kapacitása: 7 380 m3/d (65 033 LEÉ.), 
melyből a beszállítható szippantott szennyvíz mennyisége 40 m3/d. Az előírtnál magasabb hatásfokkal  
tisztított szennyvíz befogadója a Tisza folyó 231+515 fkm szelvénye, sodorvonali bevezetéssel. 

A tengelyen beszállított szennyvíz mennyisége 2021. évben 1413 m3 volt. 
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Csapadékvíz- és belvíz elvezetés 
 
A várost kettészelő főgyűjtő, a Kurca főcsatorna, melynek városi szakasza 11 km hosszúságú. A mellék 
főgyűjtő a Nagyvölgy csatorna. A csapadékvíz rendszer megfelelő működésének érdekében a Nagyvölgy 
csatornán 5200 m2 területű, 4375 m3 befogadóképességű csapadékvíz vésztározó létesült.  

A városi belterületen lévő csapadékvíz elvezető hálózat hossza 198 km, amiből 38,7 km zárt, 22,4 km 
burkolt és 116,4 km burkolatlan, földmedrű csatorna, illetve 14,3 km a mirhó, vagyis a telekhátsók közti, 
önkormányzati tulajdonban lévő szikkasztó- és elvezető árok. a rendszerhez tartozik a 5022 db lakossági 
kapubejáró áteresze is. 

A 2007-től megvalósuló felülvizsgálat, rendezés folyamatnak egyik alapvető szempontja volt az, hogy 
teljesen biztonságos legyen a városi bel- és csapadékvíz elvezetés. A másik alapvető szempontja az volt, 
hogy kizárólag csak az egyes részvízgyűjtő területeken károkozás nélkül nem visszatartható, ott nem 
hasznosítható vizek legyenek elvezetve. Ennek a két szempontnak mintegy 85%-ban megfelel. 

 

Energia közművek 
 
A település területén az energiaellátás alapvetően négy módon történik: 

− Földgáz: A telephelyen elkülönítve található a földgáz fogadóállomás, mely korrektorral szerelt 
NA 200 méretű mérőt tartalmaz.  

− Elektromos energia:  

− Geotermikus (termálvizes távhőszolgáltatás: fűtés, használati melegvíz) és megújuló energia                                                 
(napelem, napkollektor) 

 

Földgáz ellátás 
 
A településen a gázszolgáltatást a NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. biztosítja. A gázellátás 89%-os. A 
meglévő hálózat a város mostani és várható gázmennyiségi igényeit megfelelően képes ellátni. A tanyák 
elenyésző részében található korszerű gáztartály.  

 

Elektromos energiaellátás 

 

Szentes elektromos energiával történő ellátását az MVM Démász Áramhálózati Kft. biztosítja, a város 

északi területeinek egy részét az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. látja el. Az elektromos energiával való 

ellátottság Szentesen, a külterületek kivételével teljesnek mondható. A tanyák 70,9%-ában megoldott 

valamilyen módon az áramellátás. 68,5%-ban vezetékes, a fennmaradó részben (2,4%), pedig generátorral 

oldják meg. A tanyák 29,1%-ában nincs áram. A lakott tanyák 85,6% van vezetékes áram, 4,1%-ban 

generátor, és csak 10,3 %-ában nincs semmilyen áramforrás. 

 

Geotermikus energia 

 

A város területén a termálvízre alapuló távfűtés szolgáltatást Szentes Városi Szolgáltató Kft. végzi. A 

városban körvezetékes, automatikus vezérléssel szabályozott fűtőrendszer formájában kiépítésre került a 

termálközmű-hálózat, amely három termálkút és öt fűtőmű egységes rendszerbe kapcsolásával 1452 

lakást és 124 intézményt és közületet lát el.  

A város földrajzi elhelyezkedése folytán az országos átlagot meghaladó a napsugárzás intenzitása.  
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I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése 

 

E-közmű 

A környéken vezetékes ivóvíz- és 

csatornahálózat nem található. A 

tervezési terület nem érinti védett 

vízbázis területét. 

A Szent-László telep áramellátását az 

MVM Démász Áramhálózati Kft. 

szabadvezetékes hálózata biztosítja.  

 

 

 

I.2. Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése  

A fejlesztési terület ivóvíz ellátása a 

környező utcákból megoldható.  

A tervezési terület védett vízbázis 

területére esik, a vezetékes 

csatornahálózat kiépített. 

A fejlesztési terület keleti oldalán 

halad a Nagyvölgy csatorna, mely a 

város mellék főgyűjtő csatornája. 

A fejlesztési területen elektromos 

elosztóvezeték halad keresztül.  
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I.6. Ipari Park Északi Zóna feltáró utak 

 

Az északi részen az utak építésével a vízi közművek és az elektromos áram és a földgáz hálózat kiépítése 

is megtörtént. Így kell eljárni a tervezett utak megvalósítása során is. A tervek tartalmazzák a szükséges 

közmű terveket is.  

A tervezési terület védett vízbázis területére esik. A szennyvízvezeték a gazdasági területen kiépített, a 

fejlesztési területeket kiszolgáló utakon ki kell építeni.  
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A Szarvasi út és a Fábiánsebestyénre 

vezető k-Ny utakat összekötő feltáró út 

mentén vízi közművek kiépítése nem 

történt meg. 

Elektromos áramhálózat kiépítése 

megtörtént, az út menti ingatlanokon 

létesült napelem parkokkal 

összefüggésben.  

A tervezési terület védett vízbázis 

területére esik. A szennyvízkezelés 

kérdését különös gonddal kell kezelni.  
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II.2. Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen  

 

A Hékéd vasúti megállóhely környezetében és 

a vasút keleti oldalán a Hajnal utcában a vízi és 

energia közművek rendelkezésre állnak.  

A Nagyhegy ezen része védett vízbázis 

területére esik. A szennyvízkezelés kérdését 

különös gonddal kell kezelni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Garázsdűlő részét képező úton, mely 

nagyrészt belterületre esik és falusias 

lakóövezet, az ivóvíz hálózat kiépített, a 

szennyvízcsatorna hálózata azonban nem. A 

földgáz és az elektromos energia hálózat 

kiépített. 

Az út folytatásának építésekor a 

közműhálózatok építése is megtörténik.  

A Nagyhegy ezen része védett vízbázis 

területére esik. A szennyvízkezelés kérdését 

különös gonddal kell kezelni. 
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II.5. Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása 

 

A Kertészeti Kutató 

Intézet közművekkel az 

ingatlan délkeleti része 

felől, a Gergely utca felől 

ellátható.   

A Kertészeti Kutató 

Intézet a védett vízbázis 

területére esik. A 

szennyvízkezelés 

kérdését különös 

gonddal kell kezelni. 

A Kurca fölött több 

helyen elektromos 

légvezeték vezet át. A 

Kurca parton villamos 

transzformátor állomás 

található. 

  

II.8. Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nyíri közben és a Vásárhelyi úton a közműhálózatok kiépítettek. 

A Kisér utca felőli részen az 1. számú szennyvíz átemelő, gázfogadó állomás és villamos transzformátor 
állomás található. A tervezett szabályozás ezeket nem érinti.  

A Nyíri köz védett vízbázis területére esik. A szennyvízhálózat kiépült, rendelkezésre áll. 
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II.9. 4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése 

 

A 4261 hrsz.-út belterületi szakaszán a földgáz és az elektromos áram hálózat épült ki, vízi közművek nem. 
A 4261 hrsz.-ú út nem érinti védett vízbázis területét. 

Az út 16 m szabályozási szélessége további közművel elhelyezésére is biztosít közterületet.  
 

II.12. Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása  

Kizárólag az ivóvízvezeték hálózat ábrázolását érinti.  

 
II.14. Kutyaiskola területén a 
területfelhasználás és övezet módosítása 

A területen nagyközép nyomású földgáz elosztó 
gerincvezeték, valamint a telek déli határán 
csapadékvíz gyűjtő vezeték halad keresztül. 

A Kutyaiskola a védett vízbázis területére esik. A 
szennyvízkezelés kérdését különös gonddal kell 
kezelni. 
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Hírközlés (1.16.3.):  

Vezetékes hírközlés 

Szentesen 10 távközlési szolgáltató biztosít vezetékes hírközlési szolgáltatást.        

Az utak szabályozási szélességeinek meghatározásánál figyelembe vettük a várható távközlési hálózat 
fejlesztéseinek területigényét. 

I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése 
Az Árpád-Agrár Zrt. területén halad át a OPC NETWORKS Kft. (tul. Szentes Város Önkormányzata) – optikai 
regionális szerepű (körzet-) föld feletti hálózat vezetéke. 
 A Szarvasi úton két szolgáltató hálózata megtalálható: 

1. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. - Szentes_INV_v1, föld feletti helyi elosztóhálózat. 

2. Magyar Telecom Nyrt. (T-COM) – alépítményben vezetett helyi elosztóhálózat. 

 
I.2. Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése  
A Korsós soron a következő távközlési hálózatok találhatók: 

1. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. - Szentes_INV_v1, föld feletti helyi elosztóhálózat. 

2. KalászNet Kft. - föld feletti optikai helyi elosztó hálózat. 

A Szeder Imre utcában a következő távközlési hálózatok található: 
1. KalászNet Kft. - föld feletti optikai helyi elosztó hálózat. 

A fejlesztéshez szükséges hírközlési hálózathoz való csatlakozás biztosítható lesz. 
 
I.6. Ipari Park Északi Zóna feltáró utak 
Az Ipari Park Északi Zónát északról határoló Szarvasi úton több szolgáltató hálózata is megtalálható:  

1. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. - Szentes_INV_v1, föld feletti helyi elosztóhálózat. 

2. OPC NETWORKS Kft. (tul. Szentes Város Önkormányzata) – optikai regionális szerepű (körzet-) föld 
feletti hálózat. 

3. Vodafon Magyarország Zrt. - föld feletti helyi elosztóhálózat. 

Az Ipari Park ezen területén a feltáró utak mentén vezetékes hírközlési hálózat nincs kiépítve, és erre 
igény nem mutatkozik. Amennyiben erre igény lesz, a Szarvasi út felől bevezethető, megépíthető.  
 
II.2. Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen  
A Nagyhegy belterületi részén a következő két szolgáltató üzemeltet hírközlési hálózatot és szolgáltat: 

1. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. - Szentes_INV_v1, föld feletti helyi elosztóhálózat. 

2. Vodafon Magyarország Zrt. - föld feletti helyi elosztóhálózat. 

 
II.5. Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása 
A Kertészeti Kutatóintézet ingatlan keleti oldalán lévő úton a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. - 
Szentes_INV_v1, föld feletti helyi elosztóhálózat megtalálható, mely szükség esetén biztosíthatja a 
fejlesztések ellátását. 
 
II.8. Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál 
A Nyíri köz – Vásárhelyi út kereszteződésnél több távközlési szolháltató hálózata is megtalálható: 

1. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. - Szentes_INV_v1, föld feletti helyi elosztóhálózat. 

2. KalászNet Kft. - föld feletti optikai helyi elosztó hálózat. 

3. Vodafon Magyarország Zrt. - föld feletti helyi elosztóhálózat. 
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II.9. 4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése 
A 4261 hrsz.-ú út mentén vezetékes hírközlési hálózat nincs kiépítve, és erre igény nem mutatkozik. Az 
Ipartelepi úton a következő szolgáltatók hálózata épült ki: 

1. MVM NET Zrt. - föld feletti országos (gerinc-) hálózat. 

2. OPC NETWORKS Kft. (tul. Szentes Város Önkormányzata) – optikai regionális szerepű (körzet-) föld 
feletti hálózat.  

 
II.12. Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása  
A vízkivételi helyek környezetében vezetékes távközlési hálózat nem található.  
A vízmű környezetében a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. - Szentes_INV_v1, föld alatti helyi 
elosztóhálózat található. 
 
II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása 
A kutyiskola környezetében a következő szolgáltatók hálózata épült ki: 

1. Invitech (MÁV Zrt.) – alépítményben országos (gerinc-) hálózat a vasút területén. 

2. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. - Szentes_INV_v1, föld feletti helyi elosztóhálózat. 

3. KalászNet Kft. - föld feletti optikai helyi elosztó hálózat. 

Az utóbbi két hálózatról biztosítható a kutyaiskola ellátása igény esetén. 

 

Vezeték nélküli hírközlés 

Mobil távközlés 

Szentes városában a mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. Valamennyi 
üzemeltető a T-COM, az Yettel és a VODAFONE megfelelő vételi lehetőséget biztosit a városban. 

A vezetékes és vezeték nélküli hírközlési létesítmények és hálózatok elhelyezési lehetőségével illetően az 
engedélyeztetésével kapcsolatosan rögzítendő: 

A hírközlési létesítmények elhelyezésénél és engedélyeztetésénél az elektronikus hírközlési építmények 
elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 
14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet és az MSZ 7487szabvány előírásait kell betartani. 
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3.2.9.Környezetvédelem (1.17.) 

 

Talaj 
A talajképződést több környezeti tényező határozza meg, Dokucsajev szerint eme 5 tényező: az éghajlati, 
a biológiai, a domborzati, a földtani tényezők és a talajok kora. Ezek együttesen alakítják a talajt. Az ember 
lakta területeken pluszban az emberi tevékenység módosítja a talajképződést.  
 
A térséget jellemző felszíni vizek sokaságából adódóan uralkodó talajtípus a karbonátos és szolonyeces 
réti csernozjom talajok. A Tisza völgyében ezeket öntés réti talajok váltják fel. A térségben az alábbi főbb 
talajtípusok találhatók. 
 
Alföldi mészlepedékes csernozjom 
A 2-4% humusztartalmú talaj szénsavas meszet kisebb mértékben tartalmaz, semleges vagy gyengén lúgos 
kémhatású, kitűnően morzsás szerkezetű. Kitűnő vízgazdálkodású, egyaránt jó vízbefogadó-, vízraktározó- 
és vízáteresztő képességű. Tápanyag gazdálkodása igen kedvező. Legtermékenyebb talajunk. Értékes 
mezőgazdasági terület, valamennyi gazdasági növény eredményesen termeszthető rajta. 
 
Karbonátos réti csernozjom, szolonyeces réti csernozjom 
Kialakulására az időszakos időnként megemelkedő talajvíz nyomja rá a bélyegét. 3-4% humusztartalmú, 
több szénsavas meszet tartalmaz, gyengén lúgos kémhatású, szemcsésen morzsás szerkezetű. 
Vízgazdálkodása jó, csapadékosabb években, magas talajvízállás esetén túlnedvesedésre hajlamosak. 
Száraz években viszont a kedvezőbb átnedvesedési körülmények miatt egyik legtermékenyebb talajunk. 
A szolonyeces réti csernozjomnál a genetikai “B” szintben megnő a NA+ mennyisége, szerkezete 
kedvezőtlenebbé válik. A talaj vízgazdálkodása a nátrium mennyiségének függvénye, így a réti 
csernozjomok jó termőterületek, a tömöttebb “B” szint viszont indokolja az altalaj-lazítást és a 
vízrendezést. 
 
Kérges réti szolonyec, közepes réti szolonyec 
Hidromorf talajképződmények, kialakulásukban jelentős szerepe volt a felszín alatti vizeknek. Szárazon 
kőkemények (zsugorodnak), míg nedvesen elfolynak, duzzadnak, száraz állapotban mélyen megrepednek. 
Igen rossz vízgazdálkodású, igen gyenge vízáteresztő képességű, mindig lúgos kémhatású és gyakran 
jelentős vízoldó Na+ tartalmú talaj. Vékony termőrétegűek 24/1 – 0 – 7 cm közötti, 24/2 – 7 – 20 cm 
közötti művelhető réteggel. Ezeken a területeken “ősgyepek” találhatók, feltörni nem szabad. 
 
Szolonyeces réti, erősen szolonyeces réti 
Kialakulásukban az időszakos túlnedvesedés játszott döntő szerepet. Magas humusztartalmú, mely 
nagyrészt levegőtlen körülmények között képződött és vassal kapcsolódott. Általában mély fekvésű 
részeken fordulnak elő, ahová a környező területekről a felszíni vizek összefutnak. A talajvíz sok esetben 
olyan közel van a felszínhez, hogy eléri a feltalajt. A szolonyeces réti talajok szelvényében, annak erősen 
tömődött, prizmás “B” szintjében 5-*25 % az adszorpciós komplexus Na+ telitettsége. Gyakran jelentős a 
kicserélhető Mg2+ tartalmuk is. Fizikai és vízgazdálkodási tulajdonságuk szélsőséges, de meliorativ 
beavatkozással javítható. Ezeken a területeken gyepek találhatók. 
 
Karbonátos öntés réti 
Humuszos rétegűek és szerkezetük kevésbé kialakult. A Tisza öntés területén alakult ki. Kisebb 
humusztartalmú, kémhatása gyengén lúgos. Mély termőrétegű, jó vízgazdálkodású, termékeny talaj. 
Erdők találhatók rajta. 
 
