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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Helyben 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdés b.) pontja értelmében kidolgozásra került Szentes Város Környezetvédelmi 
Programja, melyet a Képviselő-testület a 46/2008. (III.28.) KT sz. határozatával 
elfogadott. A hivatkozott törvény 48/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint: „A 
települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban 
foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, 
figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok ellátását.” 
 
A helyi környezetvédelmi program meghatározza a célok elérése érdekében 
szükséges helyi szintű speciális tennivalókat. Egy-egy feladat elvégzése több 
meghatározott cél teljesülését is segítheti.  
 
A felülvizsgálat célja: a programban megfogalmazott célkitűzések teljesülésének 
számbavétele az előző két év vonatkozásában. A felülvizsgálati dokumentáció teljes 
körűen tartalmazza a környezetvédelmi programban meghatározott feladatok 
számbavételét. Ennek ismeretében megállapítható, hogy az eltelt két év alatt 
megvalósult feladatok eredményeként szinte minden téren történt előrelépés. 
Látható, azonban az is, hogy néhány feladat esetében, amelyekre nincs, vagy csak 
csekély mértékű ráhatása van az önkormányzatnak, az előrehaladás mértéke igen 
csekély. A melléket felülvizsgálati dokumentációban a program szerinti eredeti 
számozást megtartottuk a könnyebb beazonosítás végett. 
 
A felülvizsgálati dokumentációban ismertetésre kerülnek a 2008. évi programban 
meghatározott célok végrehajtásának eredményei, a két év alatt végrehajtott 
feladatok.  
 
Az Önkormányzat jelentős eredményeket ért el, de további erőfeszítésekre van 
szükség a kitűzött feladatok megvalósulása érdekében, mivel a környezet állandóan 
változik, ezáltal minden nap újabb problémákkal kell szembenéznünk. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szentes Város Környezetvédelmi 
Programjának (2008-2013) felülvizsgálatára irányuló előterjesztést megvitatni és azt 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
 
 
……/2010. (VI.25.) Kt. 
 
Tárgy: Szentes Város Környezetvédelmi Program (2008-2013) felülvizsgálata 

 
 

Határozat i  javas la t  
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város 
Környezetvédelmi Programjának (2008-2013) felülvizsgálatára irányuló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.  Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szentes 
Város Környezetvédelmi Programjának (2008-2013) felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést.  

 
 
2. A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Program megvalósítása érdekében 

kiemelt jelentőséget tulajdonít a pályázati lehetőségek kihasználására. Ennek 
érdekében felkéri a Polgármesteri Hivatal munkatársait, hogy keresse azokat 
a pályázati lehetőségeket, amelyek a program további megvalósulását 
elősegítik. 

 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 
Határidő: Folyamatos 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.   Szentes Város Polgármestere 
2.   Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 
2.   Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája  
5.   Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 
 
Szentes, 2010. június 11. 
 

     
                  Czirok Jánosné 

                  osztályvezető 
 



 
 
 

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 
(2008-2013) 

 
FELÜLVIZSGÁLAT 

 

 
 
 
 

Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, 
késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. 

/Ovidius/ 
 

 

Készült: 2010. június 
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BEVEZETÉS 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 
bekezdés b.) pontja értelmében kidolgozásra került Szentes Város Környezetvédelmi 
Programja, melyet a Képviselő-testület a 46/2008. (III.28.) KT sz. határozatában elfogadott. A 
hivatkozott törvény 48/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint: „A települési önkormányzat 
gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a 
végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok 
ellátását.” 
 
A felülvizsgálat célja a programban megfogalmazott célkitűzések teljesülésének számbavétele 
az előző két év vonatkozásában. 
 
A helyi környezetvédelmi program meghatározza a célok elérése érdekében szükséges helyi 
szintű speciális feladatokat. Egy-egy feladat elvégzése több meghatározott cél teljesülését is 
segítheti.  
 
A felülvizsgálati dokumentáció teljes körűen tartalmazza a környezetvédelmi programban 
meghatározott feladatok számbavételét. 
 
Ennek ismeretében megállapítható, hogy az eltelt két év alatt megvalósult feladatok 
eredményeként szinte minden téren történt előrelépés. Látható, azonban az is, hogy néhány 
feladat esetében, amelyekre nincs, vagy csak csekély mértékű ráhatása van az 
önkormányzatnak, az előrehaladás mértéke igen csekély.  
A felülvizsgálati dokumentációban a program szerinti eredeti számozást megtartottuk a 
könnyebb beazonosítás végett. 
 
Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a 2008. óta eltelt időszak eredményei, és a még 
elvégzendő feladatok.  
 
 
7. CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK A TELEPÜLÉS 

KÖRNYEZETVÉDELME ÉRDEKÉBEN 
 
 
7.1. Környezetvédelmi célok, feladatok 
 

 
7.1.1.  Levegőtisztaság-védelem 

 
Cél: 
· A település jó minőségűnek mondható levegőtisztasági állapotának fenntartása. 
2008. és 2009. évben közel 2000 db fát telepített az önkormányzat. Az idei évben 
visszafogottabb volt a tavaszi telepítés. A Csemete Természet és Környezetvédelmi 
Egyesülettől és a Körös-Maros NP Igazgatóságától kapott a város ingyen 1600 db növényt, 
melynek ültetésére majd ősszel kerül sor. 
A fő utca forgalomcsillapítására készült projektek kivitelezései ez évben elkezdődtek. 
Az intézmények felújítása során az alábbiakban térnek át gázfűtés helyett a termálenergia 
hasznosításával előállított melegvízfűtési rendszerre: 
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Köztársaság utcai Óvoda, Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Zsoldos Ferenc 
Szakközépiskola, Bölcsöde, Gyermekek Átmeneti Otthona, Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Lajtha László Művészeti Iskola, Szent Anna utcai Óvoda 
 
· A talaj-eredetű porterhelés csökkentése 
Csaknem minden belterületi út, utca burkolt, illetve folyamatosan bővül a külterületi 
pormentesített, un. dűlő utak száma is, melyek készítéséhez a nagy beruházásokból kikerülő, 
útalap készítésére alkalmas inert hulladékok kerülnek felhasználásra. 
 
· A fűtésből származó légszennyezés mérséklése 
A fűtésből eredő légszennyezés nem jelentős. A légszennyezést kismértékben sikerült 
csökkentenie a Város Szolgáltató Kft. szakembereinek, mivel forrás oldali gázfelhasználásuk 
mindössze 3-4%, így alig üzemelnek a gázkazánok, évente 15-20 napot. 2009-ben a Kurca-
parti fűtőműben az elavult, SLT gázkazánok helyett WIESSMANN kazánokat építettek be. A 
hatásfok növelésével tovább csökken a légszennyezés mértéke.  
A város az energetikai programjának megvalósítása során a termálenergia felhasználásának 
további bővítését kiemelt feladatnak tartja. Az erre irányuló munkák megkezdődtek, a bővítés 
folyamatos. Egyre több intézmény és lakás kerül a rendszerbe, amely által a légszennyezés 
tovább csökkenthető.  
A helyi környezetvédelmi rendelet előírja, hogy a város bel- és külterületén lévő közterületen 
és magánterületen tilos a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulladék égetése.   Magán területen is tilos a gyep, nád és más vízi 
növények égetése, valamint az avar, kerti hulladék és háztartási hulladék égetése. A tüzelési 
idényben a jegyzői hatáskörbe tartozó lakossági bejelentések kivizsgálásra kerültek, a 
szükséges intézkedések megtétele megtörtént. Az elszegényedés arra készteti a lakosság egy 
rétegét, hogy mindenféle hulladékot eltüzeljen. Ennek enyhítése érdekében, a lehetőségekhez 
mérten a legrászorultabb családok (40 család) a Nagyhegyszéli erdő egészségügyi vágásából 
kikerülő faanyagból tűzifa segélyt kaptak, és kapnak a jövőben is. 
  
· A mezőgazdasági tevékenységből származó bűzszennyezések csökkentése 
A pályázati lehetőségeknek köszönhetően a környező állattartó telepek korszerűsítése 
folyamatos. A korszerűsítések magukba foglalják a trágyatárolók jogszabályoknak megfelelő 
kiépítését. 
 
· Az ipari eredetű szennyezőanyag kibocsátások megelőzése, csökkentése 
· A diffúz légszennyező források kibocsátásának csökkentése 
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött 
tevékenységekről szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti egységes 
környezethasználati engedély alapján, a 2009. évre vonatkoztatva a helyhez kötött 
légszennyező pontforrást üzemeltetők nevét, valamint a kibocsátott légszennyező anyagok 
jegyzékét a Környezetvédelmi Felügyelőségtől tájékoztatásként megküldi a Polgármesteri 
Hivatal részére.  
 

Ügyfél Telephely címe Szennyezőanyag 
Kén-oxidok (SOx/SO2) 
Szén- monoxid (CO) 
Szén- dioxid (CO2) 

Pankotai Agrár Zrt. 6600 Szentes  
Kistőke 101. 

Nitrogén-oxidok (NOx/NO2) 
Szentesi Téglagyár Kft. 6600 Szentes  Kén- oxidok (SOx/SO2) 
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Szén- monoxid (CO) 
Szén- dioxid (CO2) 
Nitrogén-oxidok (NOx/NO2) 
Klór és szervetlen vegyületei 
(HCL) 

Téglagyári út 6. 

Fluor és szervetlen 
vegyületei (mint HF) 
Szén- monoxid (CO) 
Szén- dioxid (CO2) Hungerit Zrt. 6600 Szentes 

Attila u.3. Nitrogén-oxidok (NOx/NO2) 
 
A kibocsátott szennyező anyagokra vonatkozóan mért eredmények azt mutatják, hogy a 
vonatkozó jogszabályokban megengedett szennyezettségi határértékeket egyik vállalkozás 
sem lépi túl.    
 
· A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése 
A Kossuth utca forgalomcsillapításának terve elkészült. Az első ütem keretében a Tóth József 
utca és a Szent Imre herceg utca kereszteződésében ideiglenes körforgalom épült ki. A teljes 
terv kivitelezése ez évben megkezdődik, és be is fejeződik a nyár végére.  
A már meglévő kerékpárút hálózat további bővítésre kerül. A Kossuth utcai kerékpárút 
kivitelezése megkezdődött, a Szarvasi úti kerékpárút létesítésére a pályázat készítése 
folyamatban van. 
 

