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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi munkatervében a 
júniusi testületi ülésének napirendi pontjaként határozta meg Szentes város 
szennyvíztisztítási helyzetének értékelését, a szennyvíztelep bővítés lehetőségeinek 
megtárgyalását.  
 
A téma különös aktualitását adja két körülmény. Egyrészt az, hogy ez évben befejeződik a 
2003. évben megkezdődött szennyvízcsatorna hálózat építési program, (az építés ténylegesen 
2004. júniusában kezdődött), amelynek során pályázati segítséggel, 25%, 45 % ill. 60% önerő 
biztosításával elkészül 82 km szennyvízcsatorna gerinchálózat, 55 km bekötőcsatorna, és 
hozzá kapcsolódva 5.900 db ingatlan közcsatornába való bekötése. A projekt összértéke 
mintegy bruttó 4 milliárd forint. 
Jelentős javulást eredményez a beruházás a város környezetvédelmi állapotában, ami mind a 
talaj, mind a talajvíz, mind pedig a Kurca vízminőségében megjelenik. 
 
A városi kommunális szennyvízkezelés azonban akkor lesz teljes körűen megoldottnak 
minősíthető, ha a begyűjtött szennyvíz megfelelő tisztítása és a folyamat végtermékeinek 
elhelyezése is probléma- és bírságmentesen megoldható lesz. Ez jelenleg nem így van. A 
szennyvíztelep kapacitása ugyan megfelelő, képes a városban keletkező kommunális 
szennyvizet fogadni és kezelni. A tisztított szennyvíz befogadása is megoldott, annak 
befogadója a Tisza.  
Azonban az alkalmazott tisztítási technológia nem megfelelő, aminek következménye, hogy 
2004. óta évről évre növekvő mértékű szennyvízbírság megfizetésére kötelezi a 
környezetvédelmi hatóság a szolgáltatót. A bírság mértéke jelenleg még nem túl nagy, 
köszönhetően a lépcsőzetesen emelkedő díjnak, és a csatornaépítési beruházás miatti 
visszaigénylési lehetőségnek. 2009-től azonban már a bírság mértéke elérheti a 60-70 millió 
forintot is, amit már a szolgáltató nem tud kigazdálkodni, meg kell jelennie a szolgáltatási 
díjban.  
Másik megoldandó feladat a tisztítási folyamat során keletkező szennyvíziszap elhelyezése, 
amelynek megoldása jelenleg szintén nem megnyugtató. Megoldást jelenthetett volna a berki 
szeméttelepen tervezett komposztáló megépítése, amely azonban pénzügyi forrás hiányában 



csak a tervezett kapacitás 50%-ában valósult meg, így a szennyvíziszap elhelyezését, 
kezelését nem teszi lehetővé. 
A helyzet megoldását sürgeti másrészt az is, hogy a szennyvíztisztító telep 2011-ig 
rendelkezik üzemelési vízjogi engedéllyel. Annak lejártáig meg kell oldani mindazon 
feladatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a város vízjogi engedéllyel rendelkező 
szennyvíztelepen fogadhassa és tisztíthassa a keletkező kommunális szennyvizet. 
 
Az elkészült tanulmányterv szerint a feladat megoldása 2005. évi árszinten mintegy nettó 1,2 
milliárd forintot igényel, amely olyan nagyságrendet képvisel, hogy pályázati segítség nélkül 
nem képzelhető el a megvalósítása. Ezért kiemelkedően fontos, hogy mielőbb megfelelő 
engedélyes tervekkel rendelkezzünk, amely lehetővé teszi a pályázaton való részvételt. 
 
A tervek készítésénél figyelemmel kell lenni a készülő rendezési tervekben megfogalmazott 
fejlesztési területek igényeire is, ahogyan a rendezési tervben is biztosítani kell a 
szennyvíztelep bővítéséhez szükséges területeket. 
 