Karbonátos csernozjom réti, mélyben szolonyeces csernozjom réti, szolonyeces csernozjom réti 

A talajvíz mélyebbre süllyedt, erőteljesebb kilúgozódás jelentkezik. A humusztartalom alacsonyabb. A talaj 
felső szintjében a humusz anyagok jobb minőségűek. A szerkezete morzsás. Jó víz- és tápanyag-
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gazdálkodású termékeny talajok. A kistérség területének közel 60%-át borítja, jó termőképességű talaj, 
amelyen megfelelő (tápanyag-vizsgálatra alapozott) tápanyag utánpótlással minden gazdasági növény 
termeszthető. A területen 1988. és 1994. között 9 450 ha-on (13 %), hajtottak végre meliorációt, főleg a 
vízrendezéssel javítható területeken. A területen az öntözés lehetősége adott. A Tisza, a Körös és a Kurca 
jó öntözővízzel látja el a területet. A területen 948 km csatorna biztosítja a felesleges víz elvezetését és az 
öntözővíz odajuttatását. Így biztosított az intenzív termelés feltétele is, a megfelelő tápanyag-
utánpótlással és az intenzív növénykultúrákkal. A terület talajára jellemző, hogy nagy százaléka jó fizikai 
állapotú, kitűnően morzsás, illetve szemcsésen morzsás szerkezetű. A talajok többsége gyengén lúgos 
kémhatású, jó vízgazdálkodású, nagy hányaduk a térségünkben jó humusz tartalmú és vastag termő 
rétegű. A talajok termőképessége összességében nagyon jó, ezt az átlagos AK érték is mutatja. 
(Forrás: https://www.szentes.hu/mult/termeszeti-adottsag/talajadottsagok/) 

 

 
Szentes és környezetének környékének talajtípusai (Forrás: AGROTOPO adatbázis) 

 
Felszíni és felszín alatti vizek 
A vízrajzi rendszernek legfontosabb folyóvize a Tisza, amely egyben az egész természetföldrajzi arculat 
meghatározója is. A folyó mai helyére a fiatal szerkezeti mozgások idején került és igen széles árterületet 
alakított ki. A Tiszának és mellékfolyóinak szélsőséges a vízjárása. 
Az egykor létező érhálózatot, völgyeket és terepmélyedéseket a folyószabályozást követően 
megkezdődött vízrendezési tevékenység során belvízlevezető csatornahálózatként hasznosították. A 
legjelentősebb völgyek és erek alkotják azóta is a vízlevezető rendszer vázát. 
A valamikori érhálózatot alkotó felszíni vizek: a Mágocs-ér mely Békés megyéből lép a térségbe és 
Árpádhalom, Nagymágocs, Derekegyház és Szegvár helységeket érintve éri el a Kurcát. A Kórogy ér 
Fábiánsebestyén területét szeli át, a Veker Szentes és Nagytőke után éri el a befogadót. A legjelentősebb 
a Kurca főcsatorna, ami valamikor természetes vízfolyása volt a térségnek. 
A legfontosabb belvízi főcsatornák Szentes térségében a Kurca (37 km), a Veker-ér (36 km), a Kórógy-ér 
(49 km) és a Mágocs-ér. A belvizeken kívül ezeken a főcsatornákon a szomszéd megyékben keletkező 
belvizek egy részét is ezen a területen juttatják be a befogadóba. 
A főcsatornák torkolatánál szivattyútelepek épültek, hogy a befogadó magas vízállása esetén is biztosítsák 
a belvizek beemelését. 
A térségünkben lévő bőséges felszíni vizek árvizek formájában komoly veszélyforrást jelenthetnek. A 
“vízbőség” a mély fekvésből adódó belvizes problémaként jelentkezik. 
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A térségben lévő már felsorolt főcsatornákhoz másod és harmadrendű többfunkciós csatornahálózat 
csatlakozik. A Szentes és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat összesen 447,871 km csatornát és vízfolyást 
kezel. A Társulat feladata a belvízvédelmi és árvízvédelmi feladatok ellátása és az ellátásokhoz szükséges 
létesítményekkel kapcsolatos teendők elvégzése. 
A jól működő rendszer a szélsőséges időjárás miatt csapadékhiányt pótlandó öntözést biztosíthatja a 
csapadékszegény periódusokban. A talajvíz a holocén és a pleisztocén rétegekben helyezkedik el, átlagos 
mélysége igen változó, 1-4 m között alakul. A térségben az állóvizekre általában a sekély vízmélység a 
jellemző és néhánytól eltekintve mesterségesen alakították ki. 
(Forrás: https://www.szentes.hu/mult/termeszeti-adottsag/domborzat-es-vizrajz/) 

 
 
Magyarország Kormánya az 1242/2022. (IV. 28.) számú Korm. határozatával elfogadta Magyarország 3. 
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét (VGT3). 
A VGT alapján a település döntően a Tisza részvízgyűjtőhöz, azon belül Kurca alegységhez tartozik. Az 
alegységekre vonatkozó részletes elemzések a VGT2-ben találhatók. 

 

 
A Kurca alegység lehatárolása (Forrás: VGT2) 

 
 
A Víz Keretirányelv a vizekkel kapcsolatos előírásait és elvárásait az úgynevezett víztesteken 
keresztül érvényesíti, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei is a víztestek. 
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Felszíni víztestek 
Az alegység névadó vízfolyása a Kurca, melynek rendszere jelentős hő- és só-szennyezést kap a 
bebocsátott mezőgazdasági hasznosítású termálvizekből. A szabályozások előtt a Kurca hajózható 
vízfolyás volt, a környék lakossága szállítási útvonalként és halászati céllal hasznosította. A Körösök 
szabályozása után jelentősége csökkent, a vízáramlás szinte megszűnt, megindult az eutrofizáció és az 
élővilág pusztulása. 
Állóvíz felszíni víztest a térséget nem érinti, a vízfolyás víztesteket az alábbi ábra mutatja be. 

 
 

 
Vízfolyás víztestek Szentes térségében (Forrás: VGT2) 

 
Felszín alatti víztestek 
A Víz Keretirányelv fogalom meghatározása szerint “felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a föld felszíne 
alatt a telített zónában helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal. 
 
A felszín alatti víztestek lehatárolásának módszere nem változott az első VGT óta, azt a 30/2004 
(XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely alapján hét típusba sorolhatjuk a felszín alatti 
víztesteket. A hét típus közül három található meg Szentes térségében, melyek az alábbiak: 

• Körös-Maros köze sekély porózus víztest (sp.2.13.2.) 

• Körös-Maros köze porózus víztest (p.2.13.2.) 

• Dél-Alföld porózus termál víztest (pt.2.1.) 
 
A sekély porózus és hegyvidéki víztestek általában egy-egy vízadót tartalmaznak, míg a porózus, a 
hegyvidéki és a porózus termál víztestek többet. 
További fontos hidrológiai jellemzője a felszín alatti víztesteknek, hogy milyen kapcsolatban vannak a 
felszíni vizekkel, vizes élőhelyekkel.  
 



SZENTES                                      TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2021/2 
                                                                                                                                                                    teljes eljárás 
 

- 99 - 
 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 
14.) MvM rendelet 4-es mellékletében az országos vízminőség-védelmi terület övezetével a település 
nyugati harmada érintett. 

 

 
Országos vízminőség-védelmi terület érintettsége a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján 

 
A felszín alatti víztestek lehatárolásának módszere nem változott az első VGT óta, azt a 30/2004 (XII. 30.) 
KvVM rendelet tartalmazza, amely alapján hét típusba sorolhatjuk a felszín alatti víztesteket. A hét típus 
közül három található meg az alegységen: 
 
A sekély porózus és hegyvidéki víztestek általában egy-egy vízadót tartalmaznak, míg a porózus, a 
hegyvidéki és a porózus termál víztestek többet.  
A település területét érintik: az Alsó Tisza-völgy (sekély porózus sp.2.11.2), Alsó-Tisza-völgy porózus 
(p.2.11.2) és a Dél-Alföld (porózus termál pt.2.1.) víztestek is. 

 
 
Levegőtisztaság és védelme 
A vizsgált terület immissziós jellemzése 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően Magyarország 
területén a levegőterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgálati küszöbértékek alapján "légszennyezettségi 
agglomeráció, légszennyezettségi zónák, kijelölt városok és az ország többi területe" zónakategóriák 
kerültek kijelölésre. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésének felülvizsgálatára a 
levegőterheltségi szintet befolyásoló körülmények jelentős változása esetén, de legalább öt évenként 
kerül sor. 
A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján, Szentes Város nem szerepel a kijelölt városok 
között, így a rájuk vonatkozó zónakategóriák alapján, az érintett települések a következő táblázatban 
bemutatott légszennyezettséggel jellemezhető (a fenti jogszabály alapján).  
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Zónacsoportok a szennyező anyagok szerint a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklet 10. pontja alapján 

Szennyez
ő anyag 

Kén-
dioxid 

Nitrogé
n-dioxid 

Szén-
monoxi

d 

Szilárd 
(PM10) 

Benzo
l 

Talajk-
özeli  
ózon 

PM10  
Arzén  

(As) 

PM10  
Kadmiu

m  
(Cd) 

PM10  
Nikkel 

(Ni) 

PM10  
Ólom  
(Pb) 

PM10  
benz(a)- 

pirén (BaP) 

Zóna 
kategóriák 

F F F E F 0-I F F F F D 

 
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapján a zónák típusai 
- A csoport: agglomeráció: az Lvr. szerint. 
- B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában 
foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező 
anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, illetve a rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt 
táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 
- C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 
- D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, a rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. 
pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetében a célérték között van. 
- E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
- F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
- O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
- O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként 
kitűzött koncentráció értéket. 

 
Magyarországon a levegőszennyezettség mérése az 1974-ben a Regionális Immisszió Vizsgáló 
Hálózattal (RIV) kezdődött el az OKI irányítása mellett. Ez a manuális hálózat az eltelt időszak alatt 
folyamatosan, bár a mérési helyek tekintetében az induló mérőpontok számához viszonyítva 
jelentős módosításokkal működik a mai napig is.  
Az ún. on-line (automata) mérőhálózat kiépítése a PHARE program keretében telepített monitor 
állomásokkal kezdődött meg a 90-es évek elején.  
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat működtetése és fejlesztése teszi lehetővé a jó 
minőségű légszennyezettségi adatok biztosítását a hazai és nemzetközi szervezetek részére, 
valamint a lakossági tájékoztatást. 
 
Szentes Város közigazgatási területén sem manuális, sem automata mérőállomás nem található, 
így a településre vonatkozó levegőszennyezettséget a legközelebbi mérőállomások adataiból 
becsülhetjük meg.  
A legközelebbi automata mérőállomás Szegeden található mintegy 45 km-re, míg a RIV állomások 
közül a legközelebbi Hódmezővásárhelyen található kb. 26 km-re. 
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Szeged város automata mérőállomásainak mérésein alapuló 2021. évi légszennyezettségi index szerinti 
értékelése  

Mérő-
állomás 

neve 

Légszennyezettségi index 
Légszennyezettségi 

index a 
legmagasabb indexű 
komponens alapján 

SO2 NO2 NOx PM10 PM2,5 Benzol CO O3 

Szeged kiváló 
(1) 

kiváló 
(1) 

kiváló 
(1) 

jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló 
(1) 

jó (2) jó (2) 

 
 

Levegőterheltségi szint egészségügyi határértéke a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.sz. melléklete alapján 

Légszennyező 
anyag 

Légszennyezettség egészségügyi határértéke 
(µg/m3) Veszélyességi 

fokozat 
órás 24 órás éves 

szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 II. 
nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 
kén-dioxid 250 125 50 III. 
szálló por 
(PM10) 

- 50 40 III. 

 
 

Szeged város automata mérőállomás adatai alapján a levegő szennyezettségi adatai 24 órás átlagos alapján 
 Mérőállomás SO2  NO2  NOx  CO*  Ózon* PM10 PM2,5  Benzol 

µg/m3 
Szeged, Rózsa u. 10,3 13,2 19,8 502 59,5 23 15** 1,9 

* 8 órás futó átlagok alapján 
** Az adatrendelkezésre állás mértéke 75% és 50% között van 
 
A településhez legközelebbi manuális mérőhálózat (RIV) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén található. 
A mérőállomáson csak NO2 mérése történik.  Az elmúlt 10 év adatait az alábbi táblázat tartalmazza. Megállapítható, 
hogy a légszennyező anyagok koncentrációja az egészségügyi határértéket nem éri el. 
 
 

Hódmezővásárhely állomás NO2 koncentrációk alakulása manuális mérőhálózaton 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kistelek 15,32 5,56 11,27 4,62 8,77 10,32 13,41 21,11 19,77 22,08 

 
 

 
Nitrogén-dioxid (NO2) koncentráció alakulása 2012-2021 között Hódmezővásárhely mérőállomáson 
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Fennálló környezeti konfliktusok, problémák 
A levegőtisztaság-védelem problémakörének nem lehet figyelmen kívül hagyni a „bűz” okozta 
környezetterhelést. Nehezen mérhető, de a lakosság szempontjából jelentős lokális – és általában 
esetenkénti – terhelés a bűzhatás, amit elsősorban az állattartó és feldolgozó telepek okoznak és 
kedvezőtlen széljárás esetén a város jelentős területén okoz kellemetlenséget. A jelenség a 
mezőgazdasági területek szervestrágyázásakor is észlelhető. A szaghatások általában sajátos esetekben 
és adott légmozgás esetén észlelhetők, ezért többségükben nehezen orvosolhatók. Nem kizárható, hogy 
egy termelő egység a kibocsátási határértéket betartja, ugyanakkor a környezetében lakók számára mégis 
zavaró. 

(Forrás: Szentes Város Környezetvédelmi Programja 2021-2026).  

 

Zaj- és rezgésterhelés 
Egy településre vonatkozó környezeti zajforrásokat alapvetően három fő csoportba oszthatjuk az 
alapján, hogy milyen eredetű: 

• Közlekedési eredetű zaj 

• Üzemi létesítmény vagy vendéglátóegység működéséből származó zaj 

• Építési zaj 
 
A fentiekből jellemzően az első kettő egy viszonylag állandónak tekinthető, míg az építésből 
származó zaj egy hosszabb-rövidebb ideig tartó ideiglenes zaj. 
 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet a fenti három típusú környezeti zajra külön-külön állapít meg 
határértékeket. 
A határértékek megállapításának egyik alapvető szempontja, hogy a zajtól védendő objektum 
milyen területen található? A zajtól védendő területek meghatározása jellemzően a 
településrendezési eszközök szabályozási tervlapjáról határozható meg.  
Figyelembe veendő továbbá az is, hogy mely napszakra vonatkoztatjuk a határértékeket, mivel 
éjjel (22-06 óra között) szigorúbb határértékeket kell figyelembe venni, mint nappal (06-22 óra 
között). 
Az építési zajnál külön szempont, hogy az építési tevékenység mennyi ideig tart. Különböző 
határértékek vonatkoznak az 1 hónapnál rövidebb az 1 hónap és 1 év közötti, valamint az 1 éven 
túli munkavégzésre. Minél tovább tartanak az építési munkálatok, annál szigorúbb 
határértékeket kell betartani. 
 

1. melléklet 1. pont a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez 
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 
 A B C 

1 zajtól védendő terület Határérték (LTH) az 
LAM megítélési szintre 
(dB) nappal 06-22 óra 

Határérték (LTH) az 
LAM megítélési szintre 
(dB) éjjel 22-06 óra 

2 Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek 

45 35 

3 Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), különleges területek közül 
az oktatási létesítmények területe, a temetők, a 
zöldterület 

50 40 

4 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 
terület 

55 45 

5 Gazdasági terület 60 50 
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2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez 
Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

Sorszám 
Zajtól védendő 

terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre*  
(dB) 

ha az építési munka időtartama 
1 hónap vagy 

kevesebb 
1 hónap felett 

1évig 
1 évnél több 

nappal  
06-22 
óra 

éjjel  
22-06 
óra 

nappal  
06-22 
óra 

éjjel  
22-06 
óra 

nappal  
06-22 
óra 

éjjel  
22-06 
óra 

1 

Üdülőterület, 
különleges területek 

közül az 
egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

2 

Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias, 

falusias, telepszerű 
beépítésű), 

különleges területek 
közül az oktatási 

létesítmények 
területei, a temetők, 

a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3 

Lakóterület 
(nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes 
terület 

70 55 65 50 60 45 

4 Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 
Megjegyzés: 
* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 
 

3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez 
Közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

Sorszám 
Zajtól védendő 

terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre*  
(dB) 

kiszolgáló úttól, 
lakóúttól 

származó zajra 

az országos 
közúthálózatba 

tartozó 
mellékutaktól, a 

települési 
önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 

külterületi 
közutaktól, a 

vasúti 
mellékvonaltól és 
pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve 
a nem nyilvános 

fel- és 
leszállóhelyektől** 

származó zajra 

az országos 
közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól 

és főutaktól, a 
települési 

önkormányzat 
tulajdonában lévő 

belterületi 
gyorsforgalmi utaktól, 
belterületi elsőrendű 

főutaktól és belterületi 
másodrendű főutaktól, 

az autóbusz-
pályaudvartól, a vasúti 

fővonaltól és 
pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a 
nem nyilvános fel és 

leszállóhelytől*** 
származó zajra 

nappal  
06-22 
óra 

éjjel  
22-06 
óra 

nappal  
06-22 
óra 

éjjel  
22-06 
óra 

nappal  
06-22 
óra 

éjjel  
22-06 
óra 
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1 

Üdülőterület, 
különleges 

területek közül az 
egészségügyi 

terület 

50 40 55 45 60 50 

2 

Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias, 

falusias, 
telepszerű 
beépítésű), 
különleges 

területek közül az 
oktatási 

létesítmények 
területei, a 
temetők, a 
zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

3 

Lakóterület 
(nagyvárosias 
beépítésű), a 

vegyes terület 

60 50 65 55 65 55 

4 Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 
Megjegyzés: 

* Értelmezése a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. számú melléklet 1.1 pontja és 9. számú melléklet 1.1. pontja 
szerint. 
** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb, 
légcsavaros repülőgépek, illetve 2,73 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb helikopterek közlekednek. 
*** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegű vagy 
annál nagyobb, légcsavaros repülőgépek, 2,73 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb helikopterek, 
valamint sugárhajtású légijárművek közlekednek. 
 

4. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez 
A zaj terhelési határértékei az épületek zajtól védendő helyiségeiben 

Sor- 
szám 

 
Zajtól védendő helyiség 

Határérték (LTH) az 
LAM

 
megítélési szintre* (dB) 

  
nappal 

06-22 óra 
éjjel 

22-06 óra 

1. Kórtermek és betegszobák 35 30 

2. Tantermek, előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató 
termek, hálóhelyiségek bölcsődékben és óvodákban 

40 - 

3. Lakószobák lakóépületekben 40 30 

4. Lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben 45 35 

5. Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben 45 - 

6. Szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös 
helyiségei 

50 - 

7. Éttermek, eszpresszók 55 - 

8. Nagy- és kiskereskedelmi épületek eladóterei, vendéglátó helyiségei, 
a váróterem 

60 - 

Megjegyzés: 

* Értelmezése az MSZ 18163-2 szerint. 
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Sugárzásvédelem 
Életünk során szervezetünket sokféle sugárzás éri. Ezek nagy részét érzékszerveinkkel érzékeljük: látjuk a 
fénysugarakat, bőrünkön érezzük a hősugarakat. Van azonban a sugárzásoknak olyan csoportja, amelyek 
jelenlétét, erősségét egyetlen szervünk sem érzékeli, de amelyeknek a szervezetünkre gyakorolt hatása 
olykor mégis megjelenik. 
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére épült ki hazánkban az országos sugárzás 
figyelő, ellenőrző és jelző rendszer, amelynek legfontosabb része a több mint 130 darab radiológiai 
monitoring távmérőállomásból álló hálózat. Ezek a szabad téren álló mérőállomások olyan érzékelőkkel 
vannak felszerelve, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri környezeti gamma háttérsugárzás 
változását: az ország területén mérhető környezeti sugárzás dózisteljesítményét. 
Egy sugárzási tér biztonságának megítélésekor a fő szempont, hogy abban mekkora sugárterhelés érné az 
emberi szervezetet. A pillanatnyi sugárterhelés mértékét a dózisteljesítmény adja meg. Az élő anyag 
esetében a sugárzás az elnyelő szövet jellemzőitől függően más biológiai hatást fejthet ki, amelynek 
jellemzésére az effektív dózisegyenérték szolgál. 
A háttérsugázásból eredő egyenérték dózisteljesítmény mértékegysége a nanosievert/óra, rövid jele: 
nSv/h. 
A természetes háttérsugárzás átlag mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az 
érték függ a többek között a helyi természeti adottságoktól, pl. a tengerszint feletti magasságtól, a talaj 
típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási körülmények (légnyomás, csapadék típusa, 
mennyisége és intenzitása) változásai is befolyásolják. 
A mérési adatok alközpontokba, majd onnan egy főközponti adatgyűjtőbe kerülnek, ahol folyamatosan 
figyelik a távmérőállomásokról beérkező adatokat és jelzéseket. Amennyiben valamelyik mérőállomáson 
a dózisteljesítmény nagysága jelentősen megváltozik, akkor azonnal megkezdik annak kivizsgálását, vagy 
- ha indokolt – helyszíni ellenőrzés, illetve szükség esetén a megelőző óvintézkedések elrendelését. A 
figyelmeztetési szint 250 nSv/óra, a riasztási szint 500 nSv/óra. 
 
Szentes Város területén üzemel mérőállomás, melynek legfrissebb mérési adatát az alábbi ábra 
tartalmazza. 
 

 

 
x. ábra: A Szentesi mérőállomáson mért háttérsugárzás (Forrás: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx) 
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Hulladékgazdálkodás 
Szentes Város hulladékgazdálkodási, közszolgáltatási feladatait az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Alvállalkozója: Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Kft. A településről elszállított települési szilárd hulladékot a Szolgáltató a Felgyői Regionális 
Hulladékkezelő Központban helyezi el. 
 
Tevékenységek 

• hetente vegyes települési hulladék gyűjtése családi házas övezet esetében vagy heti többszöri 
gyűjtés magasházas övezet esetében  

• évente 2 alkalommal a háztartásban keletkezett lomhulladék elszállítása  

• havonta házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  

• zöldhulladék gyűjtése: 2021 januárjától környezetbarát gyűjtési rendszer került kialakításra, 
amelynek fontos szerepe van a megfelelő komposztálási eljárás és energetikai hasznosítás 
szempontjából. Ennek érdekében havonta két alkalommal a lágyszárú hulladékot, fásszárú 
zöldhulladékot gyűjtik be.  

 
Az ingatlantulajdonosok a szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékot a városban lévő 10 db szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken helyezhetik el: 

1. Cseuz B. u. – Hovéd u. kereszteződés 

2. Horváth M. u. 1. 

3. Bocskai u. 8. 

4. Klauzál u. 2. 

5. Koszta J.u. 15. 

6. Szent Imre herceg u. 2. 

7. Szabadság tér 2.  

8. József A. u. – Új u. kereszteződés 

9. Kosuth L. u. 17. 

10. Jókai u. 76. 

 
Egyik szelektív hulladékgyűjtő sziget sem található a tervezett módosítások közelében. 

 
A hulladékszigeteken kívül lakossági hulladék elhelyezésre van lehetőség a hulladékudvarban a külterület 
01398/24 hrsz-ú ingatlanon a Berki hulladékkezelő telepen. 
 
Veszélyes hulladékok tekintetében elsősorban a mezőgazdaság nagyobb szerepéből következik, hogy 
fóliákra, növényvédőszer maradványokra lehet számítani. Emellett természetesen a legmeghatározóbb 
veszélyes hulladék forrás a háztartásokon belül keletkezik. Magánszemélyek az elkülönített, frakciónkét 
szétválogatott (szelektív) hulladékot, lakossági eredetű, háztartási mennyiségű veszélyes hulladékot, 
illetve a szervezett közszolgáltatásba nem kerülő, egyéb szilárd hulladékot, tehát amit a rendszeres 
szállítás során nem tudnak elszállítani (pl. mezőgazdasági fóliát, fanyesedéket, építési törmeléket, 
lomokat, stb.), a hulladékátvevő helyeken, hulladékudvaron helyezhetik el.  

 
Hulladék szempontból pedig amit le lehet írni, hogy a lakossági hulladékot a kötelező közszolgáltatás 

keretében kell elszállíttatni, míg a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó hulladékot engedéllyel 

rendelkező hulladékkezelőnek át kell adni kezelés és/vagy ártalmatlanítás céljából. 
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A tervezettmódosítások következtében nem keletkezik olyan többlet hulladék, melynek elszállítása és 
kezelése jelentős többlet feladatot jelentene. 

Szentes Város közigazgatási területén keletkezett hulladékáramok 2021-ben 

HAK kód Anyagáram megnevezése 
Gyűjtött mennyiség 

(KG) 
02 01 04 mezőgazdasági műanyag hulladékok            

28 380  
07 02 13 műanyag hulladék                                                

880  
13 02 05* fáradt olaj             

679  
15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok                        

640  
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok                                        

944 142  
15 01 07 üveg csomagolási hulladékok                                          

27 344  
15 01 10* veszélyes csomagolási hulladék    

993  
16 01 03 gumiabroncs                                          

21 140  
16 01 19 műanyagok             

9 540  
16 01 20 üveg                                            

3 380  
17 01 07 beton, tégla, cserép vagy kerámia frakció keveréke, mely különbözik a 17 01 

06-tól 
                                       

411 580  
17 02 02 üveg                                                

340  
17 09 04 építési törmelék                       

180 000  
19 08 01 rácsszemét                                        

191 180  
19 08 02 homokfogóból származó hulladékok               

140 800  
19 08 05 települési szennyvíz tisztításából származó iszap           

137 960  
20 01 01 vegyes papír                                          

13 980  
20 01 02 üveg                            

24 850  
20 01 19* növényvédő szer hulladék                                               

437  
20 01 21* fénycső, izzó                                                

139  
20 01 25 használt sütőolaj, zsiradék                                

627  
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták                                            

1 006  
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, melyek különböznek a 20 01 27-től                     

3 507  
20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től               

21  
20 01 35* veszélyes elektronikai hulladék                                          

31 423  
20 01 36 egyéb elektronikai hulladék                                          

13 813  
20 01 39 műanyagok                     

8 940  
20 02 01 zöld hulladék                                    1 

607 220  
20 03 01 kommunális hulladék                                    7 

775 903  
20 03 07 lom hulladék                                        

152 050  
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Szennyvízelvezetés és -kezelés  
Szentes és környékének vízellátását, valamint a város szennyvízelvezetését és tisztítását 2014. január 1-
től az ALFÖLDVÍZ Zrt. végzi. 

 
Szentes Város tisztított szennyvíz fontosabb minőségi paraméterei 

 
 
 
Vizuális környezetterhelés 
A vizuális környezetterhelést elsősorban az illegális hulladéklerakások jelentik. A településen vannak 
kifejezett gócpontok (pl. Berekháton), de a probléma kisebb mértékben jelen van az I.2. módosítási tétel 
(Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése) kapcsán is érintett egykori temető esetében. 

 

 
x. ábra: Illegális hulladéklerakás a 4497/1 hrsz-ú ingatlanon 
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Árvízvédelem 
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve az árvízkockázatok értékelésének és kezelésének 
témakörét az országok számára egységesen és kötelező jelleggel szabályozza. A végrehajtás nemzeti 
feladatait Magyarországon a 178/2010. (V.13.) Korm. rendelet tartalmazza. A szabályozás előírja, hogy a 
tagállamoknak előzetes kockázatbecslést, árvízi veszély- és kockázati térképeket, továbbá az árvízkockázat 
kezelésére, csökkentésére hozandó intézkedéseket kell kidolgozni. Magyarországon ez a munka az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálása mellett 2010 óta zajlik a KEOP 2.5. projektkonstrukció 
keretében. 
Magyarország ezen EU szabályozás előtt is nagy figyelmet fordított, az árvízi kockázatok felmérésére és a 
veszélyeztetettség, illetve a kockázatok csökkentésére, hiszen az ország árvízvédelmi szempontból 
Európában a legveszélyeztetettebb területei közé tartozik. 
Az Irányelv alapján 2011-ben készült az előzetes kockázatbecslés, előzetesen kijelöli azokat az árvíz-
veszélyeztetett területeket, amelyekre a további részletes vizsgálatokat kell elvégezni. 
Az előzetes kockázatbecslés alapján 2013-ban készült el a területi veszély- és kockázati térképek első 
változata.  
Az árvízkockázat kezelési programban az időközben megmódosított mértékadó árvízszint függvényében 
pontosításra kerültek a veszély- és kockázati térképek, továbbá kidolgozásra kerültek a veszély és 
kockázatok csökkentését szolgáló intézkedések országos és területi stratégiai tervei. 
A kockázati térképezés és értékelés során felmérték a veszélyeztetett területen lévő vagyon nagyságát, a 
veszélyeztetett lakosság számát, a kulturális örökségeket, a természeti értékeket, a veszélyes üzemek, 
egyéb létesítményeket. A feldolgozások, elemzések alapul szolgálnak az árvízvédelmi fejlesztések 
hatékonyságának értékeléséhez, az intézkedési tervek kidolgozásához, a fejlesztések fontossági 
sorrendjének megállapításához. A honlapon az országos, tervezési területegységenkénti és tervezési 
részterületenkénti (árvízi öblözet, nyílt ártér, kisvízfolyások) vagyoni kockázati értékeinek térképeit 
helyezték el.  

 

 
A Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözet kockázati térképének vonatkozó részlete 

 
  



SZENTES                                      TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2021/2 
                                                                                                                                                                    teljes eljárás 
 

- 110 - 
 

Szentesen jelentős az üvegházas kertgazdálkodási tevékenységből eredő használt termálvíz kibocsátás, 
amely csak kis részben került visszasajtolásra, nagyobbrészt a felsízni vizeket terheli. Pihentetés révén a 
hőterhelés jelentősen, a sótartalom kissé csökken, de így is állandó terhelést jelent a felszíni vizek és így 
az élővilág számára is. 
 
A település közigazgatási területére nézve az egyes állattartó telepek, feldolgozók (pl. Hungerit Zrt.) 
működése járhat olyan bűzterheléssel, amely a hatásterületen belüli lakóingatlanokat érintheti. 

 

 
A felszíni vizek szennyvízterhelései  

(piros négyzetek jelölik a termál- és fürdővíz bevezetéseket) 
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Módosítási tételek 
 
I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése 
A tervezett módosításnak érdemi környezetvédelmi vonatkozása nincs. Zajjal, levegőterheléssel járó 
tevékenység nem várható. A tevékenység következtében a felszíni és felszín alatti vizek állapotában 
változások nem várhatók. A talajfelszín beépítésre kerül, így az aktív felületek mérete valamelyest 
csökken. 
 
I.2. Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése  
A projekt megvalósításával az üzemi tevékenység kikerül a lakóterületről, ami kedvező. A tevékenység 
végzése során a vonatkozó levegővédelmi és zajvédelmi szabályok betartása elengedhetetlen, mivel ezek 
lehetnek lokális konfliktusforrások. 
 
I.6. Ipari Park Északi Zóna feltáró utak 
A feltáró utak kialakítása kis mértékű forgalomnövekménnyel járnak, amely a zajterhelést és az emissziót 
kis mértékben növelheti, amely azonban védendő ingatlanokat nem érint. 
 
II.2. Utak szabályozásának pontosítása a Nagyhegyen 2 helyszínen  
A szabályozási terven történő útszabályozás korrekciója környezetvédelmi szempontból nem releváns. 
 
II.5. Kertészeti Kutatóintézet területén a szabályozás módosítása 
A tervezett módosítás nem jár fizikai igénybevétellel, így környezetvédelmi szempontból többlethatást a 
módosítás nem jelent. 
 
II.8. Nyíri köz szabályozásának módosítása a Vásárhelyi útnál 
A szabályozás tervezett módosítása környezetvédelmi szempontból nem releváns. 
 
II.9. 4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése 
A szabályozási szélesség növelése előrevetíti az út korszerűsítésének, aszfaltozásának lehetőségét. Ez 
hosszabb távon mind levegővédelmi, mind zajvédelmi szempontból előnyösebb lehet a jelenlegi 
helyzetnél. 
 
II.10. HÉSZ kiegészítése a csapadékvíz telken belüli szikkasztásáról és kezeléséről 
Környezetvédelmi szempontból mindenképpen fontos, hogy a csapadékvizeket minél nagyobb mértékben 
helyben tartsuk. Mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek, továbbá a talaj és az élővilág szempontjából is 
elengedhetetlen a vizek megtartása. 
 
II.12. Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása  
A közművek szabályozási terven történő ábrázolása környezetvédelmi szempontból problémát nem vet 
fel. 
 
II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása 
A terület erdőterületből különleges beépítésre nem szánt területbe történő átsorolása nem jár a terület 
jelenlegi állapotának megváltozásával, környezetvédelmi szempontú problémát nem vet fel. 
 
II.16. Helyi Építési Szabályzat pontosítása 
Nem merül fel környezetvédelmi szempontú módosítás. 
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3.2.10.Katasztrófavédelem (1.18.) 

(területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 
 

3.2.8.1. Építésföldtani korlátok (1.18.1.) 

 
Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

A tervezési területeken alábányászott terület, barlang, pince nem található. 

 

3.2.8.2. Vízrajzi veszélyeztetettség (1.16.3.) 

3.2.11.2.1.Árvízveszélyes területek (1.16.3.1) 

A rendezés alá vont földrészletek nem tartoznak az árvízveszélyes területek közé.  
 

3.2.11.2.2.Belvízveszélyes területek (1.16.3.2) 

A rendezés alá vont terület CsMTrT-ben nem szerepel a belvízjárta területek között. a Pálfai-féle belvíz-
veszélyeztetettségi térkép szerint a Szentes Tárkánytanya területe és környezete belvízzel közepesen 
veszélyeztetett. 

 

3.2.11.2.3.Árvíz és belvízvédelem (1.16.3.4) 

Az árvíz és belvízvédelmi feladatokat az Alsó- Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVÍZIG) látja el. 
 

3.2.11.Városi klíma (1.20.) 

 
A tervezett módosítások közül a csapadékvíz helyben tartására vonatkozó módosításnak előnyös hatása 
van a városi klímára.  
 
 

3.3. Helyzetelemző munkarész 

3.3.1.A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése (2.1.) 

A megvizsgált tényezők alapján a tervezett fejlesztést elősegítő módosítások illeszkednek a város 
településfejlesztési és -rendezési elképzeléseibe.  

 

3.4. Helyzetértékelő munkarész 

3.4.1.A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis (3.1.) 

A megvizsgált tényezők alapján a tervezett fejlesztést elősegítő módosítás illeszkednek a város 
településfejlesztési és -rendezési elképzeléseibe.  
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4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK  
A módosítások során új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, így az Étv. 7.§-a szerint a biológiai 
aktivitás számítást el kell elvégezni.  

