


Szentes elhelyezkedése 

 
 Szentes a Dél-Alföldi régióban, Csongrád 

megyében a Tisza és a Hármas-Körös  által 

közrefogva a Kurca két oldalán helyezkedik el. 

  

 A megye harmadik legnagyobb városa. 

Lakosságszáma: 28.475 fő.  

 

 A régió legmélyebben fekvő települése.  

Közigazgatási területe: 35.325 km2 . 



SZENTES VÁROS  

 

KLÍMABARÁT VÁROSFEJLESZTÉSE 



 

Általában az embereknek a klímavédelemről a levegő védelem jut először eszükbe. 

Nagy igazság van benne, hiszen a globális felmelegedés a légszennyezés okozata.  

Ezt a folyamatot kell megállítani, lassítani esetleg visszafordítani. Városi szinten is ez a 

feladatunk, illetve a kialakult helyzet elviselhetőbbé tétele, védekezés a káros hatások 

ellen, azaz az élhetőbb város kialakítása.  

A globális felmelegedés hatására fogy az édesvíz kincsünk. Eljutunk arra a szintre, hogy 

a legnagyobb érték lesz a Földön. Az egyik professzorom már évekkel ezelőtt azt 

állította, hogy a III. világháború a ivóvízért folytatott harc miatt robban ki. Az élet a 

vízben a vízből keletkezett.  

Szentesen a Tisza, Körös, Kurca (belvíz csatorna, öntözés, horgászat, városkép), Termál 

tó (EU 2. legnagyobb termál tava, madárvédelmi terület) és a bányatavak sokasága, 

valamint a csatornarendszerek biztosítják a felszíni vízkészletet.  

Fő feladatunk a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, mind mennyiségben, mind 

minőségben.  

Fő célunk a vizek helyben tartása, az un. vízvisszatartás és a vizek mentén kialakult és 

fenn maradt természetes környezet (ökológiai folyosók) védelme, fenntartása és 

esetleges növelése.  

 





KURCA 

A Kurca főcsatorna vízgyűjtőjét szem előtt tartva, ha rátekintünk a térség vízhálózatára, 
szövevényes csatornahálózat tűnik elő. Az egykori vízi világ hírmondói ezek a 
létesítmények, amelyek kulcsszerepet játszhatnak annak újjáélesztésében.  

A Kurca teljes hosszúsága: 39,359km. 
A Kurca fő mellékágai:  Tőke-, Veker-,  Kórógy-, Mágocs- és Ludas-ér. 

Kurca vízgyűjtőterület teljes nagysága: 1135,3 km2. 
 

A vízgyűjtő természetes tavai: 
- Alsóréti főcsatornához tartozó Sulymos-tó, 

- Szegvári-határcsatornához tartózó Vándor-tó,   
- Osztorai-tó 

A Kurca főcsatorna elsősorban belvízelvezető csatorna, azonban nagy szelvénye miatt 
vízvisszatartásra is alkalmas. A Kurcához csatlakozó csatornák mind kettős 
működésűek.  
A főcsatorna nyomvonala Mindszent, Szegvár községek és Szentes város közigazgatási 
területén halad.  











Termál - tó 
  

 Európa második legnagyobb termál tava 
található Szentes határában, amely az 
átvonuló madárfajok pihenő helye. 

 

 A területen fészkel többek között a védett 
barna héja, nagy kócsag, gulipán, 
gólyatöcs. 



A Termál tó a 45. sz. közúttal párhuzamosan helyezkedik el.  

Területe 140,7 ha és 2,8 millió m3 víz tározására alkalmas.  

Két tóegységből áll: 23 ha hűtőtó és a 117,7 ha tározótó. A tó a 

termálvíz használata során a környezetben, elsősorban a felszíni 

vizekben okozott kár enyhítésére, vízminőség szabályozási funkció 

ellátása céljából létesült és 10 db termelő kút vizét tárolja. 

