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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi munkatervében a 
júniusi testületi ülésének napirendi pontjaként határozta meg Szentes város bel- és 
csapadékvíz elvezetési helyzetének, a fejlesztés lehetőségeinek megtárgyalását.  
 

Szentes város belterületi közútjainak 90 %-a csapadékvíz csatornával ellátott. A 
feladatot 138,8 km hosszú nyílt szelvényű, és mintegy 38,7 km-nyi zárt rendszerű 
csapadékcsatorna látja el. A nyílt szelvényű csatorna hálózatból 119,4 km földmedrű, kettős 
funkciójú szikkasztó-elvezető rendszerű, amelynek a belvíz elvezetésében is jelentős szerepe 
van. Mintegy 19,4 km hosszú a burkolt csatornaszakasz hossza, amely 20-30 évvel ezelőtt 
épült. Mára ezek 80 %-a kritikus állapotba került. A burkolatok általában járdalapokból, 
illetve néhol helyszíni betonozással készültek. A járdalappal burkolt szakaszokon a 
rézsüburkolatok összecsúsztak, lassítva így az esővíz lefolyását.  

 
Szentesi sajátosság a telkek hátsó határai közötti, szikkasztó és elvezető funkciójú 

mirhó-rendszer, összesen 7,526 km hosszban. 
A hálózat befogadója vagy közvetlenül az ATIKÖVIZIG kezelésében lévő Kurca vagy a 
Kurcába torkolló, Önkormányzati tulajdonú Nagyvölgy csatorna illetve a Talomi 
belvízcsatorna-rendszer, amelynek egyes szakaszai a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási 
Társulat kezelésében, más szakaszai az önkormányzat tulajdonában vannak. 
Az önkormányzati tulajdonú bel- és csapadékvíz elvezető hálózat kezelői feladatait a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Műszaki Osztály látja el, 
a rendszer üzemeltetési feladatait teljesítő – az önkormányzat által működtetett költségvetési 
szerv, a - Városellátó Intézmény szakmai felügyeletével együtt. A Városellátó Intézmény 
üzemelteti a Nagyvölgy csatorna átemelő szivattyú telepét is, ami szükség esetén beemeli a 
Kurcába a lefolyó vizeket. 
 

A Városellátó Intézmény 2000. év óta évente átlagosan 1-1,5 millió forintot költ a  
burkolt árokszakaszok felújítására. A felújítás során elbontja a megrongálódott burkolatot, és 
újra készíti azt a kibontott járdalapok felhasználásával. Átlagosan a kibontott lapok 90 %-a 
használható fel újra. Ennek a felújítási programnak a keretén belül készült el a Gaál István 
utcai, a Kisér utcai, a Sós utcai, a Nagygörgős utcai, a Vásárhelyi úti és legutóbb a Rákóczi 
Ferenc utcai csatornák legrosszabb állapotban lévő szakaszainak felújítására. A Rákóczi 
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Ferenc utcai burkolt csapadékvíz csatorna felújítására 2006. évben 1,5 millió forintot fordított 
az intézmény.  

1997. évben közmunkaprogram keretében a földmedrű csatornák 56 km hosszúságú 
szakaszán mederrendezést végzett a Városellátó Intézmény, azonban a folyamatos 
karbantartás hiánya miatt a csatornák ismét feltöltődtek. Az 1997-ben kimaradt szakasz 
mederrendezése évek óta elmaradt. Tavaly tavaszal három hónapos közmunka program 
keretében iszaptalanítás és növényzetirtás történt a Mentő sori csatorna teljes szakaszán. 
Ugyanebben a programban készült a Wesselényi utca Kiss Ernő utca és Vörösmarty utca 
közötti szakaszának a felújítása is. Az elvégzett munka minőségét azonban nagymértékben 
befolyásolta a munkában részt vevők személyi összetétele. 
 

A karbantartás érdekében kifejtett erőfeszítések eredményeképpen a hálózat műszaki 
állapota 85-90%-osra becsülhető és képes a mértékadót lényegesen meghaladó mennyiségű 
vagy intenzitású csapadékvíz kártételek nélküli levezetésére is, amit igazolnak az elmúlt évek 
tapasztalatai. 
Kismértékű bel- és csapadékvíz elöntések belterületen csak jelentős csapadék esetén, ritkán és 
időlegesen jelentkeztek, főleg a műszakilag problematikus illetve nem megfelelően 
karbantartott és üzemeltetett kapubejáró átereszek, a zárttá átépített egyedi csatorna szakaszok 
illetve az elhanyagolt útárok- és mirhószakaszok miatt. 
 