Feladat: 
· A tömegközlekedés gépjárműállományát korszerűsíteni szükséges kisebb 
szennyezőanyag kibocsátású járművekkel 
A TISZA – VOLÁN 2 db busz felújítását végezte el, mely által azok EURO I. típusú 
környezetkímélő motorral üzemelnek. 
 
· Kerékpárút-hálózatok kiépítése, összefogva, más települések önkormányzataival. 
· Belterületi és kistérségi kerékpárút-hálózat bővítése 
A Csongrádi úti kerékpárutat és az Ipartelepi kerékpárutat összekötő Kossuth utcai és 
Attila utcai kerékpárút kivitelezése folyamatban van. A már meglévő Kunszentmártoni 
úti kerékpárút folytatásaként a Szarvasi úti kerékpárút elkészítésének támogatásához 
pályázat készül. Előkészítés alatt van a 451. sz. út mentén tervezett, a Tisza-gáton 
meglévő kerékpárutakat összekötő kerékpárútszakasz tervezése, majd kivitelezése. 
 
· Az ipari eredetű kibocsátó vállalkozások kihelyezése az Ipari Park területére, 
illetve a településszerkezeti tervben e célra kijelölt helyre 
3 kis- és középvállalkozás helyezte ki telephelyét az Ipari Parkba. A vállalkozók 
telephely létesítésének lehetőségeiről való érdeklődése folyamatos. A 45. sz. út mellett 
újabb terület kialakítása van folyamatban Vállalkozói Falu néven, amely további 
lehetőségeket biztosít a vállalkozóknak telephely létesítésére.  
 
· Imisszió mérőhálózatok kiépítése a környezeti levegő minőségének megfigyelésére, 
az országos hatáskörű szervekkel együttesen 
Nem történt előrelépés.   
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· A település közigazgatási területén belül előnyben kell részesíteni a növényzettel 
borított, parkosított zöld területek nagyságának növelését 
A már említett növénytelepítések mellett a Vecseri-foki parkolók, út és járda felületek 
kiépítésével egyidőben parkosított területek is kialakításra kerültek. Közel 1500 db 
növény telepítésére került sor. A Református Nagytemplom felújítása során, annak 
környezetében park kialakítására is sor került. A körforgalmakba jelentős mennyiségű 
virágkiültetésre került sor. A beruházások megkezdése előtt zöldfelületi kimutatást kell 
készítenie a tervezőnek, illetve kertépítészeti tervet kell bemutatnia az engedélyezési 
eljárás során. A szolgáltatói övezetben megépült áruházak parkolói fásítással, nagy 
zöldfelületek biztosításával készültek. A Rendezési Terv az ipari szolgáltató 
övezetekben kötelező védőfásítás létesítését írja elő.  
 
· Meg kell szervezni a parlagfű irtását. A parlagon hagyott területek tulajdonosait 
fel kell kutatni, jogi eszközökkel élve el kell érni a területek karbantartását 
Az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanokon a parlagfű irtás folyamatos. A 
lakossági bejelentések kivizsgálásra kerültek és az intézkedés megtételére sor került. Az 
ellenőrzés folyamatos. Az önkormányzat a Munkaügyi Központ által, a parlagfű irtás 
megsegítésére kiirt pályázatokra, sikeresen nyújt be támogatási kérelmeket. 
 
· A mezőgazdasági táblák közötti területeken védelmi céllal fák telepítése a defláció 
csökkentése érdekében 
A közigazgatási határon belül működő vadásztársaságok a mezőgazdasági céllal 
használatos utak mentén fás és bokros területek kialakítására törekednek. 
 
· Kerülni kell az allergén fajok telepítését 
Erre a fakivágási engedélyekben előírt fapótlási kötelezettség előírásaiban is kiemelt 
figyelemmel kíséri a Hivatal. Az önkormányzat nagy gondot fordít arra, hogy allergén 
fajok ne kerüljenek telepítésre. 
 
· További elkerülő út építése 
Tervezési szinten a városrendezési terv tartalmaz erre vonatkozó elképzeléseket (451. út 
elkerülő szakaszának kiépítése, északi elkerülő út terve). 
 
· Tovább kell fejleszteni a város forgalom csillapítását 
A városközpont forgalomcsillapításán túlmenően folyamatban van a város közlekedési 
koncepciójának elkészítése, amely a közeljövőben kerül a Képviselő-testület elé 
tárgyalásra.  
  
· Alternatív energia használatát előnybe kell részesíteni 
2008-tól napjainkig megvalósult fejlesztések és beruházások, amelyek az alternatív 
energia (geotermikus energia, napenergia) felhasználásának megvalósítását szolgálják: 
 
− Épületenergetikai korszerűsítés Norvég Alapból 2009 /Norvég/EGT/ 
1. Köztársaság Utcai Óvoda /építészet/ 
2. Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola /építészet / 
3. Zsoldos Ferenc Szakközépiskola /építészet-gépészet / 
4. Családok Átmeneti Otthona /építészet-gépészet / 
5. Árpád Utcai Óvoda /építészet-gépészet / 
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− Szentes Új 100 férőhelyes Bölcsődei Komplexum kialakítása és energetikai felújítása 
/Norvég/EGT és DAOP/ 

− Szentes Új Családsegítő Központ kialakítása és a GYÁO energetikai felújítása  
/Norvég/EGT, DAOP, Önk./ 

− Épületenergetikai korszerűsítés Norvég alapból 2010 
1. Petőfi Sándor Általános Iskola /építészet-gépészet / 
2. Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola /építészet-gépészet / 
3. Szent Anna Utcai Óvoda /építészet-gépészet / 
 
 

 
 
7.1.2. Vízvédelem 
 

A felszíni vizek minőségével kapcsolatos célok: 
Cél: 
· A felszíni vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme 
· A felszíni vízfolyások, tavak vízminőség-romlásának megakadályozása 
· Az élővízbe bevezetett szennyvizek által okozott szerves-anyag terhelés csökkentése az 

eutrofizáció mérséklése céljából  
· Felszíni vízfolyások természetes víztisztulásának biztosítása 
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése nagy előrelépés a felszíni vizek vízminőségének 
megőrzése, illetve javítása szempontjából. A Kurca főcsatorna és a Zsoldos-tavak folyamatos 
bioremedizációs kezelése szintén a vízminőség javítását hivatott szolgálni. A belterületi árok 
rekonstrukciós munkák végzése közben az illegális szennyvízbekötések felszámolása is 
folyamatos, melynek következtében a gyűjtőcsatornákba kevésbé szennyezett víz jut be. A 
Kurcába szükség szerint frissítő víz kerül bevezetésre. Két úszó szökőkút üzemel 
folyamatosan az oxigén dúsítására.  
Az ATIKÖVIZIG az önkormányzat közreműködésével készített sikeres pályázatának 
köszönhetően a Kurca és a Veker torkolata és a Bika istállói zsilip közötti szakasz teljes 
meder kotrása készül el. 
Az öntözőcsatornák és a Kurca mellékcsatornáinak kezelése, karbantartása terén van még 
bőven teendő. 
 
· A vízelvezető csatornák vízminőségének javítása 
Folyamatban van 130 km külterületi önkormányzati tulajdonú belvízcsatorna nyilvántartásba 
vétele, üzemeltetése és karbantartása rendezett módon való megoldásának kialakítása. 
Jelenleg ezek fennmaradási engedélyezési eljárása történik, és tárgyalás alatt van ezek 
üzemeltetésre való átadása a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulatnak.  
 

Feladat: 
· A szennyvízcsatorna-hálózatra való lakossági rákötések ösztönzése 
A szennyvízcsatorna-hálózatra való lakossági rákötések ösztönzésével kapcsolatban 
elmondható, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 2008-ban befejeződött. A 
lakosság övezetenként (Nagyhegy 80%-os) mintegy 90%-ban rákötött a 
csatornahálózatra. A rá nem kötött ingatlanok egy része lakatlan, ill. olyan fogyasztói 
kört jelent, melynek a rákötés komoly anyagi gondot jelent, vagy olyan kicsi a 
fogyasztása, hogy nem esik a talajterhelési díj alá. A környezetvédelmi helyi rendelet 
rendelkezik a talajterhelési díjra vonatkozó szabályozással, amely a változások alapján 
aktualizálásra került. 



 6

Személyes megkeresés alapján történik a lakosság ösztönözése a rákötésre, de jelenleg a 
talajterhelés alapdíja nem olyan magas, hogy ez jelentős kényszerítőerő lehetne. 
  
   · A csapadék- vízelvezető csatornák kitisztítása, állapotának javítása, az illegális 
lakossági rákötések felszámolása  
A városban, belterületen lévő 119 km nyílt csapadékvíz elvezető árokba a bejárók ( 
közel 5200 db bejáró) mellett kétoldali szintjelző betonelemek elhelyezésre kerültek. A 
szintjelzők közötti árokfenék szintre hozása ezidáig 43 km-es szakaszon készült el 
közmunkaprogram keretében. Az idei évben a terv szerint további 23 km árok 
rekonstrukció valósul még meg. A munkavégzés során felszámolásra kerültek az 
illegális szennyvíz kivezetések.  
 
· A felszíni vízfolyások vízminőségének folyamatos ellenőrzése az országos 
hatáskörű szervekkel összhangban 
A Kurca vízrendszerében (12 mintavételi ponton) március elejétől szeptember végéig 
két hetente vízmintát vesznek az ATIKÖVIZIG Szentesi Szakaszmérnökség kollégái, 
amit Szegeden elemeznek. Ezen eredmények alapján a Szakaszmérnökség végzi a 
vízrendszer vízminőségét javítandó hígítást, illetve idény kezdetén az átöblítést.  
  
A Szakaszmérnökség már két éve megkezdte azon vízjogi engedélyek felülvizsgálatát, 
amelyek alapján használt termálvíz bevezetések történnek a Kurca rendszerbe.  
2009. évben szerződést kötöttek a bevezetett termálvíz mennyiségére vonatkozó 
többletüzemeltetési költségekre a nagyobb vízmennyiséget bebocsátó cégekkel, de a 
többlet öblítővíz mennyiségéért csak idén fognak először fizetni.  
Számos vízjogi engedély van még, ami nem került felülvizsgálatra. Az engedélyek 
felülvizsgálatát folyamatosan végzik. A nem megfelelő engedélyek módosítását 
kezdeményezik.  
   