A Veker-éri főcsatornát tehermentesíti a kertészeti termesztésben fűtési 

célra felhasznált, nagy sótartalmú termál csurgalékvíz tározásával és 

biztosítja, hogy az öntözési idényben ne kerüljön termál csurgalékvíz 

az öntözőcsatornákba. Az Árpád ZRt. kertészetéből érkező termálvíz 

hőfoka és sótartalma (2000-3000 mg/l-ről 1000-1500 mg/l-re) a 

hűtőtóban csökken. 

November-decemberben történik a leürítés a Patéi-csatornán keresztül 

a Veker-éri főcsatornába, amely végül a Kurcába vezeti a felhígult 

termálvizet. 



A használt termálvíz környezetkárosító 

szerepe körül egymásnak teljes mértékben 

ellentmondó szakmai vélemények 

fogalmazódtak meg.  

A tó természeti környezete igazolja azt, hogy 

nem környezetkárosító a használt termálvíz. 

Éppen ennek köszönhető és ezt jelzi, hogy 

NATURA 2000 madárvédelmi jelölést kapott a 

terület. 



A térség rendkívül gazdag rétegvizekben, kitűnő 

vízadó rétegekkel rendelkezik. A város hévizet 

adó rétege felső pannóniai korú, melynek 

vízhozama 1 m3/s-t meghaladó.  

 

A szolgáltatott gyógyvíz jellegét tekintve alkáli-

hidrogén-karbonátos, kémiai típusa szerint Na-

HCO3-os, általában 60°C feletti felszíni 

hőmérséklettel.  

 

Szentes közigazgatási területén 34 db termálkút 

található. 

 



TISZA 













 

A másik környezeti elem a levegő. A káros gázok 

kibocsátásának csökkentése érdekében az 

önkormányzat számos közlekedéskorszerűsítési 

(elkerülő út megépítése, forgalom csillapítás, sétáló 

utca, stb.), zöldfelület-fejlesztési és fosszilis energia 

felhasználást csökkentő beruházásokat (teljes közvilágítási 

hálózat energiatakarékos üzemeltetése, panel program, gázfűtésről termálvíz fűtésre  

való átállás, a lámpatestek LED- es lámpatestekre való cseréje, napkollektorok) 

fejlesztéseket vitt véghez.  



• A Norvég Alap támogatásának köszönhetően 
az izlandi főváros, Reykjavík után Európa 
második legnagyobb geotermikus energiára 
épülő távfűtési rendszerét tudhatja 
magáénak a város. Ez mérföldkő Szentes 
életében, hiszen egyrészt olcsóbbá, másrészt 
környezetkímélőbbé vált a közintézmények 
fűtése.  

• AZ energetikai korszerűsítésnek 
köszönhetően évente 800 tonnával 
csökken a város széndioxid-kibocsátása!  

 



Napenergia hasznosítása 









SÉTÁLÓ UTCA 



Napjainkban egyre inkább nélkülözhetetlenné válnak a  

környezetvédelmi beruházások.  

A környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés nemcsak EU 

elvárás, hanem a lakosság egészségügyi és általános jogi állapotának 

javítását is szolgálja. A környezetszennyezés és a lakosság egészségügyi 

állapota, megbetegedési és halálozási mutatószámai között is egyértelmű 

összefüggés van. 

 

A környezetvédelmi beruházások megvalósításában a profitorientált 

vállalatok mellett az önkormányzat is szerepet vállal. 

Szentes Város Önkormányzata az elmúlt 16 évben számos, jelentős 

nagyságú környezetvédelmi beruházást valósított, illetve valósít meg. A 

beruházások anyagi fedezetének biztosításához különböző pályázati 

forrásokat is igénybe vettek.  



Év Fejlesztés tárgya Forrás 

Beruházás 

teljes összege 

(eFt) 

 

1997-1998 

Szentes – Berki Hulladéklerakó Telep 

létesítése 

Céltámogatás  

 TEKI 
189.730 

2000. Kurca városi szakaszának kotrása 

(Önk.+ATIVIZIG közös beruházása) 
KvM 426.000 

2002. Hulladékfogó háló telepítése saját 900 

2002.  MK-2500 bálázó gép saját 2.900 

2002. IVECO tip. konténerszállító jármű saját 15.500 

2002. Szelektív előkezelő tároló tér saját 1.800 

2002. 