A nagy intenzitású és mennyiségű csapadék területi értelemben a város alábbi három 
belvíz öblözetében okozhat és jelenleg időnként okoz is gondot : 
 
1./ A Kisér városrészben, különösen a Kisér utcai mirhó mentén, mert a városközpontból 
leözönlő csapadékvíz megterheli és visszaduzzasztja a mirhót és ez akadályozza a 
csapadékvíz levonulását a Kisér területéről. Emiatt indokolt egy új levezető főgyűjtő csatorna 
megépítése, amelynek helyét a tavaly elkészült, és vízjogi engedéllyel is rendelkező terv a 
Farkas A. utca mentén jelöli ki. 
 
2./ A Horváth telep és a Németh L. utca körzetében, ahol feltöltésre került az az anyaggödör, 
amely a terület nagyobbik része vízelvezető rendszerének befogadója volt. A helyzetet tovább 
rontja, hogy a csapadékcsatorna elvezető rendszer műszaki állapota sem kielégítő.  Ez teszi 
szükségessé a terület csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukcióját illetve a hiányzó 
elemek kiépítését az összegyűjtött vizek elvezetésére. A terület vízrendezésére szintén 
elkészültek tavaly a tervek, és a vízjogi engedély is rendelkezésre áll a kiépítéshez. 
 
3./ A Várady L. Á. utcán és környékén (a Szeder telepen illetve az Ilona-parti út mentén) a 
tönkrement régi építésű árokburkolatok és a rendszer nem megfelelő lejtésviszonyai okoznak 
gondot, ami a terület csapadékvíz elvezető rendszerének teljes rekonstrukciójával 
orvosolható. 
Ennek a munkának is megtörtént 2006. évben az előkészítése és rendelkezésre áll a vízjogi 
engedély a kivitelezési munkákhoz. 

 
A környezetvédelem helyi szabályairól szóló, többször módosított 21/1993. (XI.19.) 

KT. sz. rendelet szerint az ingatlan előtti csapadékvíz csatorna tisztántartása az ingatlan 
tulajdonosának (bérlő, használó, haszonélvező) kötelessége, feladata.  
Kezelői hozzájárulás szükséges mindazon műszaki beavatkozások ügyében, amiket a 
tulajdonos az ingatlana előtti nyílt szelvényű csapadékcsatornán el akar végezni (pl. 
kapubejáró áteresz létesítése, árokburkolás, nyílt árok zárttá való átépítése). Ezekben az 
ügyekben a Műszaki Osztály, mint az önkormányzati kezelői jogokat gyakorló szervezeti 
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egység jár el. 
A kezelői hozzájárulásban foglaltak ellenőrzésére Közterület- Felügyelet jogosult.  
A lakossági feladatok és kötelezettségek ellátása során gyakran és városszerte szinte 
mindenhol jelentkező gond az út menti csapadékárkok folyásfenék szintjeinek pontos 
meghatározása. Ezt a problémát megoldhatja, ha a kapubejárók mindkét oldalán 1-1db 
burkoló idom kerül elhelyezésre a pontos folyásfenék szintre. 
 

Folyamatosan problémák forrása az is, hogy jelentős és növekvő az igény a nyílt 
szelvényű csapadékárkok zárttá történő átépítésére, amelyre csak különlegesen indokolt 
esetben (parkoló építése, balesetveszélyesen szűk utcakeresztmetszet) adunk kezelői 
hozzájárulást. 
Ennek indokai részben műszaki-üzemelési, részben pedig vízgazdálkodási okokra vezethető 
vissza. 

A műszaki-üzemeltetési indok, hogy az így kialakított zárt szakaszok egyediek, 
változatos műszaki színvonalúak és minőségűek. Ez eleve nehézzé teszi a tisztításukat, amit a 
kötelezettséget ellátó ingatlantulajdonosok egyébként is nehezen tudnak a szükséges 
színvonalon elvégezni. 

Az utóbbi években már érezhetően megváltozott időjárási körülmények eredménye az 
a vízgazdálkodási szemléletváltozás is, amely könnyíteni kívánja a gyors és akadálymentes 
bel- és csapadékvíz levezetést a felszínről, és a talaj felső rétegéből is, viszont a száraz 
időszakokban minél több csapadékvizet kíván a talajba szikkasztani. 
A zárttá átépített árokszakaszok esetében problémás lehet a csapadékvizek gyors és 
akadálymentes levezetése, a talaj felső rétegéből pedig egyáltalán nem tud vizet elvezetni a 
zárt csatornaszakasz, és a talajba sem tud vizet visszaszikkasztani. 
 