· A Kurca-főcsatornán fel kell tárni a még meglévő illegális szennyvíz 
becsatlakozásokat és illegális hulladék lerakásokat. Ezeket meg kell szüntetni és 
szükség szerint szankciókat alkalmazni 
Az illegális szennyvíz elvezetések feltárását segíti elő a bioremedizációs tevékenység. A 
parton esetlegesen előforduló kisebb hulladék elhelyezések azonnal felszámolásra 
kerülnek. Jelentősebb mennyiségű lerakás a Kurca-partján nem jellemző. 
 
· A Kurca főcsatornához tartozó erek, mellékcsatornák folyamatos karbantartása, 
vízminőségük ellenőrzése 
2008. évben beruházás keretében felújításra került a Kórógy-éren a Fűzfás zugi tiltó, 
valamint helyreállításra került a Kurcatoroki ellennyomó zsilip. 
2009. évben javítást végeztek az Albertcsőszházi tiltó Kurca (1+857 km szelvénye) 
felhúzó szerkezetein és tábláin, valamint a Bikaistállói tiltónál (27+827 km 
szelvényben) történt beavatkozás, mert erős szivárgás jelentkezett, megkerülte a 
műtárgyat a víz. 
A Környezetvédelmi Felügyelőség a mellékcsatornák mentén létesült mezőgazdasági 
telephelyeket rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményeként amennyiben 
szükséges szankciókat alkalmaz (kötelezés, pénzbírság).  
Az ATIKÖVIZIG havi rendszerességgel végez vízminőségi méréseket a kritikus 
helyeken. 
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· Bioremediációs program folytatása a Kurca-főcsatornán 
A Kurcamenti három település önkormányzatai (Mindszent, Szegvár, Szentes) a Kurca 
bioremediációs kezelése érdekében 2008. év elején több évre szóló megállapodási 
szerződést írtak alá. Az önkormányzatok külön-külön állapodtak meg a településeiken 
működő horgászegyesületekkel a kezelés költségének megosztásáról. A kezelés 
elvégzésével a Malatech Water Kft-t bízták meg. Már 2007. októberében megkezdték a 
Kurca-főcsatorna bioremediációs kezelését. A főcsatorna vizének kezelése azóta 
folyamatos. Az idei évben a kisebb települések önkormányzatai és a közigazgatási 
határaikon belül működő horgászegyesületei a szűkös költségvetésre hivatkozva nem 
tudják biztosítani a kezelés finanszírozásának költségét. Szentes Város Önkormányzata 
az idei évben is igényli a Kurca kezelésének az elvégzését, a beszámoló elkészítéséig 
már két alkalommal (április, május) került sor a biológiai szer vízbe való bejuttatására.  
 
· A Kurcán szükség esetén a frissvíz utánpótlásáról való gondoskodás  
Az ATIVIZIG Szentesi kirendeltségével az önkormányzatnak érvényes szerződése van 
arra vonatkozóan, hogy szükség esetén a Kurcába un. frissítővíz kerüljön bejuttatásra. 
Az együttműködés és kapcsolattartás napi szinten történik. 
 
· Vízfelszínen úszó oxigéndúsító szökőkutak telepítése a Kurca Szentes város 
belterületi szakaszán 
Tavasztól-őszig két szökőkút üzemeltetése folyamatos.  
 
· Parti nádsávok meghagyása, parti sávok fásítása 
Változás nem történt 
 
· Termál elfolyó vizek kivezetése a Tiszába 
Az erre irányuló pályázatot az ATIKÖVIZIG elkészítette, amely elbírálási szakasz alatt 
áll. 
 
· Szennyvíztisztító telep korszerűsítése  
Szennyvíztisztító telep korszerűsítésének keretében a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 
megszerezte az elvi vízjogi engedélyt, környezetvédelmi engedéllyel is rendelkezik, 
elkészültek a létesítmény engedélyes tervei és azok rövid időn belül beadásra 
kerülhetnek az engedélyező hatóság felé. Az ipari önrész nem támogatottsága, Szentes 
város esetében olyan jelentős mennyiségű, hogy annak figyelmen kívül hagyása közel 
1,2-1,3 milliárd Ft önerőt eredményezne a városnak, melyet jelen költségvetési 
helyzetében az önkormányzat felvállalni nem tud, illetve az a fogyasztóra történő 
áthárítása oly mértékű csatornadíj-emelkedést vonna maga után, amely lehetetlenné 
tenné a rentábilis működést. Ezért a város - előkészítve minden tervezési és 
engedélyezési folyamatot -, a KEOP pályázati lehetőséggel csak akkor tud élni, ha a 
fenti kapacitásszámítási anomália megszűnik. Ennek érdekében évek óta tárgyalások 
folynak a szakminisztériummal. 
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A felszín alatti vizek minőségével kapcsolatos célok: 
 
· Ivóvízbázis-védelem fejlesztése 
· A sérülékeny vízbázisok területén a védősávok és védőidomok fokozott ellenőrzése, 

védelme 
 
Az ivóvízhálózat-rendszer teljes körű műszaki felmérése, és a hibák feltérképezése 
kapcsolatban az ivóvízhálózat teljes körű felmérése megtörtént, digitalizált térképpel 
rendelkezünk a hálózatról. Az új és rekonstruált vezetékek, valamint a műszaki hibák 
felvezetése folyamatos, majd ezek képezik a hálózatrekonstrukciós tervek alapjait. 
Az ivóvízbázisok fokozott védelme érdekében a védőidomok kialakításra kerültek. A szentesi 
vízbázis nem sérülékeny vízbázis, melynek következtében a védőidomok nem nagy 
területűek. Ezek lezárása megtörtént. Folyamatos az ellenőrzés annak érdekében, hogy a 
kutak közelében ne kerüljön sor olyan gazdasági és környezetterhelési tevékenységre, mely 
veszélyeztetné a kutak állapotát. 
 
· A nitrátterhelés csökkentése 
· A földtani közeg, a felszín alatti vizek további terhelésének elkerülése 
 
Az altalajvíz nitrátszennyezésének csökkentésére szolgál a folyamatosan szigorodó 
jogszabályi háttér. Többek között említésre méltó a közigazgatási határon belül működő 
állattartó telepek biztonságosabb trágyatárolási módjának felülvizsgálata, az ebből következő 
kötelezések, a mezőgazdasági parcellákon való táblaszéli trágyatárolás, valamint a 
trágyaszórás módjának és idejének meghatározására szolgáló jogi szabályozások. A 
mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének a csökkenése idézte elő az állattartás során 
képződő trágya mennyiségének, illetve a növénytermesztésben felhasznált műtrágya 
mennyiségének a csökkenését. Helyi szinten a trágyatárolásból adódó lakossági panaszok 
kivizsgálásra kerültek és az intézkedések megtörténtek. A nitrátterhelés csökkentését 
eredményezte a szennyvízhálózat kiépítése is.   
 
 
· A vízháztartás egyensúlyának kialakítása és megőrzése érdekében a felszín alatti 

vízkészletek felhasználásának mérséklése. 
A vízkészlet megőrzését a gazdasági helyzet és ebből adódóan a vízdíj növekedése is 
szabályozza. Az ivóvíztermelés több mint 30-40% történő visszaesése hozzájárult a 
vízkészletek megőrzése pozitív irányához. Ezt mutatja, hogy a kútmérések során folyamatos 
nyugalmi vízszintemelkedést tapasztaltak a szakemberek, mely a vízadó réteg készletének 
emelkedésére utal: 

- nortonkút létesítés következetes szabályozása, ellenőrzése 
 A helyi rendelet értelmében kétlépcsős engedélyezési eljárás van (létesítési- és 
üzemeltetési vízjogi engedélyezés jegyzői hatáskörben). Az üzemelési engedélyezést 
ellenőrzés előzi meg. 

- a szikkasztók tömeges megszüntetése (a szennyvíz-csatornázással párhuzamosan) 
Az esetek többségében új bekötés nem építhető meg a szikkasztók megszüntetése 
nélkül (az ezekbe bekerülő csővégről oldották meg a külcsatornákra való bekötést). 
Sok helyen magát a létesítményt átalakították csapadékvíz szikkasztónak, tehát mint 
szennyvízszikkasztók megszűntek. 
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Feladat: 
· Termálvíz gazdaságos felhasználása 
A termálvíz gazdaságos felhasználására a Szentesi Város Szolgáltató Kft fenntartásában 
lévő fűtésrendszer teljes mértékben automatizált, a víz kivétele frekvenciaváltós 
szivattyúval történik. Az elmúlt időszakban is, és a jövőben is előreszigetelt 
távvezetékeket használnak, csökkentve ezzel a hálózati hőveszteségeket. A termálvíz 
elhelyezése a vízjogi engedélynek megfelelően történik, azaz tovább hasznosításra 
átadásra kerül az Üdülőközpont Nonprofit Kft. részére.  
 
 
· A szennyvízcsatorna hálózatra való lakossági rákötések számának növelése 
A szennyvízcsatorna-hálózatra való lakossági rákötések ösztönzésével kapcsolatban 
elmondható, hogy a lakosság övezetenként (Nagyhegy csak 80%-os) mintegy 90%-ban 
rákötött a csatornahálózatra. A rá nem kötött ingatlanok egy része lakatlan, ill. olyan 
fogyasztói kört jelent, melynek a rákötés komoly anyagi gondot jelent, vagy olyan kicsi 
a fogyasztása, hogy nem esik a talajterhelési díj alá. Az önkormányzat rendelkezik a 
talajterhelési díj fizetése felől.  Ennek megfelelően azon kibocsátó, aki Szentes város 
területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi 
vízgazdálkodási hatósági engedéllyel nem rendelkező, olyan szennyvízelhelyezést 
alkalmaz, amely nem felel meg a külön jogszabályban meghatározott egyedi 
szennyvíztisztító, illetve szennyvíz-elvezetési kislétesítmény követelményeinek, köteles 
a jogszabályban meghatározott talajterhelési díjat megfizetni. Amennyiben a 
közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a 
közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. A Szentesi Víz- és 
Csatornamű Kft. személyes megkeresés alapján próbálja ösztönözni a lakosságot a 
rákötésre, de jelenleg a talajterhelés alapdíja nem olyan magas, hogy ez jelentős 
kényszerítőerő lehetne. 
 
· A szippantott szennyvíz leürítés ellenőrzése, az illegális leürítések felszámolása 
A szippantott szennyvíz leürítés ellenőrzése, az illegális leürítések felszámolásával 
kapcsolatban elmondható, hogy a szippantott vizek – mely egyébként a csatornázás 
teljes körű kiépítése miatt mintegy 50-60%-al csökkent - fogadására a szennyvíztelepen 
került elhelyezésre. A Szentesi Víz- és Csatornamű Kft ezzel megbízott tagjai 
folyamatosan figyelik a beérkező szippantó autókat, ill. azokat a helyeket, ahol esetleg 
illegális bebocsátás történhet. 
 
 
· Ivóvízbázisok fokozott védelme 
Ivóvízbázis-védelem vonatkozásában szükséges intézkedések, az elkövetkezendő 
időszakban, az ivóvízminősség-javító program keretében kerülnek megvalósításra. A 3 
db városi kút (Farkas A. utcai, Kontakta és Deák F. utcai) megszüntetésre kerül, mivel 
nem kapcsolhatók az új, kiépítésre kerülő technológiához. Helyettük a berekháti 
térségben 2 db kút mélyítésére kerül sor a program keretében. 
 
· A földtani közeg, a felszín alatti vizek további terhelésének elkerülése  
A földtani közeg, a felszín alatti vizek további terhelésének elkerülése érdekében a 
kutak vízszintjének állandó ellenőrzése mellett, a szakemberek figyelik a rétegvízszint 
alakulását. Ezt a megfigyelést havi mérések és azok évente történő Vízügyi 
Igazgatóságnak történő megküldése mellet végzik. 
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· Hulladéklerakók rekultiválása 
A Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó 
önkormányzati társulás (DAREH) 2006. 03. 07-én alakult meg 68 önkormányzat 
társulása révén. Jelenleg 93 önkormányzat a tagja, köztük Szentes Város 
Önkormányzata is. 
A DAREH által benyújtott „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű 
rekultivációs program elvégzése” című KEOP-2.3.0. kódszámú pályázat I. fordulójára a 
Társulás két ütemben pályázott, mert a 88 település területén található lerakók 
rekultivációs becsült költsége meghaladta a 10 milliárd forintot, a pályázati felhívás 
felső határát. Szentes vonatkozásában az I. ütemben a Termál szeméttelep, a II. 
ütemben, pedig a Rákóczi utcai és a Berki Hulladéklerakó Telep rekultivációja szerepel. 
A pályázatkiíró érdemesnek tartotta a projekt megvalósítását, így a projekt teljes 
kidolgozását és az Európa Uniós Bizottsághoz beküldendő pályázati anyag elkészítését 
megfinanszírozta 15%-os önrész biztosítása mellett.  
A II. fordulóban az elhagyott bezárt lerakók rekultivációjára, elfogadott CBA 
(költségelemzés és elszámolási ütemterv) alapján 100%-os támogatás adható. A II. 
fordulóra történő benyújtás időpontja június-július hónapban várható. Rekultiválás 
elkészültének várható időpontja 2012. év. 

 
 
 

 
 
7.1.3.  Földvédelem 

 
Cél: 
· A termőföld minőségének, termékenységének megőrzése, javítása 
Jelentős előrehaladás e téren nem történt. Az önkormányzat azokon a területeken, amelyeket 
nem tud bérbe adni, a kaszálást folyamatosan elvégzi. 
 
· A parlagon maradt területek hasznosítása (a termőföldterület csökkenésének 

minimalizálása) 
Az önkormányzat a tulajdonában lévő parlagon lévő ingatlanokat bérbeadással próbálja 
hasznosítani annak érdekében, hogy újra művelés alá kerüljenek a mezőgazdaságilag 
hasznosítható területek. 
 
· A környezeti károkozás lehetőségeinek csökkenése 
A helyi környezetvédelmi program is tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket, illetve a 
Környezetvédelmi Felügyelőség is több esetben végez ellenőrzéseket, melynek következtében 
kármentesítések elrendelésére kerül sor. A leggyakrabban a nem megfelelő trágya- és 
hulladéktárolás miatti szankcionálásra történt intézkedés. 
 

Feladat: 
· A hulladéklerakók rekultiválása 
A feladat megvalósulása a felszín alatti vizek minőségével kapcsolatos célok 
témakörben is már ismertetésre került. 
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· Mezőgazdaságilag kevésbé hasznosítható területeken a viszonyoknak megfelelő 
hasznosítás (gyepesítés, erdősítés, vizes élőhelyként való hasznosítás)  
2008. évi állapothoz képest jelentős előrelépés nem történt. A magángazdálkodók közül 
kevesen tértek át a mezőgazdaságilag kevésbé hasznosítható területeik más fajta 
hasznosításának a bevezetésére. Ezek sorában az erdősítés a legjellemzőbb. 
 
· Védelmi növényzet telepítése (talaj- és tájvédelmi fásítás)  
A Berki Hulladéklerakó Telephely köré a véderdő telepítése megkezdődött 2009. évben. 
  
· Védett, illetve érzékeny természeti területek védelme 
Elkészült a helyi védelem alatt álló Hősök Erdeje szabadtér építészeti revitalizációs 
kertépítészeti terve, illetve a Széchenyi liget ökoturisztikai fejlesztésének a terve. 
Mindkét terv kivitelezése elkezdődött. 
  
· Ár- és belvízvédelmi művek korszerűsítése. (Különösen a vízelvezető-rendszerek 
esetében) 
· Belvizek elleni védelem 
Az ATIKÖVIZIG, az önkormányzat közreműködésével készített sikeres pályázat 
eredményeként a Kurca Szentesi szakaszán lévő vízi műtárgyak teljes újraépítésére 
kerül sor 2010-2011. évben. 
 

 
 
7.2. Települési és épített környezet védelme 

7.2.1. A települési környezet védelme 
 

Cél: 
· Egészséges, kulturált, biztonságos lakókörnyezet kialakítása 
A játszótereken, zöldfelületeken, lakóparkokban napi rendszerességgel történik a szemét 
összegyűjtése. A játszóterek biztonságát szolgáló felújítások elkészültek. Az  intézményekben 
és a játszótereken tilos a dohányzás. 
 
· Helyi környezetvédelmi vonatkozású rendeletek elkészítése, ill. felülvizsgálata 
Új helyi környezetvédelmi rendelet készült 2008. évben, melynek aktualizálása folyamatos. 
 
· A lakosság, a civil szervezetek bevonása a települési környezetvédelmi döntésekbe és 

azok végrehajtásába 
A helyi szabályozási terv, az építési szabályozási terv, az Integrált Városfejlesztési Stratégiai 
Terv, valamint a Városközpont rehabilitációs pályázatának készítése során került sor a 
legnagyobb mértékben a lakosság és a civilszervezetek bevonására. A tájékoztatás fórumok, 
előadások szervezésével, a városi honlap folyamatos frissítésével, illetve szóróanyagok és a 
helyi média alkalmazásávaltörténik.  
 
 

7.2.1.1.   Települési környezet tisztasága 
 
Cél: 
· A település köztisztaságának javítása 
Az „Út a munkához” elnevezésű közcélú munkaprogram keretében önkormányzatunk 2009. 
és 2010. évben is mintegy 50 főt foglalkoztat a Városellátó Intézmény közreműködésével a 
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közterületek fenntartásához. Remélhetőleg a program az elkövetkezendő években is 
folytatódik, ezáltal továbbra is magas színvonalon lehet biztosítani a város tisztaságát. 
A település tisztaságának elősegítését hivatott szolgálni a környezetvédelem helyi szabályairól 
szóló 8/2008. /V.01./ rendelet, melynek értelmében a településen keletkezett folyékony- és 
szilárd hulladéknak az elhelyezése a hulladék-termelő kötelessége. A hulladék termelője 
köteles a rendszeres és szabályszerű elhelyezést igazolni. Továbbá, hulladékot csak az e célra 
kijelölt helyen, engedélyezett módon szabad tárolni, elhelyezni, kezelni, megsemmisíteni, 
illetve ártalmatlanná tenni. A rendelet szankciót határoz meg a szemét illegális elhelyezését 
végzőkkel szemben. Az ellenőrzést a Közterület-felügyelet munkatársai végzik.  
 
· Köztéri rongálások visszaszorítása 
A köztéri rongálások visszaszorítása ügyében lassan érzékelhető változás mutatkozik. A 
hétvégi rendezvények idején, a város utcáin, terein még nagyobb ellenőrzésre lenne szükség.  
A köztéri rongálások nagyobb hányada származik a fiatalok által űzött különböző extrém 
sportok gyakorlásából, ennek során minden közterületi szintkülönbséget kihasználnak (padok, 
kiemelt virágágyás szélek, ülőfelületek, stb.). Bízunk abban, hogy az elkészült kombinált 
BMX-görkori pálya eredményeként csökkenni fog a köztéri rongálások száma. Ezen a téren 
javulást várunk az ifjúsági közösségi terek fejlesztési, illetve a bűnmegelőzési programok 
szervezése által. Elmondható, hogy a grafiti nem jellemző városunkban. 
 

Feladat: 
· Kommunális szilárd hulladékok megfelelő kezelése és ártalmatlanítása 
A Berki hulladéklerakó telep 2009. őszén zárt be. A kommunális hulladék az idei évtől 
az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. hulladéklerakójába kerül elszállításra.  
  
· Szelektív hulladékgyűjtési rendszer kibővítése 
Szentes városban a meglevő 33 db szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezésénél 
elsődleges szempont, hogy a város belterületének bármely ingatlanáról a településen 
belüli közlekedés során legalább egy db „útba essen”, és ne legyen 200 méternél 
messzebb. Ez az elérhetőség, és a gazdaságossági szempontok (kihasználtság, 
üzemeltetés, telepítési költségek) összevetésével alakult ki a gyűjtőszigetek mai 
elrendezése.  
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek 4 db, 1100 literes műanyag, frakciónként eltérő 
színű, lezárt speciális bedobó nyílással ellátott fedelű szabványos, feliratozott 
konténerből állnak. Több szigetnél megtalálható az elemek gyűjtésére szolgáló edényzet 
is. Az utóválogatással együtt végeredményeként 9 hulladékfrakció képződik.  

Minden gyűjtősziget erre a célra kialakított 6 x 1,5 méteres új, vagy korábbi már 
meglevő szilárd burkolaton került elhelyezésre. Az így kialakult szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer lefedi Szentes Város belterületének, több mint 90 %- át, és 
arányaiban a lakosság számára hasonló mértékben elérhető. Ugyanakkor a kiépített 
gyűjtési rendszer kapacitása távolról sem elegendő, bizonyítja ezt az is, hogy a 
gyűjtőszigetek mintegy felére a heti 2 alkalommal történő ürítés időnként kevésnek 
bizonyul. Ezért került sor a 284 társasházi lakásnál és a Szeder telepen, a Termál 
telepen, valamint Lapistó területén belül, pedig 590 kertes házi ingatlannál a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére.  

Szelektív hulladékkezelési tevékenység során két további elkülönített kezelést igénylő 
hulladék továbbhasznosításra történő gyűjtése folyik a Szentes- Berki Hulladéklerakó 
Telepen. A lakosság a feleslegessé vált gépjármű gumiabroncsokat, az elhasznált 
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konyhai sütőolajokat és zsiradékokat adhatja le. Ezeket a hulladékokat a Városellátó 
Intézmény lomtalanításkor is elkülönítve kezeli. 
A lakossági- és a parkfenntartási zöldhulladék begyűjtése is elkülönülten történik, annak 
kezelését és hasznosítását  a komposztáló telepen végzik.   
 
· A köztisztasági feladatok ellátásának fejlesztése 

A fejlesztés elemei, a tervezett megvalósítás időrendjében: 

• Kis mennyiségű lakossági lom és egyéb hulladék fogadás, elszállításig történő tárolás 
feltételeinek megteremtése, 
• A Hulladéklerakó Telep 2009. december 31-én lezárt I. sz. ütem 1. sz. depónia másra 
nem hasznosítható inert hulladékokkal történő takarás feltételeinek megteremtése, 
• Hasznosítható inert hulladékok elkülönített gyűjtésére, kezelésére, tárolására alkalmas 
tér kialakítása, 
• Szelektív hulladékválogató szín létesítése, 
• Lakossági veszélyes hulladék gyűjtő udvar létesítése, 
• Hulladékátrakó állomás létesítése, 
• A komposztáló telep kapacitásának növelése. 
 
A cél elérése érdekében a DAREH KEOP-1.1.1. kódszámú „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek fejlesztésére” pályázatot nyújt be 2010 évben, mely többek 
között tartalmazza Szentes város hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztési 
elképzeléseit.  
 
· Illegális hulladék lerakások felszámolása 
Az előző években elnyert pályázati források segítségével felszámolásra kerültek a 
jelentősebb illegális hulladéklerakó helyek. A Városellátó Intézmény munkatársainak 
köszönhetően a területek folyamatos ellenőrzés alatt állnak. A közcélú munkások és az 
állandó alkalmazottak a problémás területeket tisztán tartják. A lakossági bejelentések, 
illetve a közterület-felügyelet jelzései alapján az intézkedések azonnal megtörténtek. 
 
· Városi közterületi takarítási akciók szervezése 
Számos környezetszépítő akció szervezésére került sor az elmúlt években. A teljesség 
igénye nélkül ezek a következők: az Önkormányzat tavaszi takarítási akcióján 
túlmenően, a Magyar Közút Zrt., a Legrand Zrt., a vadásztársaságok, iskolák, 
civilszervezetek szerveznek takarítási akciókat. Az akciók során a részvételi arány igen 
magas. 
A Városellátó Intézmény minden évben megszervezi a tavaszi-őszi lomtalanítást, illetve 
a veszélyes hulladék gyűjtését. 
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7.2.1.2. Csapadékvíz elvezetés, bel- és árvízvédelem 
 

Cél: 
· Csapadékvíz-elvezetés megoldása, a település védelme az esetleges bel- és árvizektől 
Az előzőekben már említettek szerint. 
  
 
 
· Közterületek, utak minőségének megóvása valamint javítása 
- Gázos kövesút szakaszosan: 700 m2  
- Mentettréti út szakaszosan: 1100 m2 

- Szentes, Vecseri - foki út és parkoló építése (Új) 
- Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) 
- Honvéd u. (Drahos utca és a körforgalom között) felújítás 
- Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) felújítása 
- József Attila utca 4-től belső utak - Új utcáig felújítása 
- Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) felújítása 
- Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és a Szegvári út felújítása 
- Belterületi utak felújításának folytatása a városban Farkas M. u. (Ady E.-Arany J. u.) 
- Nagyhegy Kikelet u.  
 
Kerékpárút felújítás: 
Szarvasi út: a Szeder-temető és a Kikelet u. között 
Ipartelepi út: szakaszosan a balesetveszélyes helyeken 
 
Járda felújítások:  
Pályázati forrás elnyerés segítségével a város utcáin 6.000 m2 járdaburkolat felújítása készült 
el 2008-2009. év során.  
 
Pályázaton kívül további járdafelújítások készültek el: 
- Jókai u. 
- Rákóczi u. 
- Damjanich u. 
- Kiss Zs. u. 
- Bacsó B. u. 
- Budai N. A. u. 
- Dózsa Gy. u. 
- Csongrádi út: szakaszosan lakossági bejelentés alapján 
- Munkás u. - Mikecz u. – Kiss E. u. között mind a két oldalon 
- Dózsa Gy. u.  
- Deák F. u. 
- Wesselényi u. 
- Kisér u. szakaszosan lakossági bejelentés alapján 
Az említett szakaszokon a munkák végzése során a csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata is 
megtörtént és a szükséges beavatkozások a megfelelő vízelfolyás érdekében megtörténtek. E 
mellett zöldfelület rendezésére is sor került. 
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Feladat: 
· Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása, a víz folyamatos lefutásának 
biztosítása az egyes befogadókig 
·  Csapadékvíz-befogadók állapotjavítása, szükség szerint újak létesítése 
·  Ár- és belvízvédelmi művek korszerűsítése 
· A csapadékvíz-elvezető árkokba történő illegális szennyvíz bevezetések felmérése 
és 
mielőbbi megszüntetése 
Az előző részekben már leírtak szerint. 
 
· Nyílt árokrendszer befedésének megakadályozása 
A környezetvédelméről szóló helyi rendelet rendelkezése értelében a nyílt árok 
burkolása, a kapubejáró létesítése, illetve az árok fedése kezelői hozzájárulás köteles. 
Ároklefedés csak különleges méltányolást érdemlő esetben (pl.: parkoló létesítése) 
lehetséges kiviteli terv alapján. A tervezésnél és kivitelezésnél a lehető legnagyobb 
zöldfelületet kell kialakítani. 

 
 

7.2.1.3.   Ivóvízellátás 
 
Cél: 
· Meglévő vízkészletekkel való gazdálkodás, biztonságos vízellátás 
A 201/2001. számú kormányrendelet által szabályozott, ivóvízminőségre vonatkozó, 2009. 
évben életbelépett előírások szigorúbbak a jelenleginél. Mivel a jelenlegi mérési adatok közül 
több paraméter minimálisan, de meghaladja a leendő határértékeket, ezért Szentesen is 
szükséges beruházásokat megvalósítani.  
 
· Hálózati vízveszteség csökkentése 
A hálózati veszteség csökkentése érdekében folyamatosan történik a hálózatrekonstrukció 
végzése. Ez a csőtörések darabszámának csökkenésében és a vízveszteség ugyan lassú, de 
folyamatos csökkenésben realizálódik. 
 
· A meglévő és még üzemelő vízadó kutak minőségének megőrzése, illetve javítása 
A meglévő és még üzemelő vízadó kutak minőségének megőrzése, illetve javítása során a 
meglévő kutak üzemi vízszintjének mérése havai gyakorisággal, kémiai és bakteriológiai 
minőségét negyedéves gyakorisággal ellenőrzik. Kétévente történik a műszeres vizsgálat és 
ennek függvényében döntenek a szükséges javítások felől. Szükségszerint, (mint pl az elmúlt 
tíz évben Kaján-, Magyartés- Lapistó Szentes Farkas A. utcai és II/3 kút esetében) elvégezik a 
kutak betétszűrős felújításait. 
 
 

Feladat: 
· Az ivóvízhálózat-rendszer műszaki felmérése, hibák feltérképezése 
A feladat végrehajtásaként az ivóvízhálózat teljes körű felmérése megtörtént, a 
hálózatról digitalizált térkép készült. Az új és rekonstruált vezetékek felvezetése 
folyamatos. Az észlelt hibák rögzítésre kerülnek, és ezek képezik a 
hálózatrekonstrukciós tervek alapjait. 
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· Időszakos vezetéki rekonstrukciók betervezése, megvalósítása  
Időszakos vezetéki rekonstrukciók betervezése, megvalósítása kapcsán, a 
rekonstrukciókat folyamatosan, megfelelő tervezési előkészítés mellett végezik a 
szakemberek. Ez évente a társaság anyagi lehetőségei által is meghatározva, kb. a teljes 
hálózat 1 %-át teszi ki. Az 50 éves amortizációt számolva ennél többet kellene 
elvégezni, de ezt befolyásolják egyéb tényezők is. Az ivóvízminőség-javító program 
keretében mindenképpen megvalósul egy nagyobb léptékű hálózatrekonstrukció is. A 
folyamatosan végzett rekonstrukció jelenleg is érezteti pozitív hatását a hálózati hibák és 
vízveszteség csökkenésében. 
 
· A kutak védőterületének fokozott ellenőrzése, szennyezésektől való megóvása 
Helyi rendelet határozza meg a talajvíz kutak minimálisan betartandó védőtávolságait:  
- épülettől és szomszédos telektől 5,0 m 
- szennyvízszikkasztótól, szennyvíztárolótól 15,0 m 
- árnyékszéktől 15,0 m 
- hulladéktartály tárolótól 5,0 m. 
 
· Aktív részvétel a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség - javító Programban 
Szentes Város Önkormányzata tagja - a 204 települést összefogó - Dél-Alföldi 
Ivóvízjavító Konzorciumnak. Ennek célja KEOP pályázaton keresztül, európai uniós 
források elnyerése, a minél kisebb önkormányzati önrésszel történő jobb minőségű 
ivóvíz előállítása érdekében. Jelenleg az előzetes hidrogeológiai és rekonstrukciós 
felmérések alapján a megvalósíthatósági és elvi vízjogi tervek a költséghaszon elemzés 
és pályázati anyag készítése van folyamatban.  
Megalakult időközben a Szentes és térsége ivóvízminőség-javító társulás és a fenti 
anyag birtokában kistérségi pályázat beadására kerül majd sor, a tervek szerint ez év 
szeptemberéig. 
A pályázati lehetőség alapján remélhető mintegy 80-85% támogatás elnyerése, ami az 
előzetes megvalósíthatósági tanulmánytervek alapján 2010-2011. évben mintegy nettó 
200 milliárd Ft önrész terhet jelent városunknak. 
 

 
 

7.2.1.4.   Energiagazdálkodás 
Cél: 
· Energiafelhasználás csökkentése 
· Alternatív energiafelhasználás kiterjesztése 
 
 

Feladat: 
· Alternatív energiafelhasználás kiterjesztése 
· Beruházásoknál az energiatakarékos technológiák megvalósításának támogatása 
· Utólagos hőszigetelések, energia-megtakarítást eredményező beruházások 
· Megújuló energiaforrások hasznosításának népszerűsítése, ezek alkalmazása. 
· A panel program folytatása 
 
2008-tól napjainkig megvalósult fejlesztések és beruházások, amelyek az 
energiafelhasználás csökkentését, az energiatakarékos technológiák megvalósítását 
támogatják: 
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− Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása (Önk.) 
− HSK Átmeneti Szálló felújítása (TIOP) 
− Gondozási Központ épületeinek rekonstrukciója (DAOP folyamatban) 
− Klauzál Gábor Általános Iskola épületének felújítása és bővítése (DAOP) 
− Épületenergetikai korszerűsítés Norvég Alapból 2009 /Norvég/EGT/ 

1. Köztársaság Utcai Óvoda /építészet/ 
2. Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola /építészet / 
3. Zsoldos Ferenc Szakközépiskola /építészet-gépészet / 
4. Családok Átmeneti Otthona /építészet-gépészet / 
5. Árpád Utcai Óvoda /építészet-gépészet / 

− Terney Kollégium déli oldali vizesblokkjainak felújítása /Önk./ 
− Rákóczi Utcai Óvodában új tálalókonyha kialakítása /ÖM+Önk./ 
 
 
2010. év közbeszerzés lezárult, de a kivitelezés még nem kezdődött el: 
− Közösségi tér kialakítása Szentesen /Dózsa ház felújítás/ DAOP/ 
− Szentes Új100 férőhelyes Bölcsődei Komplexum kialakítása és energetikai felújítás 
Norvég és DAOP pályázatokkal /Norvég/EGT és DAOP/ 
 
A közbeszerzési eljárás megkezdése az idei évben: 
− Szentes Új Családsegítő Központ kialakítása és a GYÁO energetikai felújítása Norvég 
és DAOP pályázatokkal /Norvég/EGT, DAOP, Önk./ 
− Épületenergetikai korszerűsítés Norvég alapból 2010 

1. Köztársaság Utcai Óvoda /gépészet/ 
2. Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola /gépészet / 
3. Petőfi Sándor Általános Iskola /építészet-gépészet / 
4. Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola /építészet-gépészet / 
5. Szent Anna utcai óvoda /építészet-gépészet / 

 
A panelprogram keretében 2002-2007. évig az önkormányzat által is támogatott 655 
lakás energiatakarékos felújítására került sor. 2008. évben 685 (ebből 41 
önkormányzati) lakás, 2009. évben, pedig 45 lakás nyert támogatást a panelprogram 
keretében.  
2009. évben 182 (ebből 26 önkormányzati) lakásnál került kialakításra az egycsatornás 
gyűjtőkémény, az idei évben pedig még 18 lakásnál fog elkészülni a gyűjtőkémény.  
 
„Szemünk fénye Program” keretében az önkormányzati fenntartású intézményekben 
kialakításra kerülnek az energiatakarékos világítási rendszerek, mely által 44%-al 
csökken az energiafelhasználás. A Honvéd utcán a  körforgalomtól a belterület határáig 
energiatakarékos közvilágítás épült ki.. 
Az Ilonapart I. számú termálkút megvásárlásával a jövőben tovább bővíthető a 
geotermikus energia felhasználásának lehetősége. Napjainkban folyik a felmérés arra 
vonatkozóan, hogy milyen megoldások jöhetnek számításba a termálvíz-hálózat 
továbbfejlesztése terén. 
A Benignus Közhasznú Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően 300 háztartásban 
a hagyományos izzók cseréjére kerül sor, továbbá pályázatot nyújtottak be elavult hűtők, 
mosógépek cseréjének támogatására is. 
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7.2.1.5.   Zöldterület-gazdálkodás 
Cél: 
· Esztétikusabb települési környezet kialakítása és fenntartása 
A közcélú munkaprogram nagyban segíti a cél elérését. A mindennapi parkfenntartási 
munkák mellett fokozatosan kerülnek környezetrendezésre olyan területek is, amelyek az 
évek során humán erőforrás hiányában „elvadultak”. Ezzel nem csak a városkép esztétikai 
látványa nő, hanem csökkenek azok a helyek is, ahová illegális szemét lerakások kerülhetnek. 
 
 · Zöld felületek minőségi- és mennyiségi növelése 
A közterületekre több ezer fa került kiültetésre, amelyeket a lakosság kevés kivételétől 
eltekintve nem gondozott. Szintén a közcélú munkaprogramnak köszönhetően, ezeknek a 
fáknak a gondozása is a mindennapi fenntartási munka keretében elvégezhetőek.  
A közterületi játszóterek mindegyike EU - konform. Az új kialakítású parkok csak automata 
öntöző rendszerrel  épülhetnek. Az új játszóterek, pedig csak ivókúttal létesülhetnek.  
A helyi környezetvédelmi rendelet melléklete tartalmazza a városrészek fenntartás intenzitása 
(I., II, II, IV kategória) szerinti besorolását. 
 

Feladat: 
· Zöldterületek mennyiségének megőrzése, növelése, parkosítás. 
· Utak melletti védőfásítások, zöldsávok megvalósítása. (A talajdefláció elleni 
védelmét is biztosítják, emellett „ökofolyosót” képezve a zöldhálózat fontos elemei.) 
· Meglévő zöldfelületek minőségének javítása, a lakossági igényekhez való igazítása. 
A fentiekben már ismertetettek szerint. 
 
· Virágos területek megnövelése (pl.: iskolai, óvodai program segítségével, lakosság 
bevonásával) 
Az iskolák, óvodák évről-évre neveznek a „Virágszínvonalasabb Szentesért” versenyre. 
A Nagymama program keretében évente 10. 000 db virágpalánta kiosztására kerül sor. 
 
· Környezetszépítő versenyek szervezése 
A „Virágszínvonalasabb Szentesért Környezetszépítő Verseny szervezése 2004. év óta 
folyamatos. 
 
· Új Életfa ajándékozás az újszülött gyermekeknek, és a Nagymama program 
(virágpalánta osztás a nagymamák között) hagyományának fenntartása 
A hagyományokhoz hűen továbbra is ősszel és tavasszal az újszülött gyermekek egy-
egy facsemetét kapnak az önkormányzattól ajándékba. A Nagymama program 
keretében, pedig tavasszal 10.000 tő virágpalánta kerül kiosztásra a nagyszülők körében. 
 
· Játszóterek létesítése, meglévők fejlesztése 
2008. évben 11 óvoda udvarában pályázati forrás segítségével a játszóeszközök az 
UNIÓS szabványoknak megfelelően felújításra, átalakításra kerültek. A Széchenyi 
ligetben, szintén pályázati forrás segítségével fejlesztésre kerül a játszótér, illetve erdei 
tornapálya kiépítése valósul meg. A Városellátó Intézmény 2004. év óta folyamatosan 
végzi a közterületi játszóterek szabványosítását. Ennek köszönhetően napjainkra minden 
játszótér (országos viszonylatban is példamutatóan) megfelel az EU-s előírásoknak. 
A Hősök Erdejében az idei évben épült ki egy újabb játszótér. 
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· Mezőgazdasági művelés alá vont területek szélein fasorok, védősávok 
telepítésének ajánlása a tulajdonosok irányába 
Előre lépés nem történt. 
 
· Erdőterületek növelése 
2008. évtől az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek az elkerülő út mentén, 
UNIÓS forrás segítségével telepített 1,55ha új erdőterülettel gyarapodott.  
 
· Őshonos növényfajok alkalmazásának ösztönzése 
Az erdőtelepítések jelentős része már csak őshonos fajok telepítésével valósulhat meg. 
 
· Szárazságtűrő növényfajok telepítése 
Az új növénytelepítéseknél a szárazságtűrő fajok kerülnek előtérbe. 
 
· Öntözött parkfelületek növelése 
A parkfelújítások során, illetve újak létesítésénél (Református Nagytemlom park, Dr. 
Sípos Ferenc Idősek Otthona parkja) elsődleges szempont az automata öntözővíz hálózat 
kiépítése. 
 
 · Városkapuk rendezése 
Ezen a téren szembetűnő előrelépést tett a város, köszönhetően a közcélú 
munkaprogram adta lehetőségnek. Körforgalmak virágosítása, a városba bejövő utak 
hulladékmentesítése, folyamatos kaszálás és a bozótirtás, valamint fák telepítése 
esztétikusabb látványt nyújt. Azonban nem lehetünk még teljesen elégedettek, továbbra 
is ilyen intenzitással kell a munkát végezni a még jobb eredmény elérése érdekében. 
 
· Egységesen fásított utcaképek kialakítása 
Az önkormányzat által végzett új fasorok telepítésénél a vonalas létesítmények mellett 
azonos fajták használata kerül előtérbe. A fakivágások engedélyezése során a pótlási 
kötelezettségi előírásban a már kialakulóban lévő fasor fajtái kerülnek meghatározásra. 
 
· Zöldfelületi kataszter elkészítése 
A kataszter elkészítésének magas költségvonzata miatt pályázati lehetőségre vár a 
feladat elvégzése. A mai napig nem került kiírásra olyan pályázat, amely ezt a fajta 
tevékenységet támogatná. 

 
7.2.1.6. Közlekedés 

 
Cél: 
· Kül- és belterületi úthálózat fejlesztése 

Útfelújítások pályázati forrás segítségével: 
- Szentes, Vecseri - foki út és parkoló építése  
- Esze Tamás utca (Nyár u. és Ilona part között) 
- Honvéd u. (Drahos utca és a körforgalom között) felújítás 
- Klauzál utca (Kossuth u. és Arany J. u. között) felújítása 
- József Attila utca 4-től belső utak - Új utcáig felújítása 
- Sopron sor (Villogó utca és Temető bejárata között) felújítása 
- Kossuth utca, Nagyhegyszéli út és a Szegvári út felújítása 
- Belterületi utak felújításának folytatása a városban (50%) Farkas M. u. (Ady E.-Arany J. u.) 
- Nagyhegy, Kikelet u. 
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- Szegvári út 
- Tiszi híd rekonstrukció 
 
· Teljes kerékpárút-hálózat kiépítése. 
Az előzőekben már említettek helyszíneken történtek fejlesztések, és további kerékpárút 
építéseinek előkészítése van folyamatban. 
 
· Városközpont forgalomcsillapítása 
Ez évben a kivitelezések megkezdődtek és még az idén be is fejeződnek a Kossuth utca 
forgalomcsillapítására irányuló munkák. A Kurca híd szélesítése csak a jövő évben készül el.  
 

Feladat: 
· Forgalomtechnikailag nem megfelelő csomópontok átépítésének kezdeményezése 
A Kossuth utcán az idei évben átépítésre kerülnek a nem megfelelő csomópontok. A 
Vásárhelyi út-Nyíri köz kereszteződés áttervezése elkészült. A Béke utcai csomópont 
rendezése még várat magára. A terv évekkel ezelőtt elkészült, amelyet aktualizálni 
szükséges. 
 
· Kossuth utca forgalomcsillapítása 
A főutca forgalomcsillapításának kivitelezése megkezdődött és az idei évben a Kurca 
híd megszélesítése kivételével be is fejeződik. 
 
· Folyamatos járdafelújítások 
Már az előző fejezetekben említett járdafelújítások készültek el. A járdafelújítások 
napjainkban is folyamatosan történnek. 
 
· Parkolók létesítése 
Az újonnan létesülő építményekhez minden esetben megépülnek a jogszabályokban 
előírt parkolók. A Strand kiszolgálására elkészült a Vecseri-foki parkoló, a 
sportpályához a Csongrádi út két oldalánál készültek parkolóhelyek.  
Az „intézményi parkoló építési program” keretében az alábbi intézményeknél kerültek 
kialakításra parkolók:  

 Parkolók készítése útalap szintig: 

- Köztársaság Utcai Óvoda  10 db 

 - Mátéffy Utcai Óvoda    8 db 

 - Rákóczi F. Utcai Óvoda    6 db 

 - Horváth Mihály Gimnázium 18 db 

 - Bartha János Szakképző Iskola 16 db 

Nemesített útpadka készítése 1-1,5 méter szélességben az alábbi intézményeknél: 

 - Árpád Utcai Óvoda   30 m2 

 - Villogó Utcai Óvoda             36 m2  

   - Vásárhelyi Úti Óvoda  30 m2 

   - Nagyörvény utcai ÖNO  30 m2 

 - Nagyörvény utcai orvosi rendelő 15 m2 

Merőleges beállású parkoló a Klauzál utcai óvoda mellett gyephézagos burkolattal: 4 db  
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· Meglévő utak korszerűsítése, szilárd útburkolatok folyamatos karbantartása 
A már fentebb említett útburkolatok felújításai készültek el. A javítási munkálatok 
napjainkban is folyamatosan történnek. 
 
· Útszakaszok felújításánál, átépítésénél csak kiemelt szegéllyel ellátott utak építése 
Képviselő-testületi határozat értelmében csak szegéllyel ellátott utak épülhetnek. 
 
· Az utak mentén zöldsáv kialakítása 
A Vecseri-foki parkoló és a Csongrádi utat az Ilonaparti úttal összekötő út 
növénytelepítések elvégzése mellett készült el. A fásítási program keretében a 
költségvetés függvényében évek óta folyamatosan történnek a növénytelepítések. 
 
· A kerékpárút-hálózat kistérségi szinten történő megtervezése, pályázat 
benyújtása 
A Szentes-Szegvár-Derekegyház kistérségi kerékpárút terv elkészült, azonban 
pályázatra még nem került benyújtásra. 
 
· A tömegközlekedés fejlesztése során a környezetkímélő megoldások előnyben 
részesítése 
A már említett 2 db busz környezetkímélőbb módon való átalakítása történt meg. 

 
 

7.2.2. Épített környezet védelme 
 

Cél: 
· Esztétikus, kultúra- és hagyományőrző, a lakosság igényeit kielégítő épített környezet 

biztosítása 
A városrehabilitációs pályázat keretén belül az Ady Endre utcai üzletsor, a Kossuth tér 5., a 
Bíróság és a Tiszti Klub épületeinek homlokzatfelújítása valósul meg.  
FVM pályázati támogatásból tervezik felújítani a Szent Miklós templom és a Kossuth u. 8-10. 
önkormányzati ingatlan homlokzatát.  
 

Feladat: 
· Épületek állagának ellenőrzése 
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek állagának ellenőrzése rendszeres. A 
költségvetés és a pályázati lehetőségek függvényében a karbantartás és a felújítás 
folyamatos. Az intézményi felújításokról és a panelprogramról már az előző 
fejezetekben szóltunk. 
 
· A településrészek, ősi településközpontok, településmagok felújítása, fokozott 
védelme 
· Egyedi védelem alatt álló épületek szükségszerinti renoválása 
A városrehabilitációs pályázat keretén kívül a műemlékvédelmi környezetben lévő helyi 
védelem alatt álló Hajdú u. 1. számú épület teljes rekonstrukciója készült el. 
Folyamatban van a Petőfi Szálló, mint országos műemlékvédelem alatt álló épület 
felújítása. Befejeződött a Megyeháza, a Református Nagytemplom telje felújítása, 
valamint a Kiss Bálint u. 3. szám alatti épület homlokzat felújítása. 
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· Kossuth utca rehabilitációja, pályázat benyújtása 
A pályázat benyújtásra került. A pályázat kiírója (minimálisan csökkentett tartalommal) 
érdemesnek tartotta a pályázat további kidolgozását és annak II. fordulóra való 
benyújtását. 
 
· Petőfi Szálló felújítása 
A szálló épületének tervezése és a műemlékvédelmi feltárása befejeződött. 
 
· Történelmi, néprajzi, településképi szempontból további értékes épületek védelem 
alá vonása  
A települési rendezési terv tartalmazza a helyi védelemben részesülő épületek listáját. 
 
· Országos jelentőségű műemlékek helyreállítására való törekvés (jégverem és góré 
állagmegóvása) 
A költségvetési rendelet a feladatot nem tartalmazza. A cél megvalósítása pályázat 
függő. 

 
 

 7.3. Természet- és tájvédelem 
 
Cél: 
· Biodiverzitás fenntartása 
· Település környezeti- és természeti értékeinek védelme, fenntartható használata 
· Helyi védettségű területek megőrzése 
· A természetvédelem igényeinek, érdekeinek szem előtt tartása a fejlesztések során 
A helyi környezetvédelmi szabályozás és a helyileg védett természetvédelmi területekről 
szóló rendelet előírásai és azok betartás, illetve betartatása hivatottak szolgálni a cél elérését. 
 
· A Kurca-főcsatorna és partjai teljes terjedelmében tájvédelmi körzetté nyilvánítása 
Előrelépés ez ügyben nem történt 
 
· A település turisztikai vonzerejének növelése a tájvédelemmel egybekötve 
Kurca-főcsatorna és partjai teljes terjedelmében tájvédelmi körzetté nyilvánítása terén nem 
történt előrelépés, így ebből következik, hogy ennek a feladatnak a teljesítése sem 
kezdődhetett el. 
  
· Tanyás tájképek megőrzése (régiek védelme, újak építése) 
A rendezési terv számol a tanyák megmaradásával, azonban a kötelező érvényű országos 
előírások alól nem kapott felmentést az önkormányzat az állami főépítésztől, így továbbra is 
csak a nagyobb földterületekkel körülvett tanyák fenntartásának vannak meg a feltételei. 
 
· Ökológiai folyosók kijelölése (Kurca-főcsatorna Veker-éri főcsatorna – Kórógy-éri 

főcsatorna - Tőke-ér – Mágocs-ér – Ludas-ér parti sávjai) 
A 2008-as állapothoz képest változás nem tapasztalható. 
 
 

Feladat: 
. További védendő természeti és egyéb kultúrtörténeti értékek feltárása, 
nyilvántartása (Szentesi Kórház 16 hektáros parkja, Lapistó-Fertő, Mucsi-hát, 
József–szállás, Kutasi-gyep, Ecseri-legelő, Tőkei-puszták, József-szállás) 



 23

. A védett –illetve védendő- természeti értékek fenntartása, folyamatos 
értékmegőrzés 
A rendezési terv készítése során a védett közparkok száma bővült a Széchenyi liget és a 
Kórház park mellett a Szent Erzsébet térrel. 
  
· Az Érzékeny Természeti Területek, a NATURA 2000 területek figyelembe vétele a 
hatósági engedélyezési eljárások és az önkormányzati beruházások, fejlesztések 
során 
Az idevonatkozó engedélyezési eljárásokról szóló szigorú jogszabályok betartása 
minden engedélyezési ügynél megtörtént, hasonlóképpen a rendezési terv készítése, 
illetve annak módosítása soránis. 
 
· Erdő- és fasortelepítések 
A zöldfelület gazdálkodás címszó alatt említett módon és helyen történtek erdő- és 
fatelepítések. 
 
· Invázív fajoktól való mentesítés, őshonos fák telepítése 
Szigorúan tiltva van az invázív fajok telepítése. 
 
· A tájsebek rekultiválása (Zsoldos tavak környezetrendezése) 
A tanulmányterv még 2007. évben elkészült, de a kivitelezés még nem kezdődött meg. 
 
· Mezőgazdaságilag kedvezőtlen területek ökológiai szempontú hasznosítása 
(gyepesítés, erdősítés)  
A 2008. évhez mérten nagy változás e téren nem történt. 
 
· A fejlesztési-, rendezési tervek készítése, felülvizsgálata során a tájvédelmi 
szempontok kiemelt figyelembevétele 
 A rendezési terv külön fejezete foglalkozik a környezetvédelemmel. Ezen belül a terv 
77.§-a tartalmazza a tájvédelem-természetvédelem előírásait. A helyileg védett 
közparkokat a rendelet 6. számú, a helyileg védett fák listáját, pedig a 7. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
· Parkok kialakítása, erdei iskolák létrehozása 
A parkok kialakításáról az előző fejezetekben már szó esett. A Szentes, Magyartési 
Táborközpont az erdei iskolafoglalkozásra fogadóhely. 

 
 

7.4.  Az emberi egészség védelme 
 
Cél: 
· Már a fogantatástól kezdve biztosítani az egészséges élet lehetőségét mindenkinek. A 

család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés alapvető színterévé 
· A folyamatosan növekvő számú idős lakosság életminőségének javítása 
Az elmúlt években több olyan lépésre került sor, mely ennek a korosztálynak az életkörülményeit 
igyekeztek javítani. Megépült az idősek otthona az Alsóréten, mely 100 idős embernek nyújt 
bentlakásos módon ápolást és gondozást. Közel 500 fő napi étkezéséről gondoskodnak, ennek 
háttereként felújításra került a Központi Konyha, hogy több, jobb és egészségesebb ételt lehessen 
készíteni. 64 fő otthoni gondozását és 150 fő nappali ellátását segítik az arra hivatott munkatársak. A 
jelzőrendszeres segélyhívó biztonságot nyújt az éjszakai órákban. A fogyatékkal élők akadálymentes 
környezetben élhetik mindennapjaikat. A város saját költségvetéséből biztosítja a méltányossági alapú 
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ápolási díjak megállapítását annak érdekében, hogy az ápolásra szoruló idős ember saját, megszokott 
környezetében tölthesse napjait hozzátartozói körében.  
Napjainkban fejeződött be a Horváth Mihály utcai és a Dózsa György utcai idősek klubjának teljes 
felújítása és megkezdődött ugyanez a munka a Nagyörvény utcában. 
Az intézményekben az ellátásokon, a gondozáson túl olyan közösségi életterek lettek kialakítva, ahol 
segítséget is nyújtanak, ahol azt érezhetik az ellátottak, hogy közös felelősséggel tartozunk 
egymásnak.  
 
· A társadalomból kirekesztett csoportok - romák, fogyatékosok, hajléktalanok - 

egészségi állapotának javítása 
· A mindennapi élet színterein a településeken, az oktatási intézményekben, a 

munkahelyen, valamint az egészségügy intézményeiben megvalósuljon az egészséget 
támogató politikai gyakorlat, hatékonyan érvényesüljenek az egészségfejlesztés, 
betegségmegelőzés  

 
·  A szabad levegőn való mozgás (gyaloglás, kocogás, labdajátékok, futás, teniszezés, stb.) 

ösztönzése  
A cél megvalósulását szolgálja a „Mozogj többet a szabadban” akciók és sportprogramok 
szervezése, ezzel párhuzamosan a szabadtéri sportolás lehetőségének fejlesztése:  
- futópálya és erdei tornapálya létesül a ligetben, elkészült a BMX pálya,  
- vizeinken adott a lehetőség csónakázásra, kajakozásra, vizibiciklizésre  
 
Szabadtéri programok 
Néhány példa a teljesség igénye nélkül:  
Szentesi Sportbörze,  23 órás tekergés 2009. -2010. évben 8 Nyílt nap (Gördülő generáció 
kerékpártúra, falmászás, túrakenuzás), II. Joker amatőr kerékpáros verseny és 
teljesítménytúra, Bike Center – amatőr kerékpáros gyorsulási verseny, IV. Varga-Bringa 
amatőr terepkerékpáros verseny, CUBE teljesítménytúra és amatőr kerékpárverseny, Kurca 
regatta, Autómentes Nap, Kihívás Napja, stb.. 
 
 

Feladat: 
· Az egészségüggyel foglalkozó civil szervezetek támogatása 
· Kerek asztal-beszélgetés az önkormányzat, egészségügy, ÁNTSZ, oktatás, 
szociális terület, lakásügy, munkaügy, környezetvédelem, civil szervezetek, egyház, 
sajtó részvételével 
· A média hatékony bevonása az egészségfejlesztési programba 
· A települések egészségfejlesztési koncepciójának kialakításába be kell vonni a civil 
és üzleti szférát 
· Az egészséges munkahelyekért mozgalom kiszélesítése 
· Az oktatási intézményekben megfelelő súllyal jelenjen meg az egészségfejlesztés 
· Az egészségügyben a gyógyító munka mellett kapjon nagyobb figyelmet a 
megelőzés 
 
Az emberi egészségvédelem érdekében a teljesség igénye nélkül az alábbi programok 
kerültek megszervezésre: 
 
Anyatejes Világnap; Kábítószerügyi Egyeztető Fórum; Serdülőkori problémák előadás; 
Egészség Nap; Családi Nap; Egészségnevelés-csecsemőápolási Verseny; Egészségügyi-
Szociális Oktatás; Véradó Mozgalom keretében véradó napok; Születés Hete; Lakossági 
ingyenes szűrések;  
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Létrejött a Kistérségi Egészségügyi Koalíció.  
Az ifjúság köréből jelenleg 8 fő kortársképzőre jár, szociális-egészségügyi 
alapismeretek elsajátítása a cél.  
Jelentős a civil szervezetek és az intézmények által szervezett, az egészséges 
életmóddal, a környezeti egészséggel és a prevencióval, valamint az egészség-
állapotfelméréssel összefüggő programok száma. 
A prevencióval kapcsolatosan meg kell említenünk az önkormányzat által, minden 
évben megszervezésre kerülő Közbiztonsági Napot.  
Az idős emberekkel való törődést jól tükrözik, hogy mind a két idősek otthona 
intézmény teltházzal működik. A Gondozási Központ a kötelező alapellátásokon 
túlmenően jelzőrendszert működtet, illetve közösségi ellátásokat végez. 
A gyermekjóléti ellátást az önkormányzat az intézményein keresztül biztosítja, a 
szakmai felügyeletet a Hivatal szakmai osztálya látja el, amely a pénzbeli és 
természetbeni támogatásokat is biztosítja. Ezt a munkát a Képviselő-testület minden 
évben értékeli, amelyet az idei évben is kiválónak minősített. 

 
 

7.5. Hulladékgazdálkodás 
 
Cél: 
· Környezetterhelés csökkentése 
· A hulladékok keletkezésének megelőzése 
· A keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentése 
· A hasznosítási arány növelése 
· Korszerű hulladékkezelés és –hasznosítás kialakítása 
 

Feladat: 
· A hulladékgazdálkodási tervben szereplő előírások teljesítése 
A 2010-2015. évre szóló helyi hulladékgazdálkodási terv ez évben került elfogadásra 
 
· A helyi közszolgáltatásokra vonatkozóan önkormányzati rendelet megalkotása, a 
meglévők felülvizsgálata 
Minden évben felülvizsgálatra kerül a helyi közszolgáltatásokra vonatkozóan 
önkormányzati rendelet. 
 
· A Dél –Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Önkormányzati 
Társuláson belül a KEOP - 2.3.0 - A települési szilárd hulladéklerakókat érintő 
térségi szintű rekultivációs rendszerek kialakítása pályázati benyújtása  
· KEOP - 1.1.1. - Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
pályázat keretében egy átrakó állomás létesítésére pályázat benyújtása 
· Hulladék udvarok létesítése 
· Városi takarítási, lomtalanítási akciók szervezése 
· Az inert hulladékok újrahasznosítását célzó vállalkozások ösztönzése 
· Illegális hulladék lerakók megszüntetése 
A település környezet tisztasága című pont alatt bővebben kifejtésre kerültek ezen 
feladatok elvégzése során elért eredmények. 
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· Zöld szám létrehozása (illegális hulladék lerakás, illegális szennyvíz-elvezetés, stb. 
bejelentése) 
Jelentősebb előrelépés nem történt, de a Közterület-felügyelet munkatársai telefonon 
(ügyeleti szám) a munkaszüneti napokon is elérhetőek a lakosság számára. 
 

 
 

         7.6. Zaj- és rezgés elleni védelem 
 
Cél: 
· Lakóterületek zajterhelésének kiküszöbölése 
· A lakosság nyugodt pihenésének biztosítása 
A helyi környezetvédelmi rendelet hivatott biztosítani e célok elérését. A helyi szabályozás 
megszabja a különböző övezetek zajterhelésének határértékeit, illetve azok időtartamait. 
 

Feladat: 
· Zajvédő (erdő) sávok telepítése 
A már 2008. év előtt is meglévő zajvédő erdősávok mennyisége napjainkig nem 
gyarapodott. 
 
· A telephelyek, ipari tevékenységek kiszorítása a lakóövezetekből 
A már említett Vállalkozói Falu létrehozása hivatott e feladat megvalósítását szolgálni. 
 
· Csendes övezetek kijelölése (Széchenyi liget, oktatási intézmények, egészségügyi 
intézmények, lakóövezetek) 
A környezetvédelmi helyi rendelet előírásai tartalmazzák a kijelölt csendes övezeteket 
és az azokra vonatkozó rendelkezéseket. 
 

 
7.7. Szemléletformálás 

 
Cél: 
· A lakosság környezettudatos szemléletének kialakítása 
 

Feladat: 
· Lakosság bevonása a környezetvédelmi döntésekbe  
· Lakosság folyamatos tájékoztatása a környezet állapotáról. (Helyi média, hirdetmény, 
stb.) 
A lakosság tájékoztatása folyamatos. A legnagyobb mértékű lakossági bevonásra a helyi 
építési szabályozás és a helyi szerkezeti terv, valamint az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia elkészítése során került sor. 
 
· A környezetvédelmi tudati nevelés beépítése a helyi oktatásba. (Iskola, óvoda)  
Az iskolák nevelési programjának része az egészségterv és a környezeti nevelési 
program. 
Ezen túlmenően az oktatási intézmények szinte teljes számban minden évben 
jelentkeznek a helyi környezetszépítő versenyre. Több oktatási intézménynél bevezették 
a szelektív hulladékgyűjtést, illetve az elemek különgyűjtését.  
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A Szent Anna Utcai Óvoda elnyerte a Zöld Óvoda címet. A Koszta József Általános 
Iskola, pedig most készíti a „Fenntarható életmódot- és fogyasztási lehetőségeket 
népszerűsítő, terjesztésüket elősegítő mintaprojektek” című pályázatot. 
 
· Környezetvédelmi lakossági akciók szervezése (hulladékgyűjtési, takarítási, stb.) 
A városi takarítási akciók szervezése címszó alatt már ismertetésre kerültek a lakossági 
hulladékgyűjtési és takarítási akciók szervezése. 
 
 

 
Szentes Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálati dokumentációja 
jól tükrözi, hogy nemcsak a város környezetvédelme érdekében történtek 
jelentős előrelépések az utóbbi két évben, hanem a fenntartható, élhetőbb 
település kialakítása terén is. Ez irányú fejlődési tendenciát kívánja a város 
továbbra is megtartani.  