 - 2.500 db, új, 110 literes müa. 

hulladékgyűjtő edény, 

- 1 db IVECO 14 m3-es hulladékgyűjtő 

jármű, 

 - 3 db 4 frakciós szelektív 

hulladékgyűjtő sziget, 

KöM-BM 34.158 

2003. – 

2004. 

- 1 db 1.300 t/év kapacitású 

komposztáló telep, 

-  4 db 4 frakciós szelektív 

hulladékgyűjtő sziget, 

KVvM - BM 51.295 

2003. 

Kisér városrészben és 

Városközpontban 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 

Céltámogatás 

KÖVICE 
1.716.970 

2004. 
Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna 

hálózat kiépítése 
Céltámogatás 856.981 

2005 
Somogyi Béla u. és környékén 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 
Céltámogatás 988.867 

2006. 
Nagyhegyi városrészben 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 
Céltámogatás 262.000 

2005. 
Szociális konténer – Szentes-Berki 

Hulladéklerakó Telep 
saját 2.200 

2005. 
Szentes-Berki Hulladéklerakó Telep 

külső csapadékvíz gyűjtő övárok 
saját 475.000 

2005. 
- 1 db Daewoo AVIA 8 m3-es 

hulladékgyűjtő jármű, 

KAC - 

Zöldforrás 
27.625 



2005. 

- 1 db Daewoo AVIA 8 m3-es 

hulladékgyűjtő jármű, 

- 25 db 4 frakciós szelektív 

hulladékgyűjtő sziget, 

KAC - 

Zöldforrás 
27.625 

2005. 

Szentes város bel- és külterületein 

illegálisan lerakott települési szilárd 

hulladék begyűjtésére és megfelelő 

kezelésére 

KÖVICE 

„Zöld Forrás” 

1.000 

 

2005. 

Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek 

kiépítése Szentes város részben 

kialakított, valamint Szegvár 

Nagyközség teljes szelektív 

hulladékgyűjtő sziget hálózatának 

kiépítése és az üzemeltetés 

feltételeinek megteremtése  

 

KÖVICE 

„Zöld Forrás” 

12.500  

 

2005. 

Patakok, kisvízfolyások medrének és 

partjának megtisztítása- céljára Szentes 

Nagyvölgy belvízelvezető csatorna 

tisztítására 

KÖVICE 

„Zöld Forrás” 

2.000 

 

2006. 