Szentes város belterületén a következő fejlesztési munkák elvégzését tervezzük a 
közeljövőben: 
2007. évben : - Farkas A. utcai főgyűjtő csatorna építése. 
      - Horváth telepi elvezető rendszer építése és teljes rekonstrukciója. 
     - Szeszfőzde dűlői csapadékcsatorna építése. 
      - Mederidomok beépítése (1-1db) a kapubejárók két oldalán. 
A tervezett munkák jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek. 
Megvalósításuk érdekében pályázat került beadásra a 13/2007. (V.3.) ÖTM rendelet alapján - 
a terveztetéssel és a műszaki ellenőrzéssel együtt - 247.360e Ft értékben, 200.000e Ft igényelt 
támogatással és 47.360e Ft saját forrással (fejlesztési hitelkeret terhére). 
   
2008. évben : - Várady L. Á. utca és környéke vízelvezető rendszere építése és teljes  

   rekonstrukciója. 
A tervezett munka jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. 
Teljes bekerülési költsége mintegy 165.000e Ft-ra tehető, amit pályázati támogatással 
tervezünk fedezni. 
 
Az ezévi pályázat beadásának feltétele volt többek között az is, hogy Szentes teljes belterülete 
bel- és csapadékvíz hálózatának fennmaradási vízjogi engedélyezése is megkezdődjön. Az 
ehhez szükséges tervdokumentáció elkészült és az engedélyezési folyamat megkezdődött az 
elmúlt hónapban. 
 

 
 
Szentes város külterületén 130,4 km olyan önálló helyrajzi számon nyilvántartott, volt 
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termelőszövetkezeti üzemi belvízcsatorna található, amelyek a termelő szövetkezetek 
felszámolása során átadással Szentes Város Önkormányzata tulajdonába kerültek. Közel 
hasonló nagyságrendűre becsülhető azon csatornák hossza, amelyek műszakilag 
megsemmisültek, illetve magántulajdonú földterületeken találhatók, önálló helyrajzi szám 
nélkül. 
A tulajdonba kapott belvízcsatornákról általánosságban elmondható, hogy nincs műszaki 
dokumentációjuk, önálló részeik és egészük sem rendelkezik vízjogi üzemelési engedéllyel.  
 

A rendszer egészének műszaki állapota 35%-osra becsülhető, elsősorban a hosszú 
ideje elmaradt karbantartási munkák miatt kialakult mederelfajulások, feltöltődések és a 
növényzettel való benőttség miatt. 
Ez az átlagszám azonban fedi azt a valós állapotot, hogy egyes területeken a hálózat állapota 
jobb, míg más területeken az átlagértéknél is rosszabb. 
 

A belvíz összefüggő, nagyobb területeket évek óta a Szarvasi út Veresháza oldali 
szakaszán, a Mentettréten, a Gázos kövesút két oldalán valamint a Talomi csatorna-rendszer 
mentén veszélyeztet. 

A mentettréti földterületek veszélyeztetettségét nagymértékben csökkentette, hogy 
2005. év végén az önkormányzat saját forrásból elvégeztette a Kurca-parti Mentettréti fő 
szivattyúállás rekonstrukcióját és annak üzembe helyezését. Az átemelőt a Városellátó 
Intézmény üzemelteti. 

2006. évben AVOP pályázati támogatással megvalósult a Talomi belvízelvezető 
rendszer városmenti szakaszainak rekonstrukciója mintegy 3,2 km hosszban, és a csatorna 
által szállított víz Kurcába való átemelését ellátó szivattyútelep is, amelyet a Szentes és 
Környéke Vízgazdálkodási Társulat üzemeltet. 
Az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi belvízelvezető rendszerek befogadói az 
ATIKÖVIZIG és a Társulat kezelésében lévő belvíz főgyűjtő csatornák, amelyek 
funkcionálisan megfelelő állapotúak. 
 

A későbbi fejlesztési lehetőségek igénybevételének feltétele a külterületi 
belvízelvezető rendszerek műszaki-üzemelési dokumentációjának elkészíttetése illetve 
vízjogi engedélyeztetése. 