A biológiai aktivitásérték mutatóit a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 9. melléklete tartalmazza.  

1. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek biológiai aktivitásérték mutatói: 

  A B 

1. Általános használat típusa Értékmutató 
(pont/hektár) 

4. Kertvárosias lakóterület 2,7 

10. Egyéb ipari gazdasági terület 0,4 

20. A kutatás-fejlesztés, a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló 
terület 

2,2 

30. Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, kiszolgálóutak, kerékpár- és gyalogutak, 
valamint vasúti pályák 

0,6 

32. Zöldterület 3 ha alatt 6 

33. Védelmi célú erdő 9 

37. Általános mezőgazdasági terület 3,7 

47. Vadaspark, arborétum területe legalább 80% zöldfelülettel 6,4 

48. Temető területe legalább 80% zöldfelülettel 6 

 

A településszerkezeti tervet érintő módosítások BA értékeinek változása, ezek összegzése:  

 

  Helyszín jelenlegi BA tervezett BA BA különbség 

1. 
„Tárkány tanya” Árpád 
Agrár Zrt. Fejlesztése 

30,2720 37,8158 7,5438 

2. 
Zsemberi Faipari Kft. 
Fejlesztése 

6,5689 1,9817 -4,5872 

3. 
Kutyaiskola területén a 
területfelhasználás és 
övezet módosítása 

5,6565 4,0224 -1,6341 

     

  42,4974 43,8199 1,3225 

 
A tervezett módosítások során a település biológiai aktivitás értéke 1,3225 ponttal nő.  
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Településszerkezeti tervet érintő módosítások BA számítása: 

 

1. I.1. „Tárkány tanya” Árpád Agrár Zrt. fejlesztése: 

Módosítással érintett terület - BA meglévő 

Hrsz, alrészlet Területfelhasználási egység 
Területnagyság 

(hektár) 
Értékmutató 
(pont/hektár)  

BA érték 

01054/5 Általános mezőgazdasági terület 0,6504 3,7 2,4065 

01054/4 Általános mezőgazdasági terület 0,5933 3,7 2,1952 

01054/3 Általános mezőgazdasági terület 0,0603 3,7 0,2231 

01054/1 Általános mezőgazdasági terület 3,1873 3,7 11,7930 

01056/4 Ipari állattartó terület 2,6996 0,4 1,0798 

01056/4 Fásított terület 0,3216 9,0 2,8944 

01056/5 Gazdasági terület 24,1999 0,4 9,6800 

  31,7124  30,2720 
 

Módosítással érintett terület - BA tervezett 

Hrsz, alrészlet Területfelhasználási egység 
Területnagyság 

(hektár) 
Értékmutató 
(pont/hektár)  

BA érték 

01056/5 Gazdasági terület 22,6634 0,4 9,0654 

01054/5 Általános mezőgazdasági terület 0,6504 3,7 2,4065 

01054/4 Általános mezőgazdasági terület 0,5933 3,7 2,1952 

01054/3 Általános mezőgazdasági terület 0,0603 3,7 0,2231 

01054/1 Általános mezőgazdasági terület 3,1873 3,7 11,7930 

01056/4 Általános mezőgazdasági terület 2,2860 3,7 8,4582 

01056/4 Fásított terület 0,3216 9,0 2,8944 

01056/4 Gazdasági terület 1,9501 0,4 0,7800 

  31,7124  37,8158 
 

BA változása +7,5438 
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2. I.2. Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése: 

Módosítással érintett terület - BA meglévő 

Hrsz Területfelhasználási egység 
Területnagyság 

(hektár) 
Értékmutató 
(pont/hektár)  

BA érték 

4497/6 Különleges terület - temető 0,8566 6,0 5,1396 

4497/7 Különleges terület - temető 0,2152 6,0 1,2912 

4499 Lakóterüet - kertvárosi 0,0342 2,7 0,0923 

4497/5 Különleges terület - temető 0,0072 6,0 0,0432 

4466/1 Út 0,0032 0,8 0,0026 

  1,1164  6,5689 

 

Módosítással érintett terület - Fejlesztési terület tervezett 

Hrsz Területfelhasználási egység 
Területnagyság 

(hektár) 
Értékmutató 
(pont/hektár)  

BA érték 

4497/6 Gazdasági ipari terület 0,6982 0,4 0,2793 

4497/7 Lakóterüet - kertvárosi 0,1776 2,7 0,4795 

4497/6 Erdő 0,1225 9,0 1,1025 

4497/7 Út 0,0376 0,8 0,0301 

4497/6 Út 0,0359  0,8  0,0287 

4497/5 Út 0,0072 0,8 0,0058 

4499 Út 0,0342 0,8 0,0274 

4466/1 Erdő 0,0032 9,0 0,0288 

  1,1164  1,9533 

 

BA változása -4.5869 

 

 

3. II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása: 

Módosítással érintett terület - BA meglévő 

Hrsz, alrészlet Területfelhasználási egység 
Területnagyság 

(hektár) 
Értékmutató 
(pont/hektár)  

BA érték 

4419/1 lesz Erdő 0,6285 9,0 5,6565 

  0,6285  5,6565 

 

Módosítással érintett terület - Fejlesztési terület tervezett 

Hrsz, alrészlet Területfelhasználási egység 
Területnagyság 

(hektár) 
Értékmutató 
(pont/hektár)  

BA érték 

4419/1 lesz Különleges beépítésre nem szánt 0,6285 6,4 4,0224 

  0,6285  4,0224 

     

BA változása -1,6341 
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5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 
IGAZOLÁSA  

 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény  
 
6. Térségi területfelhasználási kategóriák 
19. § (1) Az országos övezetek a következők: 
1. ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 
4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, 
5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete, 
6. erdők övezete, 
7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 
8. tájképvédelmi terület övezete, 
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete, 
10. vízminőség-védelmi terület övezete, 
11. nagyvízi meder övezete, 
12. VTT-tározók övezete, 
13. honvédelmi és katonai célú terület övezete. 
 
(3) A megyei övezetek a következők: 
1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 
2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 
3. tanyás területek övezete, 
4. földtani veszélyforrás terület övezete, 
5. egyedileg meghatározott megyei övezet. 
(4) Az (1) bekezdés 5., 7., 8. és 10-12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását 
és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
(5) A (3) bekezdés 1-4. pontjaiban meghatározott megyei övezetek övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter (4) bekezdésben meghatározott rendelete, az övezetek területi 
lehatárolását a megyei területrendezési terv állapítja meg. 
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1. Az Ország Szerkezeti Terve  
 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény rendelkezik a települési 
területfelhasználások megyei területfelhasználásokhoz való 
illeszkedésről. 

 
9. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák a következők: 
a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség, 
c) vízgazdálkodási térség, 
d) települési térség. 

 
10. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a 
megyei területfelhasználási kategóriák területének kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át 
erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át 
mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 

c) a települési térség területének legalább 90%-át települési 
térségbe kell sorolni. 
(3) Az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses művelésű bányaterületet, 
hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére szolgáló területet, 
egészségügyi, sportolási, közlekedési és honvédelmi területet a 
megyei területrendezési tervben sajátos területfelhasználású 
térségbe kell sorolni. A sajátos területfelhasználású térségbe sorolt 
országos területfelhasználási kategória területét az (1) bekezdés 
szerinti számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

 
Az Ország Szerkezeti Tervén az I.1. módosítás mezőgazdasági és települési térségbe, a többi módosítás 
települési térségbe tartozik. 

 

5.1. Az Ország Szerkezeti Terve 
 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
 

I.1. 

II.14

II.5. 
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Térségi övezetek: 
 

 A C D 

1. 
Országos Területrendezési 
Terv 2019. 

Érintettség 
Fejlesztési 
területek 

2. 
Ökológiai hálózat 
magterületének övezete 

+ - 

3. 
Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

+ - 

4. 
Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

+ - 

5. 
Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

+ - 

6. 
Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

+ - 

7. 
Kiváló termőhelyi adottságú 
erdők övezete 

+ - 

8. Erdők övezete + - 

9. 
Erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete 

+ - 

10. 
Tájképvédelmi terület 
övezete 

+ - 

11. 
Világörökségi és 
világörökségi várományos 
területek övezete 

- x 

12. 
Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

+ - 

13. Nagyvízi meder övezete + - 

14. VTT-tározók övezete - x 

15. 
Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 

+ - 
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5.2. Csongrád Megye Szerkezeti terve  
 
Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének 4/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete Csongrád Megye 
Területrendezési Tervéről 
 
  

11. § A kiemelt térségi, illetve 
megyei területfelhasználási kategóriák 
területén belül a települési 
területfelhasználási egységek 
kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben a 
települési területfelhasználási 
egységeket a térséget lefedő erdők 
övezetére és az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezetére vonatkozó 
szabályok szerint kell kijelölni, és 
legalább 75%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni;  

b) a mezőgazdasági térség 
területének legalább 75%-át 
elsődlegesen a mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, a fennmaradó 
rész természetközeli terület vagy 
különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület területfelhasználási egységbe 
sorolható; 

c) a vízgazdálkodási térség területét 
– e törvény hatálybalépését 
megelőzően már jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területek kivételével 
– vízgazdálkodási terület, 
vízgazdálkodási célú erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági 
terület, természetközeli terület, 
továbbá különleges honvédelmi, 
katonai és nemzetbiztonsági célú 
terület vagy honvédelmi célú 
erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, és a működési 
területével érintett vízügyi igazgatási 
szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén 
bármely települési 
területfelhasználási egység 
kijelölhető; 

e) a sajátos területfelhasználású 
térség területét a terület tervezett 
felhasználásának megfelelően 
honvédelmi, különleges, közlekedési, 
erdő-, gazdasági vagy 
intézményterület települési 
területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény rendelkezik a települési 
területfelhasználások megyei területfelhasználásokhoz való 
illeszkedésről.  
 

9.§ (3) A megyei területfelhasználási kategóriák a következők: 
a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 
aa) erdőgazdálkodási térség, 
ab) mezőgazdasági térség, 
ac) vízgazdálkodási térség,  
ad) települési térség, 
b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség. 
 
 
Az I.1. módosítás mezőgazdasági térséget is érint, de 
mezőgazdasági terület nem kerül más területfelhasználási 
egységbe. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.  
 
A többi módosítás települési térségen belül történik, ahol  bármely 
települési területfelhasználási egység kijelölhető.  
 
A megyei tervben jelölt erdőterületeken változás nem lesz. 
 
 
 
 

 

II.14

II.5. 

I.1. 

I.2. 

I.6. 
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5.3. Térségi övezetek  

 

Lehatárolás 
CsMTrt  
melléklet 

Övezet Rendelkezés Érintettség 

Fejlesztési területek 

I.1. 
Tárkány 
Tanya 

I.5. 
Zsemberi 
fatelep 

I.8. 
Ipari 

Park É 
Zóna 

II.5. 
Kert.-i 
Kutató 

II.14. 
Kutya-
iskola 

3.1. 

Ökológiai hálózat 
magterületének övezete 

Trtv. 25.§ + - - - - - 

Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete 

Trtv. 26.§ + - - - - - 

Ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete 

Trtv. 27.§ + - - - - - 

3.2. 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

Trtv. 28.§ + - - - - - 

Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

MvM 
rendelet 2.§ 

+ - - - - - 

3.3. 

Erdők övezete Trtv. 29-30.§ + - - - - - 

Erdőtelepítésre javasolt 
terület övezete 

MvM 
rendelet 3.§ 

+ - - - - - 

3.4 
Tájképvédelmi terület 
övezete 

MvM 
rendelet 4.§ 

+ - - - - - 

3.5. 
Világörökségi és 
világörökségi várományos 
területek övezete 

Trtv. 31.§ - x x x x x 

3.6. 
Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

MvM 
rendelet 5.§ 

+ - - + + + 

3.7. 

Nagyvízi meder övezete 
MvM 

rendelet 6.§ 
+ - - - - - 

VTT-tározók övezete Trtv. 29-30.§ - x x x x x 

3.8. 
Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 

Trtv. 32.§ + - - - - - 

3.9. 
Ásványi nyersanyagvagyon 
övezete 

MvM 
rendelet 8.§ 

+ - - - - - 

3.10. 
Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete 

MvM 
rendelet 9.§ 

+ - + + + + 

3.11. Tanyás területek övezete 
MvM 

rendelet 10.§ 
+ + - - - - 

3.12. 
Nemzetközi hármashatár 
menti városhálózati 
csomópont térség övezete 

CsMTrt  
6.§ 

- x x x x x 

3.13. 
Térszerkezeti szempontból 
jelentős térszervező 
települések övezete 

CsMTrt  
7-10.§ 

+ + + + + + 

3.14. 
Egyedi mezőgazdasági és 
tájgazdálkodási övezetek 

CsMTrt  
11-15.§ 

+ + - + - - 

3.15. 
Hagyományos 
gyümölcstermesztési térség 
övezete 

CsMTrt  
16.§ 

+ + - + - - 

3.16. 
Szőlő termőhelyi kataszteri I. 
és II. osztályú terület övezete 

CsMTrt  
17.§ 

- x x x x x 
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A jelen módosítások közül a II.5. Kertészeti 
Kutatóintézet módosítása érinti az ökológiai folyosó 
övezetét.  
A Kurca belvízelvezető csatorna. külterületi, nem 
beépített területeken lévő részei az ökológiai hálózat 
részei.  
Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
A Kurca bal partján a Kurca telke mellett a jelenleg is 
útként nyilvántartott telek kerül közlekedési 
övezetébe, mely az ökológiai folyosónak nem része, 
azzal határos. 

3.1. Országos ökológiai hálózat övezetei  
 
A Trtv. 25.-27. § rendelkezik az ökológiai hálózat 
magterületének, ökológiai folyosójának, 
pufferterületének övezetei vonatkozásában. 

26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési tervben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait 
nem károsítja. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó vagy az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek 

együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 
terület csak az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 
Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az 
ökológiai hálózat magterület és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, 
az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses 
művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan 
nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezetében az erőművek közül csak háztartási 
méretű kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve. 
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3.4. Tájképvédelmi terület övezete 

 
 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet. 4.§ 
rendelkezik a tájképvédelmi terület övezete 
vonatkozásában. 
 
A jelen módosítások tájképvédelmi terület 
övezetét nem érintik. 
 
 
 
 
 

 

3.3. Erdők_és erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetei 
 
 
 
 
A Trtv. 29-30. § rendelkezik az erdők övezete 
vonatkozásában. 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3.§ 
rendelkezik az erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete vonatkozásában. 
 
A jelen módosítások sem az erdők övezetét, sem 
az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét nem 
érinti.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Kiváló és 
jó_termőhelyi_adottságú_szántók_övezetei  
 
 
 
 
 
A Trtv. 28. § rendelkezik a kiváló termőhelyi 
adottságú szántók övezete vonatkozásában. 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 2.§ 
rendelkezik a jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete vonatkozásában. 
 
A jelen módosítások sem a kiváló termőhelyi 
adottságú, sem a jó adottságú szántók 
övezeteit nem érinti. 
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3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete  
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet. 5.§ 
rendelkezik az vízminőség-védelmi terület 
övezete vonatkozásában. 
 

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület 
övezetében keletkezett szennyvíz övezetből 
történő kivezetéséről és az övezeten kívül 
keletkezett szennyvizek övezetbe történő 
bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli 
kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe 
tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó 
egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban 
kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 

 
 
Az I.2., I.6. II.5, II.14 módosítás is a 
vízminőségvédelmi terület övezetében van.  
Ezeken a területeken a szennyvízelvezetés 
megoldott, vagy megoldható. 
 
A fejlesztések között nem szerepel bányászati 
tevékenység. 
 

 
 

A Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének 4/2020. (V. 
22.) önkormányzati rendelete Csongrád Megye 
Területrendezési Tervéről 

 

4.§ (9) A vízminőség-védelmi terület övezetére az 
MvM rendelet előírásain túl a következő előírásokat 
kell alkalmazni:  

a) az övezet területén keletkezett szennyvíz az 
övezet területéről kivezethető,  

b) az övezet területén lévő szennyvíztisztító telepre 
az övezeten kívül keletkezett szennyvíz akkor 
vezethető be, ha a szennyvíztisztító telep megfelelő 
kapacitással rendelkezik és a szennyvíztisztítási 
követelményeknek megfelel,  

c) az övezet területén a szennyvizek befogadóba való 
közvetlen bevezetése esetén a külön jogszabály 
szerinti kibocsátási határértékeket kell alkalmazni.  

3.7. Nagyvízi meder és VTT-tározók övezetei 
 
 
 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet. 6.§ 
rendelkezik a nagyvízi meder, a 7.§ a VTT tározók 
övezetei vonatkozásában. 
 
 
A jelen módosítások sem a Nagyvízi meder 
övezetét, sem a Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók, azaz a VTT-
tározók övezetét nem érintik. 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.14. 

II.5. 

I.2. I.6. 
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3.8. Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 

A Trtv 32. § rendelkezik honvédelmi és katonai 
célú terület övezete vonatkozásában. 

Szentest érinti a kiemelt fontosságú honvédelmi 
terület övezete.  

 

 

 

 
 

32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 
a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - minden területfelhasználási kategóriában - beépítésre 

szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni, ha az adott terület az erdők övezete által is érintett. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért 
felelős miniszter hozzájárulásával lehetséges. 

Szentest érinti az ásványi nyersanyagvagyon övezete.  
A települési tervben nem került lehatárolásra az 
övezet.  

A módosítási területeket meglévő, tervezett és 
felhagyott bányaterület nem érint.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet. 8.§ 
rendelkezik az ásványi nyersanyagvagyon 
övezete vonatkozásában. 
 

8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét 
a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy 
övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 
lehetetleníti el. 
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3.10. Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete  
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet. 9.§ 
rendelkezik a rendszeresen belvízjárta terület 
övezete vonatkozásában. 
 
9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület 
övezetében új beépítésre szánt terület csak 
akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési 
területével érintett vízügyi igazgatási szerv a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása 
során adott véleményében hozzájárul.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11. Tanyás területek övezete  
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet. 10.§ 
rendelkezik a tanyás terület övezete 
vonatkozásában. 
 
10.§ (1) A megyei területrendezési tervben a 

tanyás területek övezete azon járásokban 
jelölhető ki, ahol a kijelölést megelőző 
legutóbbi népszámlálás alapján a 
mezőgazdasági jellegű külterületen élő 
népesség aránya az összes lakónépességhez 
viszonyítva az országos átlag fölött van. 

(2) A tanyás területek övezetével érintett 
területre a tájfenntartó tanyai gazdálkodás és 
életmód fennmaradásának elősegítése, 
valamint a tanyás településszerkezet és 
tájkarakter megőrzése érdekében meg kell 
határozni 

a) a településrendezési eszközökben a 
területfelhasználás és az építés helyi 
rendjének egyedi szabályait, 

b) az a) pont szerinti egyedi szabályokkal érintett 
területre a településképi rendeletben a 
településképi követelményeket. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A jelen módosítások közül az I.6. módosítás – Ipari 
Park Északi Zóna – érinti a rendszeresen belvízjárta 
terület övezetét. Itt új beépítésre szánt terület nem 
kerül kijelölésre. 
 

 

Szentes a környező településekkel együtt beletartozik 
a tanyás terület övezetébe.  
 
A II.1. módosítás – üvegházas terület – tágabb 
környezetében találhatók tanyák, melyeket a 
módosítás nem érint. 
 

 

I.6. 
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3.13. Térszerkezeti szempontból jelentős 
térszervező települések övezete 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Csongrád Megye területrendezési tervéről szóló 4/2020. (V. 22.) rendelet 7-10. § rendelkezik a Térszerkezeti 
szempontból jelentős térszervező települések övezete vonatkozásában. 
 
7. § (1) A térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezetébe tartozó település a 
településhálózatra gyakorolt hatásának mértékétől függően regionális jelentőségű térszervező város, térségi 
jelentőségű térszervező város, vagy egyéb térszervező település lehet a 3.13 melléklet szerint. 
(2) A regionális és térségi jelentőségű térszervező városok esetében azok térszervező szerepének erősítése, 
a települési térség minőségi fejlesztése érdekében 
a) a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készítése során a térszervező 
szerepre figyelemmel kell a jövőképet és célrendszert kidolgozni; 
b) a településrendezési eszközökben nem jelölhető ki új falusias lakóterület, kivéve, ha a kijelölés meglévő 
falusias lakóterülethez csatlakozik, 
c) a településrendezési eszközök készítésekor előnyben kell részesíteni a települési térségen belül az 
intenzívebb területfelhasználási egységek kijelölését. 
(3) Egyéb térszervező települések esetén a települési térség minőségi fejlesztése érdekében  
a) a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia jövőképének és célrendszerének 
kidolgozásakor vizsgálni kell a járásközponttal való együttműködés és feladatmegosztás lehetőségét; 
b) a településszerkezeti terv készítése során meg kell vizsgálni a központi helyzetben lévő területek 
intenzívebb irányú funkcióváltását (vagyis intenzívebb területfelhasználási egységek kijelölését), figyelembe 
véve a kialakult településszerkezetet. 
(4) A településpárok esetében a szomszédos várossal történő együttműködés során (pl. turizmus, gazdaság, 
oktatás, egészségügy, közösségi közlekedés, kerékpárút stb.) a településfejlesztési koncepció, integrált 
településfejlesztési stratégia jövőképének és célrendszerének kidolgozásakor vizsgálni kell az együttműködés 
és feladatmegosztás lehetőségét. 
8. § (1) Szeged, Hódmezővásárhely és Makó „Háromváros” infrastruktúrafejlesztéseit és területkínálatát az 
integrált településfejlesztési stratégiákban kell összehangolni, mely során a szinergiát erősíteni, a túlkínálatot 
mérsékelni kell. 
(2) A településrendezési eszközök készítése során a térszerkezeti szempontból jelentős térszervező 
települések övezetén belül olyan területfelhasználási egység kijelölését is biztosítani kell a vasúti közlekedés 
fejlesztéséhez kapcsolódóan, ahol elsősorban a vasútállomások, megállók és környékük közös stratégiára 
épülő felértékelésével, a kiszolgáló létesítmények elhelyezéséhez szükséges területkínálattal, a ráhordó 
forgalom komfortjának javítása, intermodális pontok kialakítása (autóbusz, P+R, B+R terület kijelölésekkel) 
lehetővé válik. 
(3) A településrendezési eszközök készítése során a térszerkezeti szempontból jelentős térszervező 
települések övezetén belül olyan területfelhasználási egység kijelölését kell biztosítani, amely lehetővé teszi 
a településközi kerékpáros hivatásforgalom (biztonságos elválasztott kerékpárutak, intézményeknél, 
nagyobb kereskedelmi és szolgáltató létesítményeknél, jelentős foglalkoztatóknál megfelelő számú és 
biztonságú tárolási lehetőségek) kialakítását. 
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  (4) A nagyobb befogadóképességű turisztikai célú területfelhasználási egységeket Szeged és Ópusztaszer 
települési térségén belül, valamint a gyógy- és termálfürdők térségében kell kialakítani.  
9. § (1) A térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezetében a települési térségben lévő 
jogszabály szerint lehatárolt barnamezős terület újrahasznosítása, fejlesztése érdekében olyan 
területfelhasználási egységet kell kijelölni, mely elősegíti annak integrálódását a kialakult településszövetbe, 
összhangban van a szomszédos területek terület-felhasználásával és elősegíti a térszervező szerep 
erősödését. 
(2) Amennyiben az övezetbe tartozó városokban új beépítésre szánt terület az igényekhez képest csak 
korlátozottan jelölhető ki, meg kell vizsgálni a települési térségen belül már kialakult területek intenzívebb 
területfelhasználási egységekbe sorolásának lehetőségét. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 9 
(3) A településszerkezeti terv készítése során az új gazdasági területeket koncentráltan, a közlekedési 
infrastruktúrával jól feltárt területeken, kompakt módon és az ütemezett beépíthetőség szempontjait is szem 
előtt tartva kell kijelölni.  
10. § (1) A térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezetébe tartozó települések helyi 
építési szabályzata a kereskedelmi, szolgáltató területre az országos településrendezési követelményektől 
eltérően az építési telek megengedett legnagyobb beépítettségét 70%-ban, legkisebb zöldfelületét 15%- ban 
is megállapíthatja, amennyiben  
a) az érintett építési telkek barnamezős területként lehatárolt területen vagy már beépült gazdasági területen 
találhatók, és  
b) a meglévő gazdasági tevékenységek helyhez kötöttsége miatt nincs mód a telephely területének 
bővítésére.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti eltérés nem alkalmazható településközpontban elhelyezkedő, vagy lakóterület 
területfelhasználási egységgel közvetlenül szomszédos kereskedelmi, szolgáltató területek esetén.  
(3) A térszerkezeti szempontból jelentős térszervező települések övezetében a településrendezési eszközök 
készítése és módosítása során a 2 ha-nál nagyobb új beépítésre szánt, lakó-, gazdasági és üdülőterület 
kijelölése vagy barnamezős területként lehatárolt terület módosítása csak telepítési tanulmányterv alapján 
történhet. Ha a telepítési tanulmányterv településrendezési szerződés keretében készül, akkor a 
településrendezési szerződésben rendelkezni kell a közlekedési, a közmű–infrastruktúra fejlesztésének 
finanszírozásáról és a zöldterületek kialakításáról. 
(4) Az övezetbe tartozó települések helyi építési szabályzatában a klímavédelemi szempontokat integráló 
területhasználati és építési szabályokat kell kidolgozni. 
 
Csongrád-Szentes várospár térségi jeléntőségű térszervező város. 
 
A jelen módosítások nem ellentétesek a vonatkozó rendelkezésekkel. 
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3.14. Egyedi mezőgazdasági és 
tájgazdálkodási övezetek: 
 

 
 
Csongrád Megyek területrendezési tervéről szóló 
4/2020. (V. 22.) rendelet 11-15. § rendelkezik az 
egyedi mezőgazdasági és tájgazdálkodási övezetek 
vonatkozásában. 
 
12. § (1) A nagytáblás, intenzív termőtáj övezete 
területén új különleges mezőgazdasági üzemi 
terület vagy gazdasági terület kijelölését 
megelőzően vizsgálni kell, hogy az adott 
településen rendelkezésre áll-e más, olyan 
meglévő major vagy gazdasági telephely, mely 
alkalmas a fejlesztés megvalósítására.  
(2) A helyi építési szabályzat készítése során a 
térségi és helyi sajátosságok (kiemelt 
agrártermékekre specializáltan) 
figyelembevételével rendelkezni kell új 
birtokközpont létesítésének helyi szabályairól 
(minimális birtoktest méretéről, beépítésének 
helyi szabályairól).  
(3) Az övezet területén új beépítésre szánt 
különleges terület – mezőgazdasági üzemi terület 
kijelölése esetén a területnövekmény legkevesebb 
5%-ának megfelelő mértékben védelmi 
rendeltetésű erdőterület (mezővédő erdősáv) 
kijelölését kell elvégezni, mely elősegíti az adott 
fejlesztéshez kapcsolódó nagytáblák tagolását, a 
mezsgyék fásítását és a tájba illesztést, valamint 
csökkenti a szélerózió mértékét. A kijelölést a 
biotóphálózati rendszer fejlesztésének 
szempontjai figyelembevételével kell elvégezni.  
(4) Amennyiben a területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló jogszabály 
előírásai szükségessé teszik, akkor az adott 
fejlesztés környezetében kell a (3) bekezdés 
szerinti módon további védelmi rendeltetésű 
erdőterületet vagy korlátozott használatú 
mezőgazdasági területfelhasználást (állandó 
gyepek) kijelölni.  
(5) Az övezet területén a helyi építési 
szabályzatban az általános mezőgazdasági 
területek szabályozása során biztosítani kell a 
mezőgazdasági termőterületek fokozott védelmét 
a megengedő építési előírásokkal szemben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Az I.1. – Tárkány-tanya” Árpád-Agrár Zrt. 
fejlesztése - módosítás a nagytáblás, intenzív 
termőtáj övezetét érinti.  
 

1) A módosítás során a beépítésre szánt terület 
nagysága nem nő, hanem csökken. 

2) A helyi építési szabályzat meglévő, 2009. 
január 1-én igazolhatóan művelésből kivont 
„udvar alrészlettel rendelkező ingatlanok” 
esetében rendelkezik a térségi és helyi 
sajátosságok (kiemelt agrártermékekre 
specializáltan) figyelembevételével új 
birtokközpont létesítésének helyi 
szabályairól, a birtoktest minimális 
méretének 2500 m2-ben történő 
megállapításával. A vonatkozó módosítás az 
OTÉK-ban meghatározottnál megengedőbb 
rendelkezését akkor „OTÉK alóli 
felmentéssel” lehetett beépíteni a helyi 
építési szabályzatba. 

3) A módosítás a meglévő erdősáv helyett új 
erdősávot jelöl ki, melynek nagysága az új 
erdősávval megegyezik, mivel a beépítésre 
szánt terület nagysága a módosítás során 
nem nő, hanem csökken. 

4) BA számítás történt, a módosításra 
vonatkozó BA egyenleg pozitív. 

5) Az Ma-1 övezetben a beépíthetőség 
legnagyobb megengedett mértéke 3%. 

 
 

I.1. 
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 3.15. Hagyományos gyümölcstermesztési 
térség övezete 

 
Csongrád Megyek területrendezési tervéről szóló 
4/2020. (V. 22.) rendelet 16. § rendelkezik a 
hagyományos gyümölcstermesztési térség 
övezet vonatkozásában. 
 
16. § (1) A hagyományos gyümölcstermesztési 
térség övezete területével érintett település 
településrendezési eszközeinek készítésekor a 
gyümölcstermesztést és -feldolgozást támogató 
szabályokat kell kidolgozni, a helyi gazdálkodási 
hagyományokkal összhangban. 

(2) A településrendezési eszközök készítésekor le 
kell határolni a hagyományos 
gyümölcstermesztési térség övezetét a valós 
területhasználat alapján, ahol beépítésre szánt 
területek közül kizárólag a 
gyümölcstermesztésre, –tárolásra és –
feldolgozásra szolgáló különleges mezőgazdasági 
üzemi terület jelölhető ki. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szentes beletartozik a hagyományos 
gyümölcstermesztési térség övezetébe.  
 
A települési tervben nem került lehatárolásra az 
övezet.  
 
A tervezett fejlesztések nem terjednek ki gyümölcsös 
művelési ágú területekre. 

















Sz. Érintettségi kör Szerv
SZM/1613-

1/2021
Nyilatkozat

a)
környezetvédelemre 
kiterjedően

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, 
Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály, 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Osztály

CS/Z02/0845
2-2/2021.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett 
módosításból adódóan táj- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, 
levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint a földtani közeg 
védelme szempontból nem várható jelentős környezeti hatás, ezért a 
környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt.

b)
természet- és 
tájvédelemre 
kiterjedően

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 95/2022

A KMNP Igazgatóság rendelkezésére álló dokumentáció alapján, a 
tervezett módosításokkal kapcsolatban a módosításokkal kapcsolatban 
nem merült fel természet-illetve tájvédelmi szempontú észrevétel, javaslat.
Levelében a környezeti vizsgálattal kapcsolatosan nem reagált.

c)

környezet- és 
település-
egészségügyre 
kiterjedően

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály

CS/NEF/0230-
1/2022

Az összefoglalót megvizsgálta és megállapította, hogy az ismertetett 
módosítások következtében közegészségügyi szempontból jelentős 
környezeti hatás nem várható, ezért nem tartja tartja szükségesnek a 
környezeti vizsgálat lefolytatását.

Országos Vízügyi Főigazgatóság x A megkeresésre nem reagált.

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

35600/13-
1/2022

A tervezett módosítások vonatkozásában a vízvédelmi és vízügyi
szempontból nem indokolt a Korm. rendelet szerinti környezeti
vizsgálat elvégzése.

a)
helyi környezet- és 
természetvédelemre 
kiterjedően

Szentes Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője

x A megkeresésre nem reagált.

b)
az épített környezet 
védelmére kiterjedően

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész

CS/B01/7719-
2/2021

Tekintettel a dokumentációban foglaltakra a munkarész kidolgozását 
az I.2., II.5. és II.14. tételek esetében szükségesnek tartja.

c)
erdővédelemre 
kiterjedően

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály

BK/ERD/205-
1/2022.

Erdők vonatkozásában a tervezett módosításoknak nincs releváns 
környezeti hatása, így környezetvédelmi vizsgálat elkészíttetését 
erdészeti szempontból nem tartja szükségesnek.

d)
talajvédelemre 
kiterjedően

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, 
Növény- és Talajvédelmi Osztály

CS/F01/0343
7-2/2021.

A településrendezési eszköz tervezett módosítása vonatkozásában 
talajvédelmi szempontból nem kell jelentős környezeti hatással számolni, a 
talajvédelmi hatóság nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat 
lefolytatását.

e)
a termőföld 
mennyiségi 
védelmére kiterjedően

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatali 
Osztály

10003-2/2022 Levelében a környezeti vizsgálattal kapcsolatosan nem reagált.

f)
földtani és 
ásványvagyon 
védelemre kiterjedően

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály

JN/43/02367-
2/2020

Levelében a környezeti vizsgálattal kapcsolatosan nem reagált.

g)

a természetes 
gyógytényezők, 
gyógyhelyek 
természeti 
adottságainak 
védelmére kiterjedően

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály

BP/FNEF-
TKI/0680-
2/2022

A módosítás alá vont területeken természetes gyógytényező érintettsége 
nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik.

h)

kulturális örökség 
(műemlékvédelem, 
régészet) védelmére 
kiterjedően

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

BP/2602/000
01-2/2022

Műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

j)
súlyos ipari balesetek 
megelőzésére 
kiterjedően

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

35600/13-
1/2022

A környezeti vizsgálat elkészítése a súlyos ipari balesetek megelőzésére 
kiterjedően nem indokolt.

i)
kémiai biztonságra 
kiterjedően

Országos Tisztifőorvosi Hivatal x x

Érintettség esetén részt vesz, megkeresés nem volt

A környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet alapján 

2022.09.26

Szentes 2021-2 TRE módosítása 

Mindig részt vesz

Érintettség esetén részt vesz, megkeresés volt

a felszíni és a felszín 
alatti vizek minőségi 
és mennyiségi 
védelmére kiterjedően

d)



Sz. Érintettségi kör Szerv
SZM/1613-

1/2021

Adatszolgáltatás 
314/2012 (XI. 8.) Korm. r. 