Szilárd burkolatú útépítés a Szentes-

Berki Hulladéklerakó Telep 

komposztáló térig 

saját 3.200 

2006. 
- Szentes – Berki Hulladéklerakó Telep 

rekultivációs terve 

DARFT - 

TEHU 
4.380 

2006. 
MTZ-82 erőgép gallyaprító és 

humlokrakodó  
saját    7.500 

2006. Veker-éri főcsatorna kotrása Vis major 30.000 

2007. Komposztáló tér bővítés saját 18.700 

2008. 
4 db új szelektív hulladékgyűjtő sziget 

telepítése 
saját 1.300 

2009. 
Szent Anna Utcai Óvoda komplex 

energetikai korszerűsítés 
Norvég 7.200 

2009. 
Köztársaság Utcai Óvoda komplex 

energetikai korszerűsítés 
Norvég 17.036 

2010. 
Lajta Művészeti Iskola komplex 

energetikai korszerűsítés 
Norvég 47.637 



2010. 
Családsegítő Központ és GYÁO komplex 

energetikai korszerűsítés 
Norvég, DAOP 7.410 

2010. Petőfi Ált Iskola komplex energetikai korszerűsítés Norvég 33.664 

2010. 
Bölcsöde bővítés és komplex energetikai 

korszerűsítés 
Norvég, DAOP 5.293 

2010. 
Pollák Antal Szakközép Isk..komplex energetikai 

korszerűsítés  
Norvég 64.347 

2010. 
Zsoldos Ferenc Szakközép Isk. komplex energetikai 

korszerűsítés 
Norvég 59.592 

2010. CSÁO komplex energetikai korszerűsítés Norvég 29.119 

2010. 
Árpád utcai Óvoda komplex energetikai 

korszerűsítés 
Norvég 25.349 

2011 
Szociális épület, hulladékválogató és hulladékudvar 

építése 
saját 71.755 

2013. Szennyvíz előkészítő projekt KEOP 56.284 

 2014. * Szennyvíztisztító telep bővítése KEOP 2.250.888 

2014. * 

Ivóvízminőség javító program/Dél-alföldi  

KEOP régiós  1.958.905 

2014. * 

3 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációja 

KEOP 1.657.560 

2014. * Közvilágítás fejlesztése KEOP 532.153 

2014. * Napelem-rendszer a Sportcsarnokban KEOP 43.940 

2014. * 

Napelem-rendszer a Szentesi Művelődési 

Központban KEOP 18.461 

2014. * 

Napelem-rendszer a Koszta József Általános 

Iskolában KEOP 27.921 

2014. * 

Napelem-rendszer a Klauzál Gábor Általános 

Iskolában KEOP 27.159 

2014. * 

Napelem-rendszer a Deák Ferenc Általános 

Iskolában KEOP 24.776 

2014.  

I.sz. termálkútnál 50kW/h-ás napelemes erőmű 

létesítése SZVSZ Kft. saját 25.000 

2015. Termálkút fúrása SZVSZ KFt    



Az eddigiekben említett tevékenységek szerves 

része a zöldfelület-gazdálkodás is. A felújított 

szép épület esztétikai értékét „agyonvágja” egy 

elhanyagolt kert, közterületi zöldfelület, de ez 

fordítva is igaz.  

A növényeknek esztétikai értékükön túlmenően 

hőhatást szabályozó és levegő védelmi szerepük 

is jelentős. Az általuk kialakított mikroklíma 

segítségével az energetikai felújítások energia 

megtakarító szerepét képesek tovább növelni.  





A klímaszabályozás érdekében a fentieken 

túlmenően a jogalkotás lehetőségét is 

kihasználjuk.  

A helyi rendeletalkotás formájában 

megalkottuk a környezetvédelemről, az 

együtt élés szabályairól, természetvédelmi 

területekről és építési szabályozásról szóló 

rendeleteinket, amelyek a környezet 

fenntarthatóságát biztosítják.   



Különböző programok kidolgozásával és azok 

megvalósulásának figyelemmel kísérése része a 

környezet- és természetvédelmi 

törekvéseinknek.   

 

Kurca vízvédelmi Programja (fő eleme a 

bioremediációs kezelés, oxigén dúsítás és a frissítő 

víz bejuttatása),  

Környezetvédelmi program,  

Agenda 21.,    

ITS.  





KÉRÉSZ 

 



A teljesség igénye nélkül felsorolt célok és azok 

megvalósítása a humánerőforrás bevonása 

(elkötelezett munkatársak, civilek, pedagógusok, 

vállalkozások, lakosság, stb., egyszóval 

társadalmi összefogás) nélkül nem lehet sikeres.  

Nem lehet sikeres anyagi forrás megteremtése 

nélkül sem.   

Szerencsénkre a 25 éve polgármesteri 

pályafutását élő polgármesterünk ezen a téren 

teljesen elkötelezett. 



A klímapolitikánk alakulása nagymértékben befolyással van 

az emberi egészségre is.  

Számos aktív- és passzív kikapcsolódásra, rekreációra 

alkalmas zöldfelület kialakítására került. 

Futópálya a ligetben, erdei tornaeszközök és fitnessz elemek 

kihelyezése, sétányok, pihenő felületek kialakítására került 

sor. BMX pálya épült az ifjúság részére.  

 

TOP-os pályázatból tervezzük a Hősök Erdejében is futópálya 

és sétányok kialakítását. A Széchenyi ligetben tovább 

fejlesztjük a szabadtéri sportolás lehetőségét. 

Szentes kerékpáros város. A kerékpárhálózatunk teljessé 

tétele a cél szintén TOP-os pályázat keretében.  