Ez a feltétele az üzemeltetésük rendezésének is, amelyet a Városellátó Intézmény 
technikai és személyi feltételek hiánya miatt nem tud ellátni. Célszerű lenne azt az erre a 
feladatra szakosodott, megfelelő technikai felszereltséggel és szakemberekkel rendelkező 
Vízgazdálkodási Társulat bevonásával megoldani.  
 
 

Az Állami Számvevőszék Csongrád Megyei Ellenőrzési Irodája 2006. év őszén 
ellenőrzést tartott Szentes Város Önkormányzata vízrendezési és csapadékvíz elvezetési 
feladatainak ellátásáról. 
Jelentésében azt állapította meg, hogy "… A város eleget tett a vízrendezési és csapadékvíz 
elvezetési feladatainak ..." illetve hogy "Az önkormányzat felkészültsége megfelelőnek 
minősíthető a belterületi vízrendezésre, illetve a csapadékvíz elvezetési feladat ellátására, a 
belvízkárok elkerülése érdekében megtett intézkedések biztosították a hatékony védekezést, a 
szükséges eszközök, védelmi tervek rendelkezésre álltak." 
 

 
A Számvevőszék javasolta a helyi vízkárelhárítási terv aktualizálását és azt, hogy az 

Önkormányzat "határozza meg, hogy vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatán belül 
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mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el". 
Ennek érdekében a Műszaki Osztály illetve a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Szentesi Polgári Védelmi Kirendeltsége - a védelmi feladatok felelőse - átadta a 
vonatkozó dokumentumokat az ATIKÖVIZIG-nek véleményezésre illetve a módosításokhoz 
szükséges szakmai javaslatok megadására. 
Az ATIKÖVIZIG - többszöri egyeztetést követően - 2007. február 06-án juttatta vissza az 
átadott dokumentációt egyenlőre változatlan tartalommal és formában, további használatra. 
Tájékoztatása szerint 2007. évben készül el az Európai Unió Árvízvédelmi Irányelve és ezt 
követi majd a hazai Vízgazdálkodási Törvény illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok 
módosítása, amelyek alapján majd el kell készíteni az új vízkárelhárítási terveket illetve 
feladat meghatározásokat. 
 

A fentiek szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületet elé megtárgyalásra Szentes 
város bel- és csapadékvíz elvezetési helyzetéről, a fejlesztés lehetőségeiről készült 
beszámolót. 
 
 

……./2007.(06.29.) Kt. 

Tárgy: Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetési helyzete, a fejlesztés lehetőségei 

 

                                              HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes város bel- és 
csapadékvíz elvezetési helyzetéről, a fejlesztés lehetőségeiről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozza:  

  
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az előterjesztésben foglalt 

fejlesztési feladatok meghatározásával. Felkéri a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályait és 
irodáit, hogy a fejlesztési célok megvalósítása érdekében szükséges feladatokat az alábbi 
ütemezés szerint végezzék el: 

 
- Már benyújtott pályázat sikeres elbírálása estén a kivitelezési munkák elvégeztetése 
Felelős: Műszaki Osztály és Vagyongazdálkodási Iroda és Városellátó Intézmény 
Határidő: a pályázat függvényében folyamatos 
 
- Várady L. Á. utca és környéke vízelvezető rendszere építése és teljes rekonstrukciója 

megvalósításához pályázati lehetőség megkeresése, pályázati anyag elkészítése, és 
sikeres pályázat esetében a kivitelezési munkák elvégeztetése 

Felelős: Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda, Műszaki Osztálya és Közgazdasági Osztály 
Határidő: folyamatos 
 
- Szentes város teljes belterületi csapadék- és belvízelvezető rendszere vízjogi 

üzemelési engedélyének beszerzése 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 
Határidő. 2007. december 31. 
 
- Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyének beszerzése, a 

biztonságos üzemeltetés módjának megkeresése 
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Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 
Határidő: pályázat kiírás függvényében 2009.-2010. 
 
- Az önkormányzat vízkárelhárítási tervének elkészíttetése ill. aktualizálása, az ÁSZ 

ellenőrzés javaslatában szereplő feladatmeghatározás aktualizálása 
Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály  
Határidő: jogszabályi változások függvényében folyamatos  
 

 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Városellátó Intézmény 
2./ Szentes Város Polgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzője és általa az érintett osztályok és irodák 
 

 
Szentes, 2007. június 11. 
 
        

       Czirok Jánosné 
       osztályvevető 

 
 
 
 