A téma tárgyalásához Ikládi András a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft ügyvezető igazgatója 
elkészítette beszámolóját, amelyet mellékletként az előterjesztéshez csatoltam. 
Szintén az előterjesztés mellékletét képezi az a térképvázlat, amely bemutatja a felterjesztési 
területként a beszámolóban megjelölt területeket is. 
 

A fentiek szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületet elé megtárgyalásra Szentes 
város szennyvíztisztításának helyzetéről, az elvégzendő feladatokról készült beszámolót. 
 
 
……./2007.(06.29.) 
Tárgy: Szentes város szennyvíztisztításának helyzete 
 
                                              HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes város 
szennyvíztisztításának helyzetéről szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozza:  

  
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. Felkéri 

Ikládi Andrást a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft ügyvezető igazgatóját, és a Polgármesteri 
Hivatal illetékes osztályait és irodáit, hogy a tanulmányterv javaslata alapján a szennyvíztelep 
bővítésének  megvalósításához szükséges feladatokat az alábbi ütemezés szerint végezzék el: 

 
- Hatástanulmány elkészíttetése a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. költségvetésének 

terhére 
Felelős: Ikládi András ügyvezető igazgató 
Határidő: 2007. december 31. 
 
- Ingatlan-kisajátítás 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya, Műszaki Osztálya és  

  Közgazdasági Osztálya 
Határidő: 2008. március 31. 
 
- A tervezői szerződés teljesítése és a vízjogi létesítési engedély megszerzése 
Felelős: Ikládi András ügyvezető igazgató 



Határidő. 2008. december 31. 
 
- Pályázati lehetőségek keresése, pályázatbeadás 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda 
Határidő: pályázat kiírás függvényében 2008.-2009. 
 
- Közbeszerzési eljárás lefolytatása 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály vagyongazdálkodási Iroda 
Határidő: pályázatkiírás függvényében 2009.  
 
- Építés megkezdése külső pénzügyi források bevonásával 
Felelős: Ikládi András ügyvezető igazgató és Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 
Határidő: pályázat függvényében 2010. 
 
- Építkezés befejezése, vízjogi üzemelési engedély beszerzése 
Felelős: Ikládi András ügyvezető igazgató és Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 
Határidő: pályázat függvényében 2011.-2012. 

  
 

A határozatról értesítést kap: 
1./ Ikládi András a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft ügyvezető igazgatója 
2./ Szentes Város Polgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzője és általa az érintett osztályok és irodák 
 

 
Szentes, 2007. június 11. 
 
        

       Czirok Jánosné 
       osztályvevető 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. számú melléklet 
 

Szentes város szennyvíztisztításának helyzete 
(beszámoló) 

 
 
Szentes város közműves szennyvízelvezetése és az összegyűjtött szennyvíz tisztítása a 

60-as évek közepén indult. A város csatornázottsági szintjének emelkedése miatt 1974-ben 
megépült az akkor korszerűnek számító, kétszintes anaerob ülepítést, rothasztást és biológiai 
tisztítást is magában foglaló 4000 m3/nap hidraulikai kapacitású csepegtetős rendszer.  

A növekvő vezetékes ivóvíz felhasználás és ezzel egyidejűleg a keletkező szennyvíz 
mennyiségének emelkedése szükségessé tette a telep kapacitásának növelését a 80-as évek 
elején párhuzamos műtárgysor kiépítésével, majd a biológiai csepegtető test kohósalak töltet 
műanyagra történő cseréjével. (Ez utóbbit 1995-96. évben kénytelenek voltunk jelentős 
költséggel teljes mértékben cserélni a korai ragasztási technológia miatt).  