 











VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK 

 NATURA 2000 területek: Tőkei gyepek, Szentesi gyepek, 
Lapistó-Fertő, Mágocs-ér, Hármas-Körös árterület, 
Cserebökényi puszták  

 Országos jelentőségű: Cserebökényi puszták (K-M NP); Tisza 
hullámtér – Zsupsziget (Kiskunsági NP) 

 Helyi jelentőségű: Széchenyi liget; Hősök Erdeje; Magyartés-
Zalotai TT; Szentesi Kórház parkja  

 További értékes természeti, természet-közeli területek: Kurca; 
Kórógy-ér; Veker-ér; Tőkei-ér; Szentesi termál tavak; Zalota-
Magyartési és Tőkei puszták,; Tiszai és Körös hullámtér; 
Kistőkei gyepek; Sulymos-tó 



SZÉCHENYI LIGET 







KÓRHÁZ PARKJA  



















 
Zöldfelületek gondozása  

 
A városüzemeltetési feladatok közül a parkfenntartást 

Szentes Városellátó Nonprofit Kft. látja el. 

 A tevékenység keretében  

• 270.700 m2 zöldfelületet, 

•  3.179 m2 virágfelületet,  

• 822 m2 rózsaágyást,  

• 10.286 m2 cserjét és  

• 4.000 db fát gondoznak.  

• A városi parkokban 18 db EU komfort játszótér 
gondozása és karbantartása is feladatuk.  

 



 

 

Az önkormányzat által gondoztatott városi zöldfelületek a 

gyep kezelésének gyakorisága szerint lettek kategóriákra 

osztva.  

•  I.   kategórián (intenzív) belül 15.887 m2,  

• II.  kategórián belül 181.316 m2, 

•III. kategórián belül: 63.456  m2 gyepfelület ápolása történik. 

 

A szúnyogirtás megszervezése szintén a hatáskörükbe tartozik, 

nem különben az aknázó moly, a szövőlepke, levéltetű, és 

arankairtás, melyeknek az elvégzésével szakcégeket bíznak 

meg. A rágcsálóirtást igény szerint végzik a lakótelepi 

részeken. A védekezésre használt szerek közterületi 

felhasználásra engedélyezett biológiai permetszerek. 



 

 

 

 

 

A város fásítási program keretében több ezer fa kiültetését, 

illetve Európai Uniós támogatással új erdők telepítését végezte 

el az Önkormányzat.  

 

A már említett növénytelepítések mellett a Vecseri-foki 

parkolók (150 férőhely), út és járda felületek mellett 

egyidőben parkosított területek is kialakításra kerültek, közel 

1.500 db növény telepítése történt meg.  

 

A Kossuth utca felújítása során 1.000 m2 új zöldfelület került 

kialakításra megközelítőleg 5.500 db növény kiültetésével. 

  

A városrehabilitáció keretében 3.100 m2 új zöldfelület 

kialakítása valósult meg és 1.660 m2 felújításra kerül.  



 

A nagyobb léptékű, nem csak önkormányzati 

beruházások megkezdése előtt, már az építési 

engedélyezési szakaszban zöldfelületi kimutatást kell 

készítenie a tervezőnek, illetve kertépítészeti tervet 

kell bemutatnia az engedélyezési eljárás során.  

Szentes Város Szabályozási Terve az ipari szolgáltató 

övezetekben kötelező védőfásítás létesítését írja elő.  

 

Önkormányzatunk - a tulajdonában lévő ingatlanjai 

vonatkozásában - parlagfűvel való szennyezettség 

miatt az elmúlt évben felszólítást, elmarasztalást nem 

kapott.  



Az Evangélikus Templom környezetének és az Apponyi 
tér zöldfelületeinek megújításával a növények 
cseréjére és jelentős intenzív gyeptelepítésre került 
sor.  
Ugyanez elmondható a Kurca híd szélesítése, a Bíróság 
épületének felújítása és a Kurca-parti sétány felújítása 
során véghezvitt zöldfelületi rekonstrukciós munkák 
elvégzésére is.  
A körforgalmakba jelentős mennyiségű növény 
kiültetésre került sor.  
A Villogó utcán a felszámolt játszótér helyén is park 
létesült. 



Felújított Kurca híd és sétány 





A fakivágási engedélyezési eljárások során a fapótlási 

kötelezettség előírásaiban nagy figyelmet fordítunk arra, 

hogy kerüljenek telepítésre, illetve 

hogy a lehetőség szerint a fokozatosan megvalósuló 

fapótlások eredményeként alakuljanak 

ki az utcákban.  

 

Az alkalmazott ! 

(Díszkörte, gömbakác, gömbkőris, szilek, stb.) 



Az önkormányzat az úgynevezett zöld programjának keretén belül 

immár több éve a lakosság bevonásával szépíti Szentes környezetét. A 

városszépítő mozgalom neve: 

 Virágszínvonalasabb Szentesért  

 

Hagyománnyá vált a „Nagymama program”. E program keretében 

tavasszal a nagymamáknak a város 5.000 – 10.000 db virágpalántát ad, 

melyet az utcára ültetnek ki unokáikkal.  

 

Az újszülött babák „Új Életfát” kapnak ajándékba, melyeket a szülők 

elültetnek, és együtt gondozzák azokat gyermekeikkel.  

Az Új életfák kiosztására évente két alkalommal kerül sor immár 19. éve.  





A helyi rendeletünk értelmében az ingatlanok előtti 
zöldterület gondozása az ingatlan tulajdonosok feladata. 
Ahol ezt egészségügyi okok miatt nem tudják megtenni, ott 

megtesszük azt a közmunkaprogram keretében a városképi 

megfelelésen kívül az invazív és az allergén fajok 

tovaterjedésének megakadályozása érdekében is. 
Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalának Közterület-

felügyelői ellenőrzésük alatt tartják a közterületeket.  

A közcélú munkaprogram segítségével 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, ahová illegális szemét lerakások kerülhetnek. 



2008. évtől az új városfejlesztési beruházások, 

fejlesztések keretében a fő cél a gyors klimatikus 

változáshoz igazodva újítsuk meg köztereinket.  

Ennek szellemében kerül sor az elöregedett, beteg 

növényállomány leváltására, illetve a balesetveszélyes 

állapotok (pl.: közművek közelsége, gyökérzet által 

megemelt járófelületek, épület állagának 

veszélyeztetése) megszüntetése. Az extrém 

időjáráshoz igazodva a növény faj/fajtaváltás 

folyamatos.   



 

 

 

 

 

A Széchenyi Ligetben és környezetében, valamint a 

városközpontban közel 100 db koros fa 3D fakoppos 

vizsgálatára került sor és a szakvéleményeknek 

megfelelően a fák egyedi karbantartása (odukezelés, 

szárazékolás, kivágás) folyamatos.  

A Tisza parton tavaly ősszel több, mint 600 db fa 

egyedi vizsgálata történt meg, ennek alapján készült el 

az üdülő övezet középtávú fakezelési terve. 

 

Számottevő koros fa endoterápiás növényvédelmi 

kezelést kapott 2012-2015. év során, amelyek nagyon 

jó eredménnyel zárultak.  



OLIMPIAI TÖLGY 3 D FAKOPPOS VIZSGÁLAT EREDMÉNYE 



ENDOTERÁPIÁS KEZELÉS UTÁN 
OLIMPIAI TÖLGY 



A közterületekre évente kb. 50. 000 tő 

egynyári, kétnyári, hagymás növény és 

muskátli kerül kiültetésre, vagy 

balkonládákban kihelyezésre. 

  

Az egynyári virágfajták megválasztásánál 

több éves tapasztalatra (kísérletekre) 

hagyatkozunk és igyekszünk csak magyar 

fajtákat alkalmazni. 



Strandfejlesztés 

• Megépült a fedett uszoda és új Wellness és 
élményfürdő kialakítására került sor. 

• Termálkutat fúrtunk a medencék biztonságos 
üzemeltetése érdekében. 

• 1500 m2 parkosított terület kialakítására került 
sor, amely automata öntözéssel ellátott. Az 
öntözővizet a Kurcából nyerjük.  





Összességében automataöntöző rendszer működik 11 közterületi 

parkban, továbbá a Kurca-parti sétányon és a Széchenyi ligetben 

(Kurcából üzemeltetett).  Az idei évben tovább bővítjük a 

rendszert. 

 

Megvalósításra került az Idősek parkja a Nagyörvény u. 53. 

szám alatti II. számú Idősek Klubja udvarán egy szanált épület 

helyén, ahol talajvízkút biztosítja az öntöző vizet.   

A parkok, körforgalmak és intézménykertek öntözéséhez 

szükséges vizet egyre több helyen fúrt talajvízkút biztosítja. 

 

Az új játszótereket minden esetben ivókúttal létesítettük, illetve 

a köztereken díszkutakat helyeztünk üzembe. Hőségriadó esetén 

párakapu és a főtéri szökőkút ad enyhülést. 

 

Ezekre nagy szükség van a légköri aszály enyhítése érdekében.  



Szentes Város Önkormányzata 55 ha erdőben folytat 

erdőgazdálkodói tevékenységet. Ezeknek az erdőknek jelentős 

része védelmi- és parkerdei funkciót tölt be és számottevő 

része belterületen helyezkedik el. 

A város környezetvédelmi terve és a helyi építési szabályzat 

szerint a cél az erdőtelepítés a vonalas létesítmények mellett, 

valamint az okszerű erdőfenntartás. Fontos kiemelni, hogy az 

Önkormányzat szándékai szerint csak őshonos fajokkal 

valósít meg erdőtelepítést! 

 

Fontosnak tartjuk a mezőgazdaságilag kevésbé hasznosítható 

területeken a viszonyoknak megfelelő hasznosítást 

(gyepesítés, erdősítés, vizes élőhelyként való hasznosítás).  



 
Települési szilárd hulladék (kommunális hulladék) 

 
A hulladékszállítási közszolgáltatást a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 

végzi.  

A szolgáltató feladatkörébe tartozik a Szentes- Berki Hulladéklerakó 

Telep, a szelektív hulladékkezelő, a komposztáló tér és az inert 

hulladékkezelő üzemeltetése, valamint további három lezárt 

hulladéklerakó kezelése.  
 
A közszolgáltató évente 1 alkalommal, ősszel szervez lakossági 
lomtalanítási akciót a településeken.  
A hulladéklerakási díj bevezetése hatására a tavaszi lomtalanítási 
akcióról a jelentősen megnövekedett költségek miatt le kellett mondani, 
de lakosságnak továbbra is lehetősége van évi 500 kg/fő-ig kiszállítani a 
háztartásokban keletkező lomot a szeméttelepre. 
 

 



Szelektív hulladék 
Szentes városban a meglevő 33 db 

 elhelyezésénél elsődleges szempont volt, hogy a város 

belterületének bármely ingatlanáról a településen belüli 

közlekedés során legalább egy db gyűjtősziget „útba essen”, és 

ne legyen 200 méternél messzebb.  

Összesen 4.500 lakóingatlan került bevonásra a 

 

A 2011. év novemberében az önkormányzat önerőből 

megépítette a Berki Hulladéklerakó Telep területén a 

hulladékudvart. A szelektíven gyűjtött hulladék válogatására 

átadott csarnok üzembe helyezését követően fokozatosan 

növelhető a házhoz menő sárga zsákos gyűjtéssel érintett 

ingatlanok száma.  



 
Építési, bontási hulladékok, egyéb inert 

hulladékok 

 

 

 

 

 

A Szentes Városban képződő építési – bontási hulladék hasznosítható 

részének helyben történő kezelése érdekében 2011. június végén került 

átadásra a Berki Hulladéklerakó Telephez kapcsolódóan az 5.000 m2 

alapterületű inert hulladékkezelő tér. 

 

Az aprított útalap minőségű kőanyag készítése folyamatos.  

A termék első sorban a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. által végzett 

mélyépítési munkái során kerül felhasználásra.  

 

A termékként történő forgalmazás előfeltételeként szükséges minősítési 

rendszer kialakítása megtörtént, a termék forgalmazása folyamatosnak 

mondható. 



Biomassza 
A 2007. évben Szentesen bevezetett rendszeres ingyenes 

lakossági zöldhulladék begyűjtése folyamatos.  