9. melléklete
Előzetes vélemény
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Tervezői válasz

3. településrendezés

Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály, Építésügyi Osztály, Állami 
Főépítész

CS/B01/7719-
2/2021.

Adatszolgáltatási kötelezettség 

nincs.
Általános tájékoztatás, az Eljr. VI. fejezetét kell alkalmazni. I

Nem igényel 

válaszadást.

4. környezetvédelem
Csongrád Megyei Kormányhivatal, 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály

CS/Z02/0845
2-2/2021.

felszíni vízminőség-védelmi terület 
és felszíni szennyezésre fokozottan 
érzékeny terület

Általános tájékoztatás, a jelen módosításokkal kapcsolatban előzetes észrevételt nem 
tartalmaz.
Adatszolgáltatást nem nyújtott.

I
Nem igényel 

válaszadást.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 95/2022

Általános tájékoztatás, a jelen módosításokkal kapcsolatban Általános tájékoztatás, a jelen 
módosításokkal kapcsolatban nem merült fel természet- illetve tájvédelmi szempontú 
észrevétel, javaslat.
Elektronikus adatszolgáltatást elküldte.

x
Nem igényel 

válaszadást.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
ÁLT/15-
2/2022

Adatszolgáltatást elküldte. x
Nem igényel 

válaszadást.

6. vízvédelem
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, (Területi Vízvédelmi 
Hatóság)

felszíni és felszín alatti vízminőség-
védelmi terület, és felszíni 
szennyezésre fokozottan érzékeny 

 terület, vízvédelmi terület

7. vízgazdálkodás
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság (Területi Vízügyi Hatóság)

vízbázisvédelmi terület

8.

a vizek védelmével, 
illetve kártételeinek 
elhárításával 
összefüggő alapvető 
szempontok 
teljesülése, a 
környezet- és 
természetvédelmi 
követelményekre 

 figyelemmel

Országos Vízügyi Főigazgatóság
országos vízminőség-védelmi 
terület,

Nem érkezett válasz. x x

Szentes Város Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása 2021/2

Szentes település a felszín alatti víz állapota szempontjából történő besorolása: 
érzékeny terület.
Tájékoztat a vonatkozó jogszabályokról.
Javasolja megkeresni az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságot.

5.
természet- és 
tájvédelem

A hazai vagy nemzetközi 
jogszabály alapján 
természetvédelmi oltalom alatt álló 
terület, érték, országos ökológiai 
hálózat (magterület, ökológiai 
folyosó és puffer terület) övezete, 
tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 

 övezete

I
Nem igényel 

válaszadást.

35600/13-
1/2022.ált.

1. oldal



Sz. Érintettségi kör Szerv
SZM/1613-

1/2021

Adatszolgáltatás 
314/2012 (XI. 8.) Korm. r. 

9. melléklete
Előzetes vélemény
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Tervezői válasz

Szentes Város Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása 2021/2

I.1. Árpád-Agrár Zrt. üvegház építése: Az érintett terület mellett van a Magyar Állam 
tulajdonú, ATIVIZIG vagyonkezelésű Szentlászló 1-1-0 öntözőcsatorna. 3-3 méteres parti 
sávot fenntartási, karbantartási, fejlesztési munkák elvégzése érdekében szabadon kell 
hagyni. A termál csurgalékvíz elhelyezése vízjogi engedélyköteles tevékenység.
I.2. Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése: Az érintett terület mellett van a nagyrészt Szentes 
Város Önkormányzat tulajdonú – lentebb szakaszon érintett Magyar Állam tulajdonú, 
ATIVIZIG vagyonkezelésű szakasz - Nagyvölgy belvízelvezető csatorna nyomvonala a 
Szentes 4498 hrsz-ú ingatlanon. A Nagyvölgy-csatorna egyidejű vízelveztő képessége 
maximumon van, ezért javasoljuk a kialakítással érintett területen keletkező csapadékvíz 
helyben tartását hézagos burkolással, vagy tározó beépítésével a késletetett bevezetés 
érdekében. A csapadékvíz elvezetése vízjogi engedélyköteles tevékenység.A Nagyvölgy-
csatorna esetében a parti sáv mindkét oldalon 3–3 m, amely területet fenntartási, 
karbantartási, fejlesztési munkák elvégzése érdekében szabadon kell hagyni.
II.5.Kutató területén a szabályozás módosítása: A módosítás érinti a Magyar Állam 
tulajdonában, ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő Kurca-főcsatornát a Szentes 7501 hrsz-ú 
ingatlanon, 6-6 méteres parti sávot fenntartási, karbantartási, fejlesztési munkák elvégzése 
érdekében szabadon kell hagyni.

II.10. Helyi építési szabályzat kiegészítése a csapadékvíz telken belül történő 
szikkasztásáról és kezeléséről: A rendelkezés differenciált megoldásával egyetértünk. A 
lakóházas ingatlanok esetében is célszerű lehet a lehullott csapadék helyben tartása későbbi 
felhasználás végett, azonban ennek előírása nem jellemző. A csapadékvíz elvezetésére, 
elhelyezésére, helyben tartására nagyobb épületek, iparterületek esetében szükséges az 
előírás a befogadó egyidejű elvezető kapacitásának figyelembevételével. A visszatartott 
csapadékvíz mennyiséget a területen öntözésre, tűzivíztározásra is fel lehet használni, de 
befogadóba vezetéskor fontos lehet a késleltetett bevezetés a túlterhelés és esetleges kiöntés 
elkerülése érdekében. Tervezői feladata tározókapacitás meghatározása vízműtani 
számítással. A tervezésnél figyelembe kell venni a befogadó egyidejű elvezető képességét.
Vízminőség-védelmi terület övezete a következő rendezés alá vont területeket érinti: I/2; 
II/5; II/8 módosítások. 
A rendezés alá vont területek egyike sem szerepel a Csongrád-Csanád megye 
területrendezési tervében Rendszeresen Belvízjárta Terület Övezetébe sorolt területek 
között.
Megküldte a Kurca  alegységi vízgyűjtő-gazdálkodási terv elérhetőségét.

9.

a vizek védelmével, 
illetve kártételeinek 
elhárításával 
összefüggő alapvető 
szempontok 
teljesülése, a 
környezet- és 
természetvédelmi 
követelményekre 
figyelemmel

Az észrevételeket 
köszönjük, a tervbe 
beépítésre kerültek. 

3272-
0014/2022

nagyvízi meder, rendszeresen 
belvízjárta terület, közcélú 
vízilétesítmény,
mértékadó árvízszint, vízgyűjtő-

 gazdálkodási terület

IAlsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

2. oldal



Sz. Érintettségi kör Szerv
SZM/1613-

1/2021

Adatszolgáltatás 
314/2012 (XI. 8.) Korm. r. 

9. melléklete
Előzetes vélemény
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Tervezői válasz

Szentes Város Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása 2021/2

a vizek védelmével, 
illetve kártételeinek 
elhárításával 
összefüggő alapvető 
szempontok 
teljesülése, a 
környezet- és 
természetvédelmi 
követelményekre 

 figyelemmel

Országos Vízügyi Főigazgatóság
országos vízminőség-védelmi 
terület,

Nem érkezett válasz. x x

10.
polgári védelem, 

 iparbiztonság
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

35600/13-
1/2022.ált.

polgári védelemi terület, 
veszélyességi övezet

A levélben nem tér ki a tűzvédelem, polgári védelem témakörre. I
Nem igényel 

válaszadást.

11. közegészségügy
Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal, Népegészségügyi 
Főosztály

CS/NEF/023
0-1/2022

Adatszolgáltatási kötelezettség 

nincs.
Nincs észrevétele. x

Nem igényel 

válaszadást.

15. közlekedés 

Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal, 
Műszaki Hatósági Főosztály 
Közlekedési és Útügyi Osztály

CS/TUT/004
18-2/2021.

Adatszolgáltatási kötelezettség 

nincs.
Észrevétel nincs, a célokkal egyetértenek, azokat támogatják.

I
CD lemezen 

Nem igényel 

válaszadást.

17.

régészeti örökség és 
műemléki érték, 
világörökségi és 
világörökségi 
várományos terület 
védelme

Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal, Szegedi Járási Hivatal, 
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály

CS/D01/0021
7-1/2022

régészeti örökség és műemléki 
érték, világörökségi és 
világörökségi várományos terület 
védelme

Műemléki szempontból: A tervezett módosítások műemléki ingatlant nem érintenek, ezért 
műemléki szempontból kifogást nem emel.
Régészeti szempontból:
II.2. Nagyhegy utak pontosítása, Hékéd vasútállomás és temető pontosítása: Nyilvéntartott 
régészeti lelőhelyet nem érint. Amennyiben új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, 
terepbejárásokn alapuló hatástanulmány szükséges. 
II.9. 4261 hrsz.-ú út szabályozási szélességének növelése: Nyilvántartott régészeti 
lelőhelyet érint (Szentes 108.lh., azonosítószám: 18289). 
II.14. Kutyaiskola területén a területfelhasználás és övezet módosítása: 
II. 12. Szabályozási terven a II-es kútcsoport főnyomóvezetékének ábrázolása: Rossz 
minőségű térkép miatt nem tudta megállapítani a régészeti érdekeltséget.
A jelen többi módosítás nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érint.
Kérik a megváltozott kiterjedésű és új lelőhelyeket minél hamarabb rögzíteni a 
tervlapokon.
Elektronikus adatszolgáltatást elküldte.

I

A II.2. módosítások 
a településszerkezeti 
tervet nem érintik, új 
beépítésre szánt 
terület nem kerül 
kijelölésre.A jelen 
terv nem a teljes 
közigazgatási 
területre készül, 
ezért ezek 
feltüntetésére most 
nincs mód.

3. oldal
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Tervezői válasz

Szentes Város Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása 2021/2

18. földvédelem
Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály

10003/2/2022
.

termőföld mennyiségi védelme

Általános tájékoztatás. Felhívja a figyelmet a releváns jogszabályok vonatkozó részeire.
Adatszolgáltatást az átlagos 1 ha-ra vetített aranykoronaértékről NEM adta meg.
A módosításokat - amennyiben a termőföld mennyiségi védelmének szabályai betartásra 
kerülnek -, elfogadásra javasolják.

x
Nem igényel 

válaszadást.

19.
erdőrendezés, 
erdővédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály

BK/ERD/205-
1/2022.

erdőterület rendeltetése és az 
erdőgazdálkodási tevékenységet 
közvetlenül szolgáló földterületek

Általános tájékoztatás. 
A II. 14. pont (Kutyaiskola) feltüntetett módosítások az Adattárban nyilvántartott 
erdőrészleteket érint, Szentes 44C erdőrészlet (4419 hrsz.). Erdő engedély nélküli
igénybevételének esete áll fenn, így az engedélyeztetés az Evt. 83/A. § és 85. §-ai 
figyelembe vételével történik majd.
Elektronikus adatszolgáltatást megadta.

x
Az észrevételeket 
elfogadjuk.

20. honvédelem
Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője

210-8/2022/h
kiemelt fontosságú honvédelmi 
terület, honvédelmi terület

A jelen módosításokkal kapcsolatban külön észrevételt nem tesz, mivel azok nem érintik a 
városban található honvédelmi és katonai célú terület övezetbe tartozó ingatlanokat.

I
Nem igényel 

válaszadást.

21. rendészet
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr 
Főkapitányság

Adatszolgáltatási kötelezettség 

nincs.
Nem érkezett válasz. I x

22.
bányászat, geológia, 
morfológia, 
csúszásveszély

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága
Bányászati és Gázipari Főosztály

SZTFH/865-
2/2022

ásványi nyersanyagvagyon terület, 
földtani veszélyforrás területe

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 22. sora szerint kereste meg a 
Bányafelügyelet véleményezés céljából. A 22. sor szerint az eljáró hatóság a „bá-
nyafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal”. Ez a feltétel jelenleg nem 
teljesül a Bányafelügyelet tekintetében, így a Bányafelügyeletnek nincs hatásköre 
tájékoztatást adni.

x

A jelen módosítások 
általunk ismert 
ásványi 
nyersanyagvagyon 
területét nem érintik.

23. hírközlés
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
Szegedi Hatósági Iroda

CE/25447-
2/2016.

Adatszolgáltatási kötelezettség 
nincs.

Általános tájékoztatás, szolgáltatók, valamint útmutató elérhetőségát megadta. I

megyei 
önkormányzat

Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
CSM/5-
2/2022

Adatszolgáltatási kötelezettség 
nincs.

I.1. Árpád Zrt. Üvegház építése: A CSMTRT szerint nagytáblás intenzív termőtáj övezetbe 
tartozik, az érintett szántók legnagyobb része 1. min. oszt. (41,7 AK/ha).

x
A terv kidolgozása 
során figyelembe lett 
vévée.

4. oldal
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Szentes Város Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása 2021/2

Csongrád Város Önkormányzata x A módosításokkal egyetért, észrevételt nem tesz. x
Nem igényel 

válaszadást.

Derekegyház Község Önkormányzata x Észrevételt, javaslatot nem tesz, a beruházások megvalósítását támogatják. x
Nem igényel 

válaszadást.

Eperjes Község Önkormányzata x Nem érkezett válasz. x x

Fábiánsebestyén Község Önkormányzata x Nem érkezett válasz. x x

Felgyő Község Önkormányzata x Nem érkezett válasz. x x

Kunszentmárton Város Önkormányzata x
Kunszetmárton Város Önk.-nak nincs olyan terve, mely a módosításokat befolyásolná, 
ezértz észrevételt nem tesz.

I.
Nem igényel 

válaszadást.

Nagymágocs Nagyközség 
Önkormányzata

x Nem érkezett válasz. x x

Nagytőke Község Önkormányzata x Nem érkezett válasz. x x
Öcsöd Község Önkormányzata x Nem érkezett válasz. x x
Szarvas Város Önkormányzata x Nem érkezett válasz. x x
Szegvár Nagyközség Önkormányzata x Nem érkezett válasz. x x
Szelevény Község Önkormányzata x Nem érkezett válasz. x x

szomszéd 
települések

5. oldal















 
 

 

 

 

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
 

5540 Szarvas, Anna-liget 1.   
Levélcím: 5541 Szarvas PF.: 72.  Tel.: 66/313-855,  Fax: 66/311-658,  E-mail: kmnp@kmnp.hu 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

95/2022.ikt.sz.      Tárgy: Szentes Város TESZK  
Üi.: Greksza János      módosítása és kapcsolódó  
        környezeti vizsgálat  
        – tájékoztatás 
        Mell.: digitális adatszolgáltatás 
        Hiv.ikt.sz.: SZM/1613-1/2021. 
Szentes Város Önkormányzat Főépítész 
 
Wittek Krisztina főépítész asszony 
részére 
 
Szentes 
Kossuth tér 6. 
 
6600 
 
 
 Tisztelt Főépítész Asszony! 
 
 A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részéről, mint a védett természeti területek 
és a természeti értékek, valamint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelője egyben a 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet által a területfejlesztési programok, területrendezési tervek 
és a helyi építési szabályzatok véleményezésére kijelölt szervezet az alábbi természetvédelmi 
szempontú szakmai véleményt adom. 
 
 A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság rendelkezésére álló dokumentáció alapján, 
a tervezett módosításokkal kapcsolatban Igazgatóságunk részéről az I.5. Berek területen 
napelempark létesítése ponton kívül a módosításokkal kapcsolatban nem merült fel természet- 
illetve tájvédelmi szempontú észrevétel, javaslat. 
 
 Az I.5. Berek területén napelempark létesítése pontnál a helyrajzi szám tévesen 
szerepel, a jelenleg rendelkezésre álló adatbázis alapján a tervezési terület Szentes 01398/29 
hrsz-ú ingatlan (korábban Szentes 01398/9 hrsz.). A természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a 
tervezési terület (Szentes 01398/29 hrsz.) érinti a Natura 2000 hálózat elemeit, az érintett 
ingatlan a Szentesi gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (területkód: 
HUKM20029) részét képezik. 
 
 Az élőhely védelmi irányelv alapján jelölt, Szentesi gyepek jóváhagyott kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület (területkód: HUKM20029) kijelölésének alapjául 
szolgáló élőhelyek. 
 

Élőhely kód Élőhely hivatalos név Élőhely terület (ha) 
6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 7,62 
6250 síksági pannon löszgyepek 8,88 
1530 pannon szikes sztyeppek és mocsarak 219,2 
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. 
 A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés 
alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása. 
 
 A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a Natura 2000 gyepterületre történő 
napelempark létesítést, illetve a terület övezeti kategóriájának különleges, beépítésre nem 
szánt, megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület övezetbe történő 
besorolását, természet- és tájvédelmi szempontból nem támogatja. 
 
 Véleményemet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény, illetve végrehajtására kiadott 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 41.§ (2) 
bekezdés b) pontja; illetve a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. §. alapján biztosított 
hatáskörömben adtam ki. 
 
 Szarvas, elektronikus bélyegző szerint 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 

 Dr. Tirják László 
 igazgató 

Kapják: 
1. Címzett (wittek@szentes.hu) 

2. Irattár 



 

 

Szabó Zoltán Ferenc 

polgármester 

Szentes Város Polgármestere 

SZENTES 

Kossuth tér 6. 

6 6 0 0  

Tárgy: Szentes Város TRE módosítás – 
adatszolgáltatás és vélemény 
környezeti vizsgálatról 

Iktatószámunk: ÁLT/15-2/2022 
Ügyintéző nálunk: Bakró-Nagy Zsolt 
Hivatkozás: SZM/1613-1/2021 
Ügyintézőjük: Wittek Krisztina 
Melléklet: elektronikus térképi állományok 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Szentes Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete alapján a hazai vagy nemzetközi 
jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló területek, értékek, és ökológiai hálózat 
lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatásunkat ezúton megküldjük. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet II. sz. melléletének 8. pontja 
alapján a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának (továbbiakban KNPI) működési területe 
Szentes közigazgatási területét a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén, a Tisza jobb partján 
érinti. 

A tervezett módosításokkal kapcsolatban a KNPI a működési területére vonatkozóan, 
mint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet 3. számú melléklet II.1.b) pontjában szereplő környezetvédelemért felelős szerv a 
következő nyilatkozatot adja: 

- A tervezett módosítások az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben szereplő Natura 
2000 területekre és jelölő fajokra káros hatást nem jelentenek. 
- A várható környezeti hatások nem érintenek olyan területet, amelyek hazai 
(országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek. 

Fentiek alapján Igazgatóságunk nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat 
lefolytatását. 

Kelt: Kecskemét, elektronikus aláírás szerint  

Üdvözlettel: 
 Ugró Sándor 
 igazgató 
Értesül: címzett (HKP-n) 
 irattár 
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Tárgy: Szentes város településrendezési dokumentumai – 

adatszolgáltatás és előzetes vélemények 

Melléklet:- 

 

 

Szabó Zoltán Ferenc 

Polgármester 

 

Szentes 

Kossuth tér 6. 

6600 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Szentes város polgármestere 2021. december 27-én kelt, SZM/1613-1/2021 

iktatószámú levelében jelezte az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 

(ATIVIZIG) számára, hogy a város önkormányzata kezdeményezte a település 

rendezési dokumentumainak felülvizsgálatát. A polgármester a 314/2012 (XII. 

8.) Korm. rendelet értelmében a felkérte az ATIVIZIG-et a tervek elkészítéséhez 

szükséges adatok kiadására, illetve az előzetes tervdokumentum 

véleményezésére. 

Igazgatóságunk a rendezési javaslatokat áttekintette, azokkal kapcsolatban – az 

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) nevében is eljárva – az alábbi álláspontot 

alakítottuk ki: 

I/1-es ügy (Árpád-Agrár Zrt. üvegház építése) 

A beruházással a meglévő üvegházak területe növekedni fog. Érintett ingatlanok: 

Szentes 0154/1; 4; 5; 6; 0156/1; 4; 5. 

Az érintett terület mellett van a Magyar Állam tulajdonú, ATIVIZIG 

vagyonkezelésű Szentlászló 1-1-0 öntözőcsatorna nyomvonala. 

A tervezett módosítás ellen kifogást nem emelünk, kérjük az új beépítések 

tervezése során figyelembe venni a vízilétesítmények megközelítésére vonatkozó 

jogszabályi előírásokat. 

A Szentlászló 1-1-0 öntözőcsatorna esetében 3-3 méteres parti sávot fenntartási, 

karbantartási, fejlesztési munkák elvégzése érdekében szabadon kell hagyni. 

Parti sávon belül semmilyen építmény nem helyezhető el, a létesítmény 

földfeletti és földalatti részének a 3 m-en kívül kell esnie. 

Meg kell határozni az üvegházak fűtési rendszerét. Amennyiben a többi 

üvegházhoz hasonlóan az új építésű is termálenergia hasznosítással tervezett, 

annak módja, az ellátása, a termál csurgalékvíz elhelyezése vízjogi 

engedélyköteles tevékenység. 

 

 

 

 

Dátum: 

2022. 02. 01. 

 

Ügyiratszám: 

3272-0014/2022 

 

Előadó: 

Hornyák Sándor, 

Dr. Geráné 

Mészáros Mária, 

Vidumánszki Tamás 

 
 

 
MŰSZAKI 

IGAZGATÓ- 
HELYETTES 
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I/2-es ügy (Zsemberi Faipari Kft. fejlesztése) 

Az érintett terület mellett van a nagyrészt Szentes Város Önkormányzat tulajdonú – lentebb szakaszon 

érintett Magyar Állam tulajdonú, ATIVIZIG vagyonkezelésű szakasz - Nagyvölgy belvízelvezető 

csatorna nyomvonala a Szentes 4498 hrsz-ú ingatlanon. 

A Nagyvölgy-csatorna egyidejű vízelveztő képessége maximumon van, ezért javasoljuk a kialakítással 

érintett területen keletkező csapadékvíz helyben tartását hézagos burkolással, vagy tározó 

beépítésével a késletetett bevezetés érdekében. A csapadékvíz elvezetése vízjogi engedélyköteles 

tevékenység.  

Az új beépítések tervezése során figyelembe kell venni a vízilétesítmények megközelítésére vonatkozó 

jogszabályi előírásokat. A Nagyvölgy-csatorna esetében a parti sáv mindkét oldalon 3–3 m, amely 

területet fenntartási, karbantartási, fejlesztési munkák elvégzése érdekében szabadon kell hagyni. 

Parti sávon belül semmilyen építmény nem helyezhető el, a létesítmény földfeletti és földalatti 

részének a 3 m-en kívül kell esnie. 

 

I.4-es ügy (Napelempark létesítése a Felső-Kurcánál) 

A módosítással érintett ingatlan a Szentes külterület 0251/17 hrsz.-ú - ingatlan mely természetben a 

Magyar Állam tulajdonában és az ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő 11.08 számú Hármas-Körös bal 

parti elsőrendű árvízvédelmi töltésének 0+038-0+275 tkm szelvények között helyezkedik el és a 

mentett oldali töltéslábat ~14 m közelíti meg. Az érintett ingatlan nem tartozik az ATIVIZIG 

vagyonkezelésébe, így Igazgatóságunk a vízkárelhárítás szakmai irányításáért felelős szervezetként 

nyilatkozik. 

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008 (XII. 31.) KvVM rendelet 23.§-a 

értelmében az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 

méteren, a mentett oldalon pedig 110 méteren belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, 

szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós eltávolításával járó 

tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság hozzájárulásával, szükség esetén részletes 

talajfeltárás, állékonysági és szivárgási vizsgálat alapján lehet.  

A Szentes 0251/17 hrsz.-ú ingatlant érintő módosítással kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a 

fent hivatkozott rendelet alapján a mentett oldali 110 m-es korlátozási zónán belül a talajszerkezet 

megbontását igénylő kiviteli munkálatok kizárólag az ATIVIZIG által kiadott hozzájárulás és az 

ATIVIZIG által jóváhagyott kiviteli tervek birtokában kezdhetők meg és az ATIVIZIG által biztosított 

szakfelügyelet mellett végezhetők. 

A szintén érintett Vetyefoki-csatorna parti sávja mindkét oldalon 3–3 m, amelyet a fenntartási, 

karbantartási, fejlesztési munkák elvégzése érdekében szabadon kell hagyni, rajta semmilyen 

létesítmény - sem földalatti, sem földfeletti - nem helyezhető el. 

Az építendő kerítések elhelyezését a parti sávra tekintettel egyeztetni, jóváhagyatni szükséges. Az 

engedélyes terv benyújtásával Igazgatóságunk hozzájáruló nyilatkozatát meg kell kérni. Amennyiben 

a napelempark területéről csapadékvíz bevezetést terveznek, az vízjogi engedélyköteles tevékenység. 

A naperőmű és a hozzátartozó létesítmények nem korlátozhatják a közfeladat ellátását az érintett 

vízilétesítményen. 

 

 

I/5-ös ügy (Berek napelempark létesítése) 

A módosítás érinti a Magyar Állam tulajdonában, az ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő 

Alsócsordajárási öntöző csatorna Szentes 01392/2; 01396 és 01399 hrsz-ú területeit és az 

Alsócsordajárási lecsapoló csatorna Szentes 01397 hrsz-ú területét. 

 

A napelempark tervezésénél figyelembe kell venni az Alsócsordajárási lecsapoló és öntöző csatornák 

érintettségét. A csatornák parti sávja mindkét oldalon 3 – 3 m, amelyet a fenntartási, karbantartási, 
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fejlesztési munkák elvégzése érdekében szabadon kell hagyni, rajta semmilyen létesítmény - sem 

földalatti, sem földfeletti - nem helyezhető el. 

Az építendő kerítések elhelyezését a parti sávra tekintettel egyeztetni, jóváhagyatni szükséges. Az 

engedélyes terv benyújtásával Igazgatóságunk hozzájáruló nyilatkozatát meg kell kérni. Amennyiben 

a napelempark területéről csapadékvíz bevezetést terveznek, az vízjogi engedélyköteles tevékenység. 

A naperőmű és a hozzátartozó létesítmények nem korlátozhatják a közfeladat ellátását az érintett 

vízilétesítményen. 

 

I/7-es ügy (Sporttelep, gyorsétterem, tornacsarnok) 

A fejlesztéssel érintett területrész nem egyértelműen behatárolható. 

A fejlesztés érinti a Magyar Állam tulajdonában, ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő Kurca – főcsatorna 

Szentes 7932 hrsz-ú ingatlanon lévő szakaszát. 

A Kurca-főcsatorna esetében a 6-6 méteres parti sávot fenntartási, karbantartási, fejlesztési munkák 

elvégzése érdekében szabadon kell hagyni. Parti sávon belül semmilyen építmény nem helyezhető el, 

a létesítmény földfeletti és földalatti részének a 6 m-en kívül kell esnie. 

Igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását a főcsatorna érintettsége miatt meg kell kérni. 

 
II/1-es ügy (mezőgazdasági terület átsorolása erdőövezetbe) 

A fejlesztés érinti a Magyar Állam tulajdonában, ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő alábbi csatornákat: 

Kurca-főcsatornát a Szentes 0174 hrsz-ú ingatlanon és a Szentesi szivattyútelep-tápcsatornát a 

Szentes 0180 hrsz-ú területen és közvetlen határos a Szentes 177/2 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonú, 

ATIVIZIG vagyonkezelésű gyeppel (legelővel). 

Mindkét csatorna kizárólagos állami tulajdonú csatorna, ezért a parti sáv mindkét oldalon 6-6 m, 

amelyet a fenntartási, karbantartási, fejlesztési munkák elvégzése érdekében szabadon kell hagyni. 

Parti sávon belül semmilyen építmény nem helyezhető el, a létesítmény földfeletti és földalatti 

részének a 6 m-en kívül kell esnie. 

Igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását a csatornák érintettsége miatt meg kell kérni. 

 

II/3-as ügy ( Garázsok építésére alkalmas terület kijelölése és övezet meghatározása) 

A garázs és kutyafuttató fejlesztéssel érintett területet a Magyar Állam tulajdonában, ATIVIZIG 

vagyonkezelésében lévő Kurca-főcsatornát a Szentes 8345/1 hrsz-ú területétől csak a mintegy 3 m 

széles Szentes 8348/3 hrsz-ú gyalogos rész választja el. 

A garázsok kiépítésekor gondoskodni kell a csapadékvíz elhelyezéséről. Továbbá gondoskodni kell 

arról, hogy az érintett terület Kurca–főcsatorna felöli, zöld felületén kialakításra kerülő kutyafuttató 

esetében ürülék ne juthasson a főcsatornába. 

 

II/4es ügy (Városi strand és volt kád- és gőzfürdő ingatlanok szabályozása) 

A fejlesztés érinti a Magyar Állam tulajdonában, ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő Kurca-főcsatornát 

a Szentes 7501 hrsz-ú ingatlanon. 

A Kurca-főcsatorna esetében a 6-6 méteres parti sávot fenntartási, karbantartási, fejlesztési munkák 

elvégzése érdekében szabadon kell hagyni. Parti sávon belül semmilyen építmény nem helyezhető el. 

A létesítmények földfeletti és földalatti részének a 6 m-en kívül kell esnie. 

Igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását a főcsatorna érintettsége miatt meg kell kérni. 

 

II/5-es ügy (Kutató területén a szabályozás módosítása) 

A Kurca-főcsatorna partján jelenleg szabályozott zöldfelület (amelynek 1,2 ha nagyságú területe a 

Kutató ingatlanán van) akadályozhatja a későbbi beépíthetőséget, ezért a zöldfelületi sáv törlését 

tervezik és a zöldfelületet a telken belül jelölik ki. A Kurca parti utat, kerékpárutat, sétányt, 

pihenősávot, zöldsávot a terv szerint továbbra is biztosítani kell. 
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A módosítás érinti a Magyar Állam tulajdonában, ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő Kurca-főcsatornát 

a Szentes 7501 hrsz-ú ingatlanon. 

A Kurca-főcsatorna esetében a 6-6 méteres parti sávot fenntartási, karbantartási, fejlesztési munkák 

elvégzése érdekében szabadon kell hagyni. Parti sávon belül semmilyen építmény nem helyezhető el. 

A létesítmények földfeletti és földalatti részének a 6 m-en kívül kell esnie. 

Igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását a főcsatorna érintettsége miatt meg kell kérni a 

tervezett építkezés alkalmával. 

 

 

II/7-es ügy (Alsórét, TESCO tömb szabályozásának módosítása) 

A módosítás érinti a Magyar Állam tulajdonában, ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő Talomi II. oldalág 

csatornát a Szentes 0127/2; 0127/3; 0118 hrsz-ú ingatlanokon. 

A Talomi II. oldalág csatorna esetében a 3 - 3 méteres parti sávot fenntartási, karbantartási, fejlesztési 

munkák elvégzése érdekében szabadon kell hagyni. Parti sávon belül semmilyen építmény nem 

helyezhető el. A létesítmények földfeletti és földalatti részének a 3 m-en kívül kell esnie. 

Igazgatóságunk vagyonkezelői hozzájárulását a csatorna érintettsége miatt meg kell kérni a 

módosítás, új területek kijelölése alkalmával. 

 

 

II/10-es ügy (Helyi építési szabályzat kiegészítése a csapadékvíz telken belül történő 

szikkasztásáról és kezeléséről) 

A rendelkezés differenciált megoldásával egyetértünk. 

A lakóházas ingatlanok esetében is célszerű lehet a lehullott csapadék helyben tartása későbbi 

felhasználás végett, azonban ennek előírása nem jellemző. 

A csapadékvíz elvezetésére, elhelyezésére, helyben tartására nagyobb épületek, iparterületek 

esetében szükséges az előírás a befogadó egyidejű elvezető kapacitásának figyelembevételével. A 

visszatartott csapadékvíz mennyiséget a területen öntözésre, tűzivíztározásra is fel lehet használni, 

de befogadóba vezetéskor fontos lehet a késleltetett bevezetés a túlterhelés és esetleges kiöntés 

elkerülése érdekében. 

Tervezői feladata tározókapacitás meghatározása vízműtani számítással. A tervezésnél figyelembe kell 

venni a befogadó egyidejű elvezető képességét.  

 

 

 

II/12-es ügy (Szabályozási terv kiegészítése meglévő víziközművek ábrázolásával) 

Az ivóvizes kútcsoportok gyűjtővezetékei feltüntetésre kerültek, kivéve a II-es kútcsoporté. 

A kútcsoport pontos helye, így a gyűjtővezeték jelenlegi és tervezett módosított nyomvonala nem 

meghatározható a terv alapján. 

Kiváltása az épülő üvegház miatt válik szükségessé. 

A tervezett nyomvonal módosítása ellen kifogást nem emelünk azzal, hogy módosítás nyomvonalát 

pontosítani szükséges.  

Amennyiben érint ATIVIZIG vagyonkezelésű csatornát, a nyilatkozatunkat meg kell kérni. 

 

 

II/16-os ügy (Helyi Építési Szabályzat pontosítása) 

A tényleges pontosítást Igazgatóságunkkal egyeztetni kell amennyiben vagyonkezelésünkben lévő 

csatornát érint. 
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A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletére hivatkozva közöljük, hogy vízgyűjtő-gazdálkodás 

tekintetében rendezés alá vont területek a 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban kihirdetett 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) szerint a 2-19. sz. Kurca alegységhez tartoznak. Az alegységre 

vonatkozó intézkedéseket tartalmazó alegységi vízgyűjtő-gazdálkodási terv elérhető az alábbi 

hivatkozáson: 

http://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/8B909C96-C3DB-4114-A593-

39DDA20737CD/VGT2_2_19_KURCA_vegleges.pdf 

 

Szintén a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletére hivatkozva közöljük, hogy a 9/2019. (VI. 

14.) MvM rendeletben szereplő vízminőség-védelmi terület övezete a következő rendezés alá vont 

területeket érinti: I/2; I/4; I/7; I/8; I/9; II/1; II/3; II/4; II/5; II/6; II/7 és II/8. 

 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletére hivatkozva közöljük, hogy a rendezés alá vont 

területek egyike sem szerepel a Csongrád-Csanád megye területrendezési tervében Rendszeresen 

Belvízjárta Terület Övezetébe sorolt területek között. 

Nyilatkozunk, hogy az eljárás esetleges további szakaszában is részt kívánunk venni. Igazgatóságunk 

szakemberei - előzetes időpont egyeztetés alapján – segítséget nyújtanak a tervezőnek a vízügyi 

munkarész kidolgozásához. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37§ (6) bekezdésére hivatkozva 

közöljük, hogy Igazgatóságunk számára az elektronikusan hozzáférhető (világhálóról letölthető) 

dokumentáció megfelelő, CD-re írt vagy kinyomtatott példányt abból nem igénylünk. 