A rendszer lehetőségéből adódóan a 80-as évek végén történt fejlesztések is ezt – az 
akkor már kevéssé modern – rendszert alkalmazták a párhuzamos kiépítettség melletti 
kapacitásnövelésre. A kapacitásemelés után az engedélyes terhelhetőség 10.000 m3/nap lett. 
Ezzel párhuzamosan kiépítésre került az iszap centrifugálásának kiépítése, mely a 
szennyvíziszap szárazanyag-tartalmának megnövelésével jelentős szállítási költségcsökkenést 
és elhelyezési lehetőség módosulást jelentett. Kiépítésre került a tiszai átemelő, mely 2x4 km 
nyomóvezetéken lehetővé tette a Tisza folyóba történő bevezetést, a korábbi Kurca csatornai 
befogadás helyett. 
 Később a fogyasztói szokások megváltozása, a takarékosabb ivóvízfelhasználás miatt 
jelentősen csökkent a telepre beérkező szennyvíz mennyisége, azonban ezzel egyidejűleg 
jelentősen megváltozott annak minősége („töménysége”), ami rontotta a szennyvíztisztítás 
hatékonyságát.  
A beérkező szennyvíz mennyiségi adatait elemezve azonban az is észlelhető, hogy esős 
időben (heves esőzések esetén) jelentősen, akár 30-40 %-kal is megnő a telep terhelése. Ez 
részben a szennyvízcsatorna hálózat elemeinek műszaki hiányosságaira vezethető vissza, 
részben a csapadékcsatornák visszaduzzadása miatti befolyásból adódik. A csapadékvíz az 
elvezető rendszer aknáin jut a hálózatba a fedlapokon keresztül, illetve az aknagallér és test 
között. 
 Újabb változást a város szennyvízcsatorna hálózat építési programja jelentett, melynek 
során a program befejeződéséig elkészül összesen mintegy 130 km közcsatorna hálózat, és 
jelen pillanatban 4000 db tényleges bekötés (5500 teljes kiépülés esetén várható bekötés-
számból). Jelenleg a telepre érkező szennyvíz mennyisége kb. 6000-6700m3/nap. 
 
 
Az előzőekben vázolt tényezőkből és az időközben történt jogszabályi változásokból adódóan 
napjainkra az alábbi helyzet alakult ki: 
 
1./ A jelenlegi rendszer a lakossági vízfogyasztás csökkenése mellett hidraulikailag alkalmas 
ugyan a jelenlegi szennyvízmennyiség fogadására és átbocsátására, azonban a szervesanyag-
terhelés a víztakarékosság ellenére is nőtt. Ennek következtében a telepről kibocsátott, 
tisztított szennyvíz a szennyvízbírság határértékeit nem minden esetben tudja biztosítani 
annak ellenére sem, hogy a tisztítás hatásfoka még jónak mondható.  
 



2./ Az előírt III. fokozatú foszfor és nitrogén eltávolítást ez a technológia nem biztosítja, ami a 
szennyvíz bírság növekedését eredményezi. (A bírságról részletesebben a 4./ pont ad 
információt.) 
 
3./ A szennyvíziszap elhelyezése, mely mindig sarkalatos pontja a tisztításnak, biztonsággal 
nem megoldott.  

Korábban a Településtisztasági fogadóban került elhelyezésre, ez a lehetőség azonban 
megszűnt. Az 1991-ben megvalósult iszapcentrifugálással képződő, megfelelő szárazanyag-
tartalmú iszap ezután a régi szeméttelepen került ill. kerül elhelyezésre. 

2003-ban a berki hulladéklerakó telepen megépült a zöldhulladék komposztáló. Az 
eredeti tervek szerint a centrifugált szennyvíziszap szabályos elhelyezését is biztosította volna 
a komposztáló (az ehhez szükséges, előírt laboreredmények is rendelkezésre álltak).  Az így 
képződő komposzt alkalmas lehetett volna bármilyen fedőrétegként történő felhasználásra. A 
komposztáló telep beruházása azonban pénzügyi okok miatt csak 50%-ban valósult meg, 
ennek következtében nem tudja fogadni a szennyvíziszapot. 