 

A szolgáltató 2012. év novemberében megkezdte a Szentes – 

Berki Hulladékkezelő Telep Zöldhulladék Komposztáló 

üzemelése során előállított komposzt „Berki Komposzt” 

megnevezéssel történő forgalmazását.  

 

A komposzt egy részét a közparkok és a szociális kert 

talajjavításánál újra hasznosítjuk. A fanyesedékek darálékát 

talajtakarásra hasznosítjuk a talajvíz visszatartása 

érdekében. 



 

Rekultivációs projekt - KEOP-7.2.3.0  

 

A projekt városunk esetében 3 db hulladéklerakót 

érint, melyek a következők: 

•„Termál” szeméttelep  

 

•Rákóczi utcai „régi” szeméttelep – (rekultiváció 

utáni tájseb kezelés egyedi módja a vizes élőhely 

kialakítása /most folyik a kivitelezés/) 

  

•Szentes-berki Hulladéklerakó  



Vizes élőhely kialakítása a rekultivált szeméttelep területén 



Illegális hulladék lerakások felszámolása 

 

Számos hulladékgyűjtési 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 Gerecz Elemér 

Horgászegyesület, a vadásztársaságok, iskolák, 

civilszervezetek által szervezett takarítási akciók, 

melyeken a részvételi arány igen magas.  

 

Az idén erre épülő közmunkaprogramot is indítottunk. 



Lakosság tájékoztatása 

 
Szentes Városban a 2012. év tavaszán 

hagyományteremtő jelleggel kiadott lakossági 

tájékoztató „Zöld füzet” kiadására ez év tavaszán is 

sor került, amit minden lakóingatlanba eljuttatott a 

szolgáltató.  

A füzet részletesen tartalmazza azokat a tudnivalókat, 

amelyek a lakossági hulladékbegyűjtéssel 

kapcsolatosak. 



A munkánk sikerét tükrözik az alábbi nemzeti- és nemzetközi díjak: 
 

Biodiverzitás fővárosa 2011 

 
Szentes város az Élhető Közösségek Nemzetközi Világversenyének 

2. helyezettje lett 2013. évben 
Az ENSZ által támogatott Élhető Közösségek Nemzetközi Világversenyének döntőjére Kínában került sor. A 

verseny utolsó szakaszában 4 napos megmérettetés várt a küldöttségekre az önkormányzati és 

környezetvédelmi irányítás területén világszerte elismert szakértőkből álló zsűri előtt.  

A környezetgazdálkodás területén legeredményesebb, az élhető környezet megteremtése érdekében legtöbbet 

tett közösségek nyerteseit  a “Zöld Oscar”-nak is nevezett díjátadó ceremónia keretében hirdették ki. 
 

Aranyhangya díj 3. helyezés  
Hulladékgazdálkodási díj 2013. 

 

 2013. évi Magyar Tájdíj 2. helyezés 
„A Kurca-völgy vízi környezetének rehabilitációja, különös figyelemmel Szentes városi 

szakaszára”  
 
 

Holnap városáért díj 2015. Zöld városért cím 
A díjat kiemelten a termálvíz hasznosításának kiaknázása terén tett beruházásai, fejlesztései miatt 

kapta meg településünk. 

 



„KURCA, MINT SZENTES 
FŐUTCÁJA” 

BARANGOLÁS A PARTON 

































Felújított Bíróság épülete 



Katolikus templomkert 





Erzsébet tér 











Kossuth tér 









 KÖZPONTBAN A FÁK  

Szentes a fák városa 



VÁROSREHABILITÁCIÓ EREDMÉNYEI 







REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM  

 







Református Nagytemplom kertje 
Szemben a Református Idősek Otthona 



OTTHON KERTJE 



KORHŰ ÁLLAPOT 



ZENEISKOLA 



„KÖZGÉ KERT” 



PETŐFI UTCA 





ZSINAGÓGA, MA VÁROSI FELNŐTT KÖNYVTÁR 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

Látogassanak el Szentesre, legyenek 
a vendégeink!  

Szeretettel várjuk Önöket! 


