
Jövıre nem emelik a helyi adókat Szentesen 

Szentes - Elfogadta Szentes 2009-es költségvetési koncepcióját tegnapi ülésén a 
város képviselı-testülete. Elkészítése komoly kihívást jelentett, hiszen a 
gazdasági válság miatt most nehezebb kiszámítani a jövıt. A helyi adók emelése 
mindenesetre nem szerepel a tervben. A végleges költségvetésrıl februárban 
döntenek a képviselık. 

Közmeghallgatással kezdıdött Szentes képviselı-
testületének rendes ülése tegnap délután 2 órakor a 
városháza dísztermében. Egy, a Dobó utcában lakó férfi 
többek között arra volt kíváncsi, hogy a parkolóırök 
kapnak-e jutalékot a büntetések után. Tanúja volt 
ugyanis egy esetnek, hogy mire a sofır visszaért az 
automatától, a szélvédın már ott várta a 
„mikuláscsomag". Szirbik Imre polgármester válaszában 
elmondta, a fizetıs rendszer célja az volt, hogy a 
fıutca könnyen járható legyen, ezt sikerült is elérni. 
Hozzátette: a parkolás elsı 20 perce ingyenes, ezt 
mérı óra természetesen nincs, így elıfordulhat 
indokolatlan bírságolás. Hozzátette: a parkolóıröktıl humánus és körültekintı 
eljárást kért. 
 
A Kurca-parti város elsı embere beszámolt a két testületi ülés között eltelt idıszak 
történéseirıl is. Kiemelte, az önkormányzat egy pályázaton 18 millió forintot nyert 
szervezeti fejlesztésre. Továbbá 19, tartósan munkanélküli két hónapