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Szentes Város Önkormányzata Jegyzõje 
Polgármesteri Hivatal –  Mûszaki Osztály 

* 6600 Szentes, Kossuth tér 6.  ( 63/510-300 

 
Ikt.szám: 06-864-2/2007 
Témafelelõs: Baloghné Berezvai Csilla 

 
Tárgy: Szentes Város zöldfelületeinek jelenlegi állapota és fejlesztésének lehetõségei 
Melléklet: 21/1993./IX. 19./ KT.sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól 4. sz. 

melléklete  
 
Szentes Város Önkormányzatának 
Képviselõ-testülete 
 
Szentes 
 
 
  
 

Tisztelt Képviselõ-testület! 
 

 
A Képviselõ-testület 2007. évi januári munkatervében szerepel Szentes Város 
zöldfelületeinek jelenlegi állapota és fejlesztései lehetõségeinek megtárgyalása. A beszámolót 
az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselõ-testület elé: 
     
 
 
A Szentes Város Önkormányzatának tulajdonában lévõ közterületek zöldfelületeinek 
fenntartási feladatait a Városellátó Intézmény látja el. 
 
A Városellátó Intézmény jelenlegi parkfenntartási feladatai:  
 
v Gyepfelületek fenntartása: 

- I. kategória: 15 887 m2  
- II. kategória: 181 123 m2 
- III. kategória: 63 456 m2 

    Lombgereblyézés gyepfelületen: 197 010 m2 
 (A kategóriák ismertetését a 21/1993./IX. 19./ KT.sz. rendelete a környezetvédelem 

helyi szabályairól 4. sz. melléklete tartalmazza) 
v Hõsök erdeje fûnyírás: 71 800 m2 
v Virágágyak gondozása: 2 932 m2 
v Egy- és kétnyári palánta ültetés: 35 000 db 
v Rózsa ágyások gondozása: 822 m2 
v Cserjék gondozása: 8 500 m2 
v Fák gondozása: 3 160 db 
v Gyöngykavics fenntartása: 13 958 m2 
v Díszburkolat fenntartása: 4 500 m2 
v Játszóterek karbantartása, felújítása, szabványossági felülvizsgáltatása: 18 db 
v Szúnyogirtás: 300 ha 



 2 

v Kártevõirtás: szükség szerint 
v Gondozási hulladék összegyûjtése, lakossági zöld hulladék gyûjtése 
v Új életfa kiosztása 
v Nagymama virág program: 10 000 db 
v Szemétgyûjtõk vásárlása, kihelyezése, ürítése 
v Köztisztasági tevékenység 
v Padok karbantartása 
v Balesetveszélyes fák nyesése, kivágása 
v Szökõkutak üzemeltetése 
v Szükség szerint burkolat építése a kitaposott csapásokon 
v Kórház Park fenntartása  

 
A parkfenntartási munkákat állandó foglalkoztatásban 18 fõ fizikai munkás végzi el. A 
közmunkások száma és foglalkoztatásuknak idõtartama változó, függ az Intézmény 
költségvetésétõl, illetve a Munkaügyi Központ támogatásának mértékétõl.  
2006-ban, évközben a Kórház megbízott igazgatója a Kórház Park fenntartásával szerzõdés 
alapján a Városellátó Intézményt bízta meg. Erre a feladatra a fent említett létszámon felül 
külön fizikai állomány áll rendelkezésre. 
 
 

Zöldfelületi fejlesztések Szentes város területén az elmúlt három évben 
 
 

 
v ERDÕ 
 

Szentes Város Önkormányzatának tulajdonában 45 ha erdõterület van. 2006. március 
elsejével az Ártéri Erdõbirtokossági Társulattal az erdõgazdálkodói szerzõdést az 
önkormányzat felbontotta. Ettõl az idõtõl kezdve az erdõgazdálkodást az önkormányzat végzi, 
ily módon minden nemû gazdálkodói tevékenység hasznát az önkormányzat élvezi. Az utóbbi 
10 évben a fakivágásokon túl más erdõgazdálkodói tevékenységet az erdõterületeken nem 
végeztek el. Az erdõrészletek nagyobb része lepusztult, gondozatlan, kiöregedett. Van olyan 
erdõrész, ahol egy darab fa sincs.  
  
2005 évben az Ilonaparti Parkerdõben az Idõsek Otthonának tervezése miatt ki kellett vonni 
erdõmûvelés alól 3,4 ha területet. Ennek fejében Szentes, Cserebökény 0680/6 hrsz-ú, 3,9552 
ha területén csereerdõsítést (makkvetés) végzett az önkormányzat. A kötelezõ 3,4 ha 
erdõsítésen felül létesített 0,5 ha erdõsítésre EU-s támogatást igényelt az önkormányzat, 
melyet meg is nyert 20 évre elosztva. 
 
2006. õszén a Szentes, 04445/1 és 0445/3 hrsz-ú 5,4 ha területen (Hajnal u.) új erdõterület 
került kialakításra. A teljes terület 2007. õszén kerül betelepítésre, mivel jelenleg még 7400 
m2 -en állattartásra kialakított telephely van. Az erdõtelepítési terv elkészült az egész területre. 
Erre a 6,14 ha erdõsítésre és annak fenntartására is EU-s támogatást nyert az önkormányzat  
szintén 20 évre elosztva. Ezekbõl a támogatásokból 2007. évben 8743 euró kerül átutalásra az 
önkormányzat részére. 
 
A Szentes, Kajánújfalu 41 E jelû 3,3 ha nyaras erdõrészlet - melyet a volt erdõgazdálkodó 
véghasznált – újratelepítésre került 2006. õszén.  
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2006. õszén véghasználatra kerültek a Szentes, Kajánújfalu 41 C jelû akácos és a Szentes 40A 
jelû nyaras erdõrészletek, melyek faállománya nagyrészt kiszáradt, illetve az évek során 
ellopták azokat.  
 
 
v HÕSÖK ERDEJE 

 
A Hõsök Erdeje a város egyik legnagyobb közparkja. 1933-ban 7,5 ha-on telepítették. 2008. 
évben lesz 75 éves. Erre a jeles érfordulóra szeretnénk a levéltári adatok szerint eredeti 
állapotába visszaállítani a faállomány összetételét. 2006. évben Szentes Város Önkormányzat 
Képviselõ-testülete helyi védelem alá vette a parkot.  
Az I. világháborús szentesi hõsi halottak tiszteletére telepített fák jegyzéke a következõ: 
-1015 db tölgy (hõsi halottak emlékére) 
-  186 db hárs (elegyesítésre) 
- 22 db platán (a kegyeleti park védõ fásítására a szélsõ sorban) 
 
2005. évben állapotfelmérés során 637 db tölgy volt a parkban, melyek közül 70 db tölgy 
teljesen ki volt száradva, azokat ki kellett vágni. Így 448 db-ot kell pótolni.  
72 db hársfa van a parkban, pótolni kell 114 db-ot. 
9 db platánfa van, 13 db-ot kell pótolni. 
 
A felmérés adatai szerint 648 db fát kellett gallyazni, illetve ifjító csonkolást el kellett rajtuk 
végezni.  
 
2006. évben a 70 db fakivágását és a 648 db fa gallyazását, ill. csonkolását, valamint a régi és 
új fa kivágások során ott maradt tuskók fúrását végezték el. 
 
448 db kocsányos tölgyfa, 14 db hárs- és 13 db platánfa telepítése a már megkötött szerzõdés 
alapján a következõképpen valósul meg:  
A teljesítés kezdete: 2006. november 01. 
A teljesítés befejezése: 2008. november 15.  
  

 
A teljesítés ütemezése: 

 1. ütem: 2006. november 20-ig: 50 db tölgyfa elültetése 
 2. ütem: 2007. április 15-ig: 189db tölgyfa, 7 db hársfa, 7 db platánfa ültetése 
 3. ütem: 2007. november 20-ig: 209 db tölgyfa, 7 db hársfa, 6 db platánfa ültetése 

 4. ütem: 2006. november 20 - 2008. november 15-ig: elültetett fák fenntartása 
(növényvédelem, metszés, öntözés, tápoldatozás, pótlások) 

 
A telepítés után lesz látható, hogy a késõbbiekben még 100 db hársfa elfér-e a területen 
anélkül, hogy egymást gátolnák a fejlõdésben. 
 
 
v SZÉCHENYI LIGET 
 

Liget revitalizációjának kertészeti terve 2004-ben készült el. A felújítást SAPARD pályázati 
forrásból kívánta a város elvégezni, azonban a pályázat nem nyert, így a tervet elkezdte az 
önkormányzat önerõbõl évrõl-évre megvalósítani. 2004-2006-ig 166 db fa és 3000 db cserje 
telepítésére, valamint a faállomány egészségügyi kezelésére került sor.  
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Ennek a tervnek a része egy gumiszõnyeges futópálya kialakítása is a külsõ sétány körön.  
A terv szerinti gyepfelújítás elmaradt a 2005-ben elkészült automataöntözõ rendszer miatt. A 
vízvezetõ csövek sekélyen helyezkednek el a talajfelszín alatt, így a gyepesítéshez megfelelõ 
talajelõkészítést elvégezni nem lehet. Az öntözõrendszer jótékony hatására olyan mikroklíma 
alakult ki, amely a gyep kiöregedését megakadályozza. Évente megfigyelhetõ a gyepfelületen 
az ibolya egyedszámának látványos növekedése és évi kétszeri virágzása (tavasz, õsz). 
 
 
v JÁTSZÓTEREK 

 
A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet elõírásai szerint a játszóeszközök felülvizsgálatát évente 
el kell végeztetni.   
 
A 2005. évben a képviselõkkel és az intézményvezetõkkel együtt megtartott egyeztetés 
alapján a következõ játszóterek eszközeinek felülvizsgáltatása történt meg: 
-    Széchenyi liget 
- Koszta udvar 
- Milleniumi emlékpark 
- Kossuth tér 5. 
- Kertvárosi  
- Köztársaság u. 25. 
- Apponyi tér F-ép. 
- Apponyi tér L-ép. 
- Bacsó Béla u-i 
-  Bocskai-Horváth u. között 
- Cseuz B. u. 2-4. 
- Kossuth u. 19. 
- Névtelen tér (Mici-Mackó játszótér) 
- OTP mögött 
- Páva u. 
- Villogó u-i 
- Rózsa u-i 
- Magyartési 
 
Ezzel egyidõben az intézményi játszóeszközök felülvizsgálatai is elkészültek, melyrõl az 
intézményvezetõk tájékoztatást kaptak.  
 
Az alábbiakban felsorolt többi közterületi játszóterek elbontásra kerültek. 
 Ezek a következõk: 
- Boros Sámuel utcai 
- Daru utcai 
- Veres Péter utca 
- Hékédi 
- Honvéd utca 6-8, 20-21, 22-25. 
- Hõsök erdeje 
- Klauzál lakótelep 
- Kossuth utca 15-17. 
- Somogyi Béla utcai 
- Vasvári Pál utcai 
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A Rózsa utcai és a Villogó utcai játszóterek elbontására 2007. évben sor kerül. Ennek oka, 
hogy a Rózsa utcai játszótér eszközei annyira tönkrementek, hogy a felülvizsgálati 
jegyzõkönyv alapján is egyértelmûen a megszüntetés tûnik ésszerûnek. A Villogó utcai 
játszótéren pedig olyan nagyméretû szennyvízcsatornázási mûtárgyak készültek el, amelyek 
kizárják a játszótér további mûködését. 
 
2004. évben sor került a Deák Ferenc utcában a Balogh udvari játszótér és a Farkas Antal 
utcai új játszóterek avatására. 2006. év júliusában a Jövendõ utcai játszótér teljes felújításának 
kivitelezése történt meg.  
 
 
v VIRÁGOSÍTÁS 

 
2005. évben az Apponyi tér oldalában lévõ kiemelt virágágyások felújításra kerültek, így a 
Kossuth utcán lévõ kiemelt virágágyások most már mind egyforma kivitelûek. A város 
területén új virágágyások kialakítására is sor került az utóbbi három évben (Kossuth utca, 
Buszpályaudvar, Kossuth tér, stb.) . 
 
A város területére évente 30-35 ezer darab virágpalánta kerül kiültetésre. Ezen felül a 
„Nagymama” program keretében még 10 ezer palántát osztott ki a Városellátó Intézmény a 
lakosság körében.  
Már hagyománnyá vált a „Virágszínvonalasabb Szentesért” városszépítõ verseny 
megrendezése. A legsikeresebb versenyzõk díjazására három kategóriában került sor. Mind a 
két program nagy sikert aratott a lakosság körében. 
 
Egyedi tervezésû virágos ülõpadok kerültek kihelyezésre 2005. évben a városközpontban és a 
Gyógyfürdõnél. A kertváros zöldfelületi fenntartását ellátó egyéni vállalkozó a színes 
virágfelületet megnövelte a Kertváros lakótelepi részén.  
Minden évben a kandeláberekre és a Polgármesteri Hivatal ablakába muskátlik kerülnek 
kihelyezésre. 2006. évben már a felújított Megyeháza homlokzatát is díszítették balkon 
növények. A kihelyezett virágoszlopok sokasága a Polgármesteri Hivatal körüli széles járda 
szakasz szürkeségét oldják fel ( sajnos általában 50%-át  ellopják, vagy kitépik). 
 
 
v PARKOSÍTÁS 

 
2004. évben készült el a Koszta Park felújítása, ezzel jelentõs mértékben növekedett a Városi 
Könyvtár körüli rész esztétikai értéke.  
2005. évben a Hajdú utcai parkolóban évelõ ágyás kialakítása valósult meg 1000 db évelõ 
elültetésével. Szintén 2005. évben a Gyógyfürdõ körüli rész parkosítási munkái is elkészültek 
(10 db fa, 100db cserje, 500 m2 gyep telepítése), valamint a Sportpálya mögött lévõ veterán 
korú tölgyfa köré kis pihenõ park került kialakításra, a Náday tér pedig díszburkolattal 
gazdagodott. Még 2005. évben elkészültek a Buszpályaudvar felújítási munkálatai is, amelyek 
némi zöldfelület felújítást is eredményeztek a pályaudvar környezetében.  
A Brusznyai sétányon több szakaszban elkészült 1503 m2 járófelület díszburkolatának 
megépítése.  
A Kertváros zöld felülete fákkal, cserjékkel gazdagodott 2004. és 2005. években. 
 
Többszöri egyeztetés után az OTP és a Kereskedelmi Bank épületei elõtti területek 
növényesítését a jelzett intézmények elvégezték.  
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2006. évben a városközpont rekonstrukciója során nagyobb zöldfelületek kerültek 
kialakításra, miközben a burkolt felületek csökkentek. A Nagy Ferenc utca teljes mértékû 
díszburkolata miatt a növények planténerekbe, valamint virágos ülõpadokba lettek elültetve. 
Új és felújított utcabútorok kerültek kihelyezésre a felújított részeken. A Szent Miklós 
templom körüli mellvéd kijavítása elkészült, valamint azon ülõfelület lett kialakítva. 
Ülõfelülettel bõvült két kiemelt virágágyás betonszegélye is. 
 
A Jövendõ utca átalakítása folyamán a parkolók és az utca zöld területe jelentõs számú 
növényanyaggal gyarapodott. 2006 õszén teljes parkfelújítást kapott a Petõfi 16. és a Páva 
utcai Góré közötti zöld terület is (tereprendezés, füvesítés, fák ültetése). Még 2006 õszén a 
Kiss Bálint utca zöld felületi sávja is részben elkészült (tereprendezés, gömb fák ültetése), a 
folytatására tavasszal kerül sor (fûmagvetés). 
 
A város parkjai közül a következõk rendelkeznek automata öntözõberendezéssel, amelyek az 
intenzív parkfenntartási munkákat könnyítik meg:  
-Kossuth tér,  
-Erzsébet tér,  
-Koszta tér és a  
-Városi Könyvtár melletti park. 
 
 
v KURCA PART 

 
A Kurca- part esztétikai értéke 2000-tõl látványosan nõtt. 2005. évben tovább bõvült a járható 
felületek aránya a parton. 2005. év folyamán az Örvény sori- és az azzal szemben lévõ part 
rész (Családsegítõtõl a nyaralóházas területig) rendezésre került. 2006. évben pedig az 
Ifjúsági Ház melletti u. n. Gödörtõl a Csongrádi úti hídig a sétány 310 m2 díszburkolattal és 
utcabútorokkal lett ellátva, miközben a zöld felület is rendezve lett, illetve 500 db cserjével 
gazdagodott a terület. 
 
A Kurca városi szakaszán további nád és vízparti növényzet kiirtása már nem célszerû, mivel 
a víz öntisztulási folyamata már így is komoly veszélybe került.  
 
2004-ben a Kiss Zsigmond- és a Makai Híd közötti részen horgász helyek kialakítására került 
sor. A Kurca két partján terül el a Kórház parkja, mely jelentõs szerepet tölt be a város zöld 
felületinek funkciójában. A 2006-ban év közben bízta meg a Kórház vezetõsége a Városellátó 
Intézményt a park gondozásával.   
 
 
v FÁSÍTÁS 

 
A Város területén 2004. évben az önkormányzat 37 db fa kivágására, 165 db fa és 4500 db 
cserje ültetésére (Csongrádi út, Kiss Zsigmond u., József A. u., Vásárhelyi út, Klauzál u., Tóth 
József u., Kossuth u., Ady E. u., Kurca-part, körforgalom, stb.) írt ki pályázatot. A nyertes 
kivitelezõk a munkát elvégezték. 
2005. évben a városközpontba 18 db fa, illetve az Ady E. utcára planténerekbe 15 db szomorú 
eperfa került elültetésre. Még ebben az évben több száz fát ültetett el az önkormányzat a 
Közútkezelõ Kht-val és a Városellátó Intézménnyel közösen az 451-es út elkerülõ út szakasza 
mellé és a Kunszentmártoni út menti kerékpár út melletti sávba. 
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2006. évben 39 db fa kivágása és 109 db fa telepítése valósult meg (Báthory u., Kossuth u., 
Arany J. u., Tóth J. u., József A. u., Csongrádi út, Liget, Szegfû u., Rákóczi u., stb.). A 
Megyeháza oldalában elhelyezésre került 8 db planténer gömbjuharfákkal beültetve. 
2005. év õszén, 2006. év tavaszán és õszén a lakosság körében összesen 330 db szilfa 
térítésmentes kiosztását valósította meg az önkormányzat. 
 
Folyamatos a megrongált, vagy eltulajdonított növényanyag pótlása. A Városellátó Intézmény 
a tél folyamán a fanyeséseket, a veszélyes fák kezelését szükség szerint végzi el. 
 
A szennyvízcsatornázási program keretében kivágott fák, és cserjék pótlására a kivitelezõnek 
szigorú pótlási kötelezettsége áll fenn, melyet két öblözetben, a Felsõpárton és a Kísérben már 
teljesített. 
 
Az Újéletfa átadása az újszülöttek részére minden év tavaszán és õszén megtörténik. 
 
A lakossági kérelmekre kiadott fakivágási engedélyekben minden lehetséges esetben pótlási 
kötelezettség kerül elõírásra. A pótlási kötelezettség teljesítésére megjelölt fafajták 
megfelelnek a helyszín követelményeinek (zöld sáv szélessége, közmûvek jelenléte stb.).  
 
A FÁSÍTÁS-i témához részben kapcsolódnak az elõzõ, PARKOSÍTÁS és ERDÕSÍTÉS 
fejezetekben már említett fa- és cserjetelepítések is.  
 
 

ZÖLD FELÜLET FEJLESZTÉSÉNEK LEHETÕSÉGEI 
 
A zöld felület mennyiségi fejlesztését a készülõ városrendezési tervnek megfelelõen kell majd 
megvalósítani. A terv készítése közben az egyeztetõ fórumokon lehetõség van a 
módosításokra (erdõterületek, parkok, játszóterek, fásított területek, stb. kijelölése). A város 
belterületén a zöldfelületek mennyiségi növekedésének kevés a lehetõsége.  
A meglévõ parkok, és más zöldfelületek minõségi fejlesztésére viszont van lehetõség. A 
fejlesztéseknek sokszor nem csak a költségvetés szab határt, hanem a folyamatos 
szélmalomharc a közterületi rongálásokkal szemben. A Polgármesteri Hivatal a rendõrségi 
feljelentéseket minden esetben  megteszi, de a nyomozás csak kevés esetben jár eredménnyel. 
  
A lakosság azon rétegének, akik a vandalizmusban lelik örömüket, tudat átalakításon kellene 
átesniük. A mai jogszabályok ennek a rongálásnak nem szabnak gátat. 
 

Rövid távra elõre tekintve a következõ zöldfelületi fejlesztések és parkosítási 
feladatok elvégzését javasoljuk: 

 
v ERDÕ 

 
- 2007-ben a program folytatásaként a Hajnal utcai erdõ folytatása még 7400 m2 

erdõsítéssel, 
- a véghasznált Szentes, Kajánújfalu 41C akácos és a Szentes, 40A jelû nyaras erdõ 

újraerdõsítése, valamint a Magyartés 47 A jelû erdõrészlet (jelenleg fa nélküli erdõ a 
település határában) újraerdõsítése javasolt 2007. õszén, így jogosult lesz az 
önkormányzat hazai erdõfenntartási támogatásra 2008. évben. 

- A készülõ városrendezési tervben szereplõ erdõsítések elvégzése, amennyiben a 
talajfeltárás eredménye ezt lehetõvé teszi (pl.: Kertváros) 
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v JÁTSZÓTÉR 

 
- BMX pálya elkészítése.  
A Nemzet Sportvárosa címet viselõ településnek nem csak a cím viselése miatt, hanem a 
közterek rongálásának megakadályozása végett is szüksége van arra, hogy az extrém sport 
kedvelõi számára egy ilyen pályát megépítsen.  Az elkészült tervek szerint a pálya két 
ütemben is elkészíthetõ. 
 
- Játszópark létrehozása.  
A Városellátó Intézmény rendszeresen javítja a játszóterek eszközeit az éves „Ellenõrzési 
jegyzõkönyv a játszóterek biztonságosságáról” elõírásai szerint. Mind a felülvizsgálat, mind a 
javítások jelentõs összegbe kerülnek, sokszor meghaladva a játékeszközök értékét. A 
Brusznyai sétányon a lakótömbök között  egy jelentõsebb méretû játszópark létrehozásával a 
környékbeli régi típusú játszótereket ki lehetne váltani.  
 
Igény merült fel több választási kerületben is (Nagyhegy, Hékéd, Felsõpárt, stb) biztonságos 
játszóterek kialakítására. Mivel a játszóterek létesítésének költsége meghaladja a 10M Ft/ 
játszótér összeget, ezért javasolt egy prioritási sorrend felállítása, és annak megfelelõen 
ütemezni ezen játszóterek megépítését.  
 
 
v KURCA 

 
Ifjúsági sétány folytatása  
A 2006-ban elkészült rész további négy szakasszal történõ kiegészítésével egységes 
városrészi összkép alakul ki a Megyeháza és az Ifjúsági ház körüli részen, amennyiben az 
Ifjúsági Ház körüli terület mind az alsó, mind a felsõ szakaszán lévõ sétáló rész díszburkolatot 
kap. A felsõ részen a fakockák területének növelésével jobb életfeltételt lehet biztosítani az ott 
lévõ fáknak. 
 
Facsoportok ültetése 
A fák a víztestre kettõs hatást gyakorolnak: víztest árnyékolása (túl melegedés elkerülése), és 
a fõcsatornába jutó talajvíznek a gyökérzet által történõ szûrése.  
 
 
v LIGET 

 
A Ligetben a futópálya megvalósítása a már kész tervek alapján.  
Ezzel a sétány kettõs funkcióját, az aktív és passzív pihenés biztosítását el lehet egymástól 
különíteni. Tapasztalataink szerint a szabadidõ sportot ûzõk szívesebben futnak a Liget külsõ 
sétányán mint a sportpályán, mert a Liget kellemesebb környezetet, jobb közérzetet biztosít 
számukra. 
A fák egészségügyi ápolási munkálatait továbbra is szükségszerûen el kell végezni. 
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v PARKOSÍTÁS 
 
Horváth M. 4-6. – Kossuth u. – Szt. Miklós tér – közötti tér kialakításának folytatása 
szükséges.  
A 2006. évben megkezdett munkák folytatása a következõ feladatokat tartalmazza: 
- új közmûvek kiépítése, az elavult közmûvek kiváltása, 
- szökõkút kiépítése, 
- díszburkolatos járda folytatása 
- parkosítás automata öntözõberendezéssel 
- játszótér bõvítése 
 
Járda díszburkolat építése a Horváth M. u. 4-6. számú ingatlantól a Kossuth utcai 8-10. számú 
ingatlanok elõtt haladva a  Szent Miklós térig. 
A 2006. évben elvégzett városközpont felújításának folytatásaként a jelzett járdaszakaszok 
burkolat cseréje, mely szervesen kapcsolódik a Szent Miklós tér felújításához. 
 
 
v VIRÁGOSÍTÁS 

 
A virágos felületek növelése és esztétikus „városkapu” kialakítása céljából az Attila utcai 
körforgalom automata öntözés kialakítása és virágosítása. 
Tárgyalások kezdeményezése a városképet jelentõsen meghatározó intézmények, épületek 
fenntartóival, üzemeltetõivel ezen épületek homlokzatainak virágosítása (balkonnövények 
kihelyezése) céljából.  
„Virágszínvonalasabb Szentesért” verseny és a „Nagymama” program megrendezése.  
 
 
v FÁSÍTÁS 

 
Fásítási program keretében a Felsõpárti városrész utcáiban lévõ széles zöld felületek fásítása. 
Ebben a városrészben találhatóak a közutak mentén a legszélesebb zöld sávok. A faállomány, 
mely fõleg gyümölcsfákból tevõdik össze, elöregedett. Ennek oka a lakosság 
korösszetételében is rejlik. Ezen a részen a szennyvízcsatornázás és az utak helyreállítása is 
befejezõdött, így a zöldfelület felújítása most már idõszerû.  
 
Az elkövetkezõ években szisztematikusan felépített terv szerint a lehetõségek figyelembe 
vétele mellett kell elvégezni a többi városrész közterületeinek faállomány bõvítését, illetve 
ifjítását is.  
 
A lakosság körében közterületre kiültetendõ további ingyenes faosztási lehetõségének 
felkutatása. 
 
Azonban nem elég csak a zöldfelületek fejlesztésének elvégzése, az így megnövekedett 
fenntartási munkákhoz szükséges a megfelelõ létszám és technikai háttér biztosítása is.  
Ennek hiánya rövid idõn belül a felújított és az újonnan létrehozott zöldfelületek (parkok, 
játszóterek, virágágyások, sétányok, stb.) állapotának leromlását okozhatja. 
 
Már jelenleg is nagy problémát jelent a szakember hiány. Nincs a parkfenntartók között 
kertész szakember, így nehéz minõségi munkát követelni.  
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Hosszú távú mennyiségi fejlesztés lehetõségeit a városrendezési terv fogja meghatározni. 
 
 
 
.…../2007. (I. 26.) 
Tárgy: Szentes Város zöldfelület jelenlegi állapota és fejlesztésének lehetõségei 
 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a Szentes Város zöldfelület 
jelenlegi állapotáról és fejlesztésének lehetõségeirõl szóló beszámolót, és az abban foglaltak 
alapján az alábbiak szerint döntött: 
 

1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Szentes Város zöldfelület 
jelenlegi állapotáról szóló beszámolót és a zöldfelület fejlesztésének lehetõségeirõl 
szóló beszámolót elfogadja. 

 
2. A Képviselõ-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályait, hogy a 

zöldfelület fejlesztésének lehetõségeirõl szóló beszámolóban foglalt fejlesztési 
javaslatokat a lehetõségeknek megfelelõen 2007. és a 2008. évi költségvetés 
összeállításánál vegye figyelembe.  

 
 
 
Felelõs: Mûszaki Osztály 

 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./Szentes Város Polgármestere 
3./Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Iroda és az általa érintett osztály-és irodavezetõk 
 
 
Szentes, 2007. január 10. 
 

 
 
 

     
     Dr. Sztantics Csaba 
               jegyzõ megbízásából: 
 
 
                    Czirok Jánosné 
                     Osztályvezetõ 

 