 Időközben a szelevényi befogadót üzemeltető Remondis Kft-vel 2005-ben befogadói 
szerződést kötöttünk annak érdekében, hogy a szennyvíziszap elhelyezésének 
megoldatlansága ne akadályozza a szennyvíztelep üzemelési vízjogi engedélyének 2011-ig 
történő, újbóli kiadását. A teljes beszállítás viszont olyan költséget jelentene társaságunknak, 
mely a szennyvízdíj mintegy 15%-os emelésével járna. 
 
4./ Jogszabályi előírás következtében 2004-től lépcsőzetesen bevezetésre került a vízterhelési 
díj, amelyet a Tiszába bevezetett szennyvíz mennyiségi és minőségi paraméterei alapján 
határoz meg a környezetterhelési díjra vonatkozó törvény. A jelenlegi - ma már nem modern - 
szennyvíztisztítási technológia nem biztosítja megfelelő mértékben a szennyező paraméterek 
csökkenését. A vízterhelési díj összegének lépcsőzetes emelkedése, és a folyamatban lévő 
szennyvízcsatorna beruházás miatti visszaigénylés lehetősége együttesen azt eredményezi, 
hogy egyenlőre a bírság nem jelent komoly díjtényezőt, de 2009-re elérheti 60-70 milliós 
befizetési kötelezettséget, ami már a közműszolgáltatás díjára is jelentős kihatással lehet. 
 
5./ 2004-ben megkezdődött Szentes Város Önkormányzata és a Szentesi Csatornatársulat 
beruházásban a város teljes szennyvíz-csatornázottságának kiépítése. A Városközponti, 
Kiséri, Felsőpárti, és Somogyi B. u környéki öblözetek teljes egészében átadásra kerültek 130 
km vezeték megépítésével. Jelenleg folyik a Nagyhegyi városrész csatornázása, ahol az 
ingatlanok ráköthetőségének biztosítása ebben az évben teljes körű lesz.  
Ez további terhelést jelentett a szennyvíztelepre.  
 
 
Ezen körülmények késztették arra társaságunkat, hogy folyamatosan készüljön fel, és  kész 
koncepcióval ill. engedélyes tervekkel rendelkezzen, mire a feladat megoldásához szükséges 
pályázat kiírásra kerül. Az ugyanis már látszik, hogy pályázati segítség nélkül, pusztán 
önerőből, illetve önkormányzati forrásból nem tudjuk a feladatot elvégezni. 
 

Ennek érdekében 2006. elején tanulmányterv készült a BDL Környezetvédelmi Kft-
vel kötött szerződés alapján. A tanulmányterv két alternatívát vizsgált: 
- a meglévő csepegtető testes rendszer továbbfejlesztését ill.  
- az eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia kialakítását tanulmányozta.  

 
A csepegtető testes technológiát (melyben a jelenlegi technológia műtárgyai is 

felhasználhatók lennének) nem javasolja, mert az nem biztosítaná a nitrogén eltávolítását, 



valamint a foszfor vegyszeres kicsapatással történő eltávolítása jelentős üzemköltséget 
jelentene. Ezen túl olyan területi igénye jelentkezik, mely nem biztosítható.  

 
A javasolt eleven iszapos rendszer olyan szennyvíztisztító egység, mely biológiai 

foszforeltávolítással, elé kapcsolt denitrifikációval, alacsony terhelésű, kombinált fixbetétes-
eleveniszapos szervesanyag és ammónia lebontással, kiegészítő foszforkicsapatással biztosítja 
az elvárt szennyvízminőséget.  
Iszapkezelésre az anaerob iszaprothasztás gázhasznosítással, gépi iszapvíztelenítés és 
komposztálás technológia látszik a legalkalmasabbnak. A rothasztás biogáz termelése 
fűtőenergia megtakarítás, iszaptérfogat csökkenés (szállítási költség), iszapstabilizáció 
(szaghatás, fertőtlenítés) hatású. A komposztálás lehetővé teszi a szennyvíziszap 
fedőrétegként történő, esetleg igény esetén a mezőgazdasági felhasználás lehetőségét. A 
telepbővítés területét - melynek terv szerinti igénye kb. 2,5 ha és 500 m-es védőtávolság 
biztosítása is szükséges - célszerű a jelenlegi szennyvízteleptől délre kijelölni a város  felől 
érkező, három nyomóvezeték miatt. 
Hrsz.  Terület   Tulajdonos 
7190/8  14.486 m2  Szentes Város Önkormányzata 
7189    3.610 m2  Kocsis Pál Szentes Drahos u. 12 II/6 
7190/7      1.798 m2  Nagy József Szentes Rózsa u. 29 