 
 
 Borza Tibor 

http://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/8B909C96-C3DB-4114-A593-39DDA20737CD/VGT2_2_19_KURCA_vegleges.pdf
http://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/8B909C96-C3DB-4114-A593-39DDA20737CD/VGT2_2_19_KURCA_vegleges.pdf
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY 

 
 Ikt. szám:  BK/ERD/205-1/2022. 
 Ügyintéző: Nagy Zsolt 
 Telefon: 62/553-941 
 Melléklet: Helységhatáros területkimutatás 
Szabó Zoltán Ferenc 
polgármester  
részére 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
 
6600 Szentes, 
Kossuth tér 6. 
 
Tárgy: Tájékoztatás, adatszolgáltatás Szentes Város Településrendezési Eszközeinek tervezett 
változásai vonatkozásában, illetve nyilatkozat környezeti hatásvizsgálat szükségességével 
kapcsolatban. (Hivatkozás: SZM/1613-1/2021.) 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A fenti számú megkeresése vonatkozásában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §. (4) 
bekezdés b) pontja, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének II.2.c pontja, továbbá a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdése alapján eljárva az alábbi tájékoztatást adom: 
 
Általános észrevételként felhívom a figyelmet arra, miszerint minden erdőt, erdőgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet, szabad rendelkezésű erdőt és fásítást érintő esetben 
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Evt.), továbbá a végrehajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet, illetve az egyes 
erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól 
szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet előírásai a mérvadóak.  

Ezek közül külön szükséges kiemelni azt, miszerint az Országos Erdőállomány Adattárban (a 
továbbiakban: Adattár) nyilvántartott területek esetleges csökkenésével járó változásokhoz, erdők és 
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek Evt. 77. §-a szerinti 
igénybevételéhez (mezőgazdasági művelésbe vonásához, termelésből való kivonásához, időleges, 
vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevételéhez) az Evt. 78. § (2) bekezdése alapján 
az erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges. Erre vonatkozóan külön eljárást kell 
kezdeményezni az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 
nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 11 §., illetve az Evt. 
végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 54-55 §. szerint eljárva.  
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Felhívom a figyelmet, miszerint a megküldött dokumentáció I.9. (Sport Hotel – Hotel Polo 
beruházás), illetve II. 14. pontjaiban (Kutyaiskola) feltüntetett módosítások az Adattárban 
nyilvántartott erdőrészleteket érintenek. 

 I.9.: Szentes 45B1 erdőrészlet (a 7517/18 hrsz. részterülete) 
 II.14.: Szentes 44C erdőrészlet (4419 hrsz.) 

 
A Szentes 45B1 erdőrészlet esetében az igénybevételi eljárást (erdő termelésből való kivonásának 
engedélyeztetését) le kell folytatni a tervezett beruházás megkezdése előtt! A dokumentáció II..14. 
pontjában feltüntetettek szerint a Szentes 44C erdőrészlet vonatkozásában erdő engedély nélküli 
igénybevételének esete áll fenn, így az engedélyeztetés az Evt. 83/A. § és 85. §-ai figyelembe 
vételével történik majd.   
 
Az Adattárban nyilvántartott területek növekedését eredményező erdősítések, az erdőtelepítések 
esetében az erdészeti hatóság által engedélyezett erdőtelepítési-kivitelezési tervek alapján, a szabad 
rendelkezésű erdők vonatkozásában pedig az erdészeti hatósághoz történt előzetes bejelentést 
követően hajthatók végre. 
 
Adatszolgáltatásként mellékelten csatolom Szentes Város közigazgatási területén található – az 
Adattárban nyilvántartott – erdők elsődleges rendeltetés szerinti területkimutatását, amely 
összesített táblázat tartalmazza az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló 
földterületek (egyéb részletek) összesített területadatát is, illetve tájékoztatatom, miszerint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 9. mellékletének 19. sorában foglaltak szerinti adatok (erdőterület rendeltetése és az 
erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületek) az alábbi helyen digitális 
formában is elérhetők Csongrád-Csanád megye teljes területét érintően.  
 
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2021/erdo_rendeltetes_szre_2021_csongrad_c

sanad_megye.zip  
 
Tájékoztatom továbbá, hogy az egyes konkrét erdőrészletek elsődleges rendeltetése, a Magyarországi 
Erdészeti Webtérkép http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ megfelelő tematikájának (elsődleges 
rendeltetés) kiválasztásával szintén megtekinthető.  
 
Nyilatkozom, miszerint hatóságunk véleménye szerint erdők vonatkozásában a tervezett 
módosításoknak nincs releváns környezeti hatása, így környezetvédelmi vizsgálat elkészíttetését 
erdészeti szempontból nem tartjuk szükségesnek. 
 
 
Szeged, 2022. január 5. 

    Tisztelettel: 
 

     Kovács Ernő kormánymegbízott nevében és megbízásából 
 

Nagy Zsolt 
 hivatali főtanácsos 

 
Kapják: 
1. Címzett - elektronikus úton (hivatali kapu)  
2. Irattár 



 

Ez a táblázat csak az elsődleges rendeltetések szerint készül! 

- 1 -

 Helységhatáros  területkimutatás Erdőterv 2.1.2. 
Nyomtatás ideje:  2022. 01. 05. (területek hektárban)  
 Adattárból Kor: Életbelépés. 
 Iroda:   7  Szegedi ETI Helység:  2037  Szentes 

 
 E     r     d     ő     r     é     s     z     l     e     t     e     k   

       H e l y s é g           
E l s ő d l e g e s   r e n d e l t e t é s   s z e r i n t   

Védelmi Gazdasági Közjóléti Összesen 
Egyéb Mind- 

Kód Név részletek összesen 
 

2037 Szentes 601,10 590,44 15,02 1.206,56 103,02 1.309,58 
Össz:  5 CSONGRÁD-CSANÁD 
MEGYE 601,10 590,44 15,02 1.206,56 103,02 1.309,58 
        
Mindösszesen: 601,10 590,44 15,02 1.206,56 103,02 1.309,58 
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m i n t  h o n v é d e l m i  s z a k h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.
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adatkezelési tájékoztató: 
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf

Nyt. szám: 210-8/2022/h
Hiv. szám: SZM/163-1/2021.

Szabó Zoltán Ferenc úr
Szentes Város Önkormányzat

polgármester
6600 Szentes
Kossuth tér 6.

Tárgy: Szentes Város településrendezési eszközeinek I. és II. módosítása - 
tárgyalásos és teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakasz

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre értesítem, hogy a város Szentes településrendezési eszközeinek I. és II. 
módosításával kapcsolatban megküldött előzetes tájékoztatási ügydarabot megvizsgáltattam és 
ezzel kapcsolatban az alábbi jogszabályon alapuló, ágazati követelményeket tartalmazó 
adatszolgáltatást és állásfoglalást adom:

A véleményezési dokumentációban nevesített 25 részterületre vonatkozó 2021. évi 
településrendezési terv módosítási javaslatban nevesített tervezési területeken a városban 
található honvédelmi és katonai célú terület övezetbe tartozó ingatlanokat, valamint azok 
védőterületeit a I.3, és II.3.a kivételével nem érintik, ezért ezekkel kapcsolatban külön 
észrevételt nem teszek.

A I.3, és II.3. pontok módosítási javaslattal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

I.3. Szentes VII. homokbánya bővítése

Tájékoztatom, hogy a Szentes VII. homokbánya Szentes külterületén Lapistó 
településrészen, a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium 
vagyonkezelésében nyilvántartott 01231/55 hrsz-ú kivett állami terület I. megnevezésű katonai 
rendeltetésű objektumtól délre, attól mintegy 600 m távolságra található. A bánya bővítése 
északi irányba tervezett.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 1. (1) szerint 
„a honvédelem nemzeti ügy", továbbá a Hvt. 42. § (1) szerint a Honvédség szervezeteinek 
elhelyezéséhez, és feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátott állami tulajdonú, a 
honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok 
elsődleges rendeltetése a honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása.

A fentiekre és a Hvt. 80. § 16) pontra tekintettel a katonai ingatlanok korlátozásmentes 
használatának biztosítása honvédelmi és nemzeti érdek is.

Tájékoztatom, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.). 20. § (7) e) pontja szerint a honvédelmi és kiemelt fontosságú 
honvédelmi területre építési tilalom, korlátozás nem jelölhető ki.

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
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Kérem, hogy a fentieket a módosítás során figyelembe venni és a honvédelmi érdekeket 
(honvédelmi területek megjelenítése, fejlesztési területeket érintő korlátozások) a 
településrendezési tervben megjeleníteni szíveskedjen.

A honvédelmi területek a honvédelmi, katonai rendeltetésű építmények elhelyezésére 
szolgálnak, ezért a területek honvédelmi használatát korlátozó rendelkezéseket, elemeket a 
honvédelmi rendeltetésű területre vonatkozóan mellőzni szíveskedjenek.

II.3.a. Garázsok építésére alkalmas terület kijelölése és övezet meghatározása a 
Laktanya mögötti területen.

Tájékoztatom, hogy az érintett terület jelenleg határos a belterületen elhelyezkedő MH 
37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednek helyt adó Szentes 8287/11 hrsz-ú Damjanich 
laktanyával és a külterületen elhelyezkedő Szentes 0152/4 hrsz-ú gyakorlótérrel, melynek a 
tervezési területtel határos részére ráépült a Damjanich laktanya.

A Honvédelmi Minisztérium ingatlanjainak vagyonkezelő szerve (HM 
Védelemgazdasági Hivatal) a tervezett módosítás tárcán belüli véleményezés keretében 
tájékoztatást adott arról, hogy a módosítással érintett Szentes 8646-os hrsz-ú, jelenleg az 
Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező ingatlan jelentős része a Damjanich laktanya kerítésén 
belülre esik és az érintett területet a laktanya telephelyként használja. 

A kialakult helyzetből adódóan az ingatlan túlhasználatának vizsgálata és ingatlanjogi 
szempontból a földhasználat rendezése szükséges, melynek lefolytatását a HM 
Védelemigazdasági Hivatal saját jogkörben kezdeményezni fogja. Ebből eredően a különleges, 
beépítésre szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület építési övezet 
településrendezési eszközökben történő megjelenítése felülvizsgálatra szorul.

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 1. (1) szerint 
„a honvédelem nemzeti ügy", továbbá a Hvt. 42. § (1) szerint a Honvédség szervezeteinek 
elhelyezéséhez, és feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátott állami tulajdonú, a 
honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanok 
elsődleges rendeltetése a honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása.

A honvédelmi tárca a honvédelmi és katonai célú területek hosszú távú, 
korlátozásmentes, honvédelmi célú használatára – a Magyar Honvédség alapfeladatai 
rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátása, Magyarország védelmi képességeit alapvetően 
meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt 
kötelességeinek teljesítése érdekében – továbbra is igényt tart. 

A fentiekre és a Hvt. 80. § 16. pontra tekintettel a katonai ingatlanok korlátozásmentes 
használatának biztosítása honvédelmi és nemzeti érdek is. 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (Trtv.) 3/5 melléklete és a törvény II. rész (OTrT.) 32. § (1) és (2) bekezdés 
szerint a Honvédelmi és katonai célú terület övezetet a településrendezési eszközökben 
tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni és minden területfelhasználási 
kategóriában beépítésre szánt honvédelmi terület esetében (K-Hon), a beépítésre nem szánt 
különleges területen a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület (K-Hv) 
területfelhasználási egységbe, vagy erdők övezete általi (és nem zárt bekerített katonai 
objektum) érintettség esetén – az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény 23/A.§ (4) bekezdéssel összhangban – honvédelmi célú védő erdőterület (Evh) 
területfelhasználási egységbe kell sorolni és megjeleníteni.
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A honvédelmi és katonai célú területek határát (mint a település szerkezetét 
meghatározó, védelemmel és korlátozással érintett területek határát) a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 6. sz. mellékletében meghatározottak alapján, településszerkezeti terven és a 
szabályozási terven szabadon választott, de egyértelműen beazonosítható kontúrral kell jelölni.

A fentiekre figyelemmel a településtervek készítése során (különösen a lakóövezetei, 
idegenforgalmi és nagy tömegeket vonzó fejlesztések vonatkozásában) külön figyelmet 
indokolt fordítani azon elemekre, projektekre, amelyek fejlesztése a katonai objektumok 
környezetében, illetve azok védőterületén belül történnek.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.). 
20. § (7) e) pontja alapján honvédelmi területre építési tilalom, korlátozás nem jelölhető ki.

Az OTÉK 24. § (1) bekezdés szerint a különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági területen elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást 
gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet 
igényelnek, ezért a különleges honvédelmi terület beépítési előírásait és a terület honvédelmi 
funkcióját, célját a helyi építési szabályzatban minden esetben meg kell határozni.

Az OTÉK. 38. § (2) bekezdés szerint „a védőterület kiterjedését, felhasználásának és 
beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok – ennek hiányában az 
illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. A településrendezési eszközök 
készítése, felülvizsgálata vagy módosítása során a honvédelmi és katonai célú építmények 
működési vagy védőterületét a honvédelmi miniszter adatszolgáltatása alapján kell kijelölni.”, 
illetve a (6) bekezdés szerint „a környezetterhelési határérték ismeretének hiányában a 
szükséges legkisebb védőtávolság mértékét – az építmény kialakításának figyelembevételével 
– az ügyben illetékes hatóságok esetenként határozzák meg.”

A védőterületen belüli építési engedélyhez kötött építési tevékenységet folytatni akkor 
lehet, ha igazolható, hogy a tervezett építmény építése, használata a honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági építmények működését, rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, 
korlátozza, honvédelmi érdeket nem sért.

Figyelemmel arra, hogy a tervezett építési övezet változtatása miatt jelentősen 
megváltoznak a tervezési terület beépíthetőségi feltételei, amelyek a honvédelmi és katonai célú 
területek beépíthetőségében, fejleszthetőségében építésjogi korlátozást is előidézhet.

Fentiekre tekintettel tájékoztatom, hogy a honvédelmi és katonai célú (HKC) terület 
övezetbe sorolt területek lehatárolását követően a különleges honvédelmi területek 
korlátozásmentes működéséhez és a környező nem katonai területeken folytatott tevékenységek 
és területhasználatok biztosítása érdekében a településrendezési eszközökben már megjelenített 
védőterületek nagysága és a védőterületi szabályok vonatkozásában is felülvizsgálatra szorul.

Fentiekre figyelemmel a terület ingatlanjogi rendezése, majd ezt követően a HKC 
területek új lehatárolása és a védőterületi szabályok pontosítása előtt a HKC terület 
védőterületén belüli (II.3.a. pontban megfogalmazott) építési övezeti átsorolást nem áll 
módomban támogatni.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy csak olyan településfejlesztési és településrendezési tervet áll 
módomban támogatni, amely a Magyar Honvédség alaprendeltetésből adódó feladatai 
végrehajtása szempontjából kiemelt fontosságú objektumok működőképességének folyamatos, 
korlátozásmentes fenntartásának és fejlesztésének lehetőségét – az objektumok funkciójának 
megfelelően – hosszútávon biztosítják.
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A fentiekre figyelemmel a város településfejlesztési és településrendezési tervének 
készítésekor, majd a település infrastrukturális elemeinek fejlesztése során (különösen a 
lakóövezetei, idegenforgalmi és nagy tömegeket vonzó fejlesztések vonatkozásában) külön 
figyelmet indokolt fordítani azon elemekre, projektekre, amelyek fejlesztése a katonai 
objektumok környezetében, illetve azok védőterületén belül történnek.

Nyilatkozom, hogy a további véleményezési eljárásban részt kívánok venni, és 
kérem, hogy a véleményezési dokumentációt elektronikus úton részemre megküldeni 
szíveskedjenek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában, valamint a 419/2021 Korm. Rendelet 11. melléklet táblázatának 
21. sorában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § 
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 5 lap
Ügyintéző (tel/fax): Jakabné Papp Anita alezredes (tel.:+36 (1) 414-1100/22-679; HM 022-22-679; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 
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Tárgy: Szentes településrendezési  
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Email: zoltan.simon@sztfh.hu 

Hiv. szám: SZM/1613-1/2021 

Wittek Krisztina 

Melléklet: - 
 

 

 

Szabó Zoltán Ferenc 

Szentes Város Polgármestere 

részére 

 

Szentes Város Önkormányzat Hivatal 

 

Szentes 

Kossuth tér 6. 

6600 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki 

Bányafelügyeleti Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a 2022. január 11-én érkeztetett 

(Iktsz.: SZM/1613-1/2021.; Üi.: Wittek Krisztina) „Szentes településrendezési eszközeinek mó-

dosítása 2021” tárgyú megkeresésükre az alábbi tájékoztatást adja: 

 

Szentes Város Önkormányzat Hivatal a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-

fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 22. sora szerint 

kereste meg a Bányafelügyelet véleményezés céljából. A 22. sor szerint az eljáró hatóság a „bá-

nyafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal”. Ez a feltétel jelenleg nem teljesül a 

Bányafelügyelet tekintetében, így a Bányafelügyeletnek nincs hatásköre tájékoztatást adni. 

 

Budapest, „időbélyegző szerint” 

 Dr. Biró Marcell elnök 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

  Dr. Barabás András 

 főosztályvezető 
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Erről értesülnek: 

1. Szentes Város Önkormányzat Hivatal, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

(HK: SZENTESONK, KRID: 756228111) 

2. irattár 
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