           haszonélvező: Nagy Józsefné Szentes Rózsa u. 29  
7188     3.500 m2   jelenlegi szennyvíztelep területéből(az üzemeltetés  

érintése nélkül)  
Összesen: 23.394 m2 
 
A Kocsis Pál ingatlanán egy felújítás alatt álló épület található, melynek építése leállításra 
került 
A 7190/3,4,5 ingatlanok – MOL szolgalmi jog miatt – építési tilalom alatt állnak. 

A tanulmány 2005. éves áron 1,2 milliárd forint nettó értékben állapította meg a 
beruházás bekerülési összegét. 
 

A tanulmányterv alapján 2007. év elején szerződést kötöttünk a BDL Kft-vel az új 
szennyvíztelep elvi vízjogi, megvalósíthatósági és létesítési vízjogi engedélyes terveinek 
elkészítésére nettó 7,8 millió forint tervezési díj ellenében. A hatályos jogszabályi előírások 
szerint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során, környezeti hatásvizsgálatot is 
készíteni kell, ami további kb. nettó 2,5 millió forint költséggel, és 0,5 millió forint eljárási 
költséggel jár. 
 

Az adatszolgáltatás megtörtént, ennek alapján a tervezők 8.000 m3/nap kapacitás 
kiépítését javasolták. Felmerült a regionális kialakítás lehetősége, azaz Szegvár bekapcsolása 
a szennyvíztisztításba. Ez ügyben 2007. április elején levélben megkerestük Szegvár 
Nagyközség Polgármesterét, szándéknyilatkozat kérésével. 
Szegvár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete május 31-én foglalt állást a 
csatlakozás lehetőségéről. Testületi határozatot még nem, de pozitív szóbeli tájékoztatást 
kaptunk az előterjesztés megírásnak időpontjáig. Ennek alapján a tervezőkkel ismételten 
egyeztetve, adatszolgáltatást kértünk június 25-ig, a kapacitás meghatározására. Előzetes 
tervezői egyeztetés szerint 9.000 m3/nap kerülne meghatározásra. Ez a kapacitásnövelés kb. 
10% beruházási értéknövekedést jelent. Amennyiben a későbbiekben Szegvár visszavonja 
szándéknyilatkozatát, a 9.000 m3/nap kapacitás sem lesz túlméretezett. 
 



A területtel kapcsolatban intézkedés szükséges, mert a létesítési vízjogi engedélyes 
terv várható 2008. évi benyújtásáig az összes, fejlesztési területként fentebb megjelölt 
ingatlanra vonatkozóan tulajdonjogot kell szereznie az önkormányzatnak. Ez előfeltétele a 
terv benyújtásának. Ezt levélben 2007. februárban jeleztük az önkormányzat felé.  
 
A teljes megvalósításig szükséges lépések: 

- Tervezői, hatástanulmányi megbízások: 2007. (megtörtént és folyamatban) 
- Ingatlan-kisajátítás: 2007., legkésőbb 2008. I. negyedév (további csúszás a pályázat 

beadását veszélyezteti) 
- A tervezői szerződés teljesítése és a vízjogi létesítési engedély megszerzése: 2008. 
- Pályázatbeadás: 2008.-2009. 
- Közbeszerzési eljárás: 2009. 
- Építés megkezdése: 2010. 
- Befejezés:2011.-2012. 

 
 
Szentes, 2007-06-08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ikládi András 
                ügyvezető igazgató 

 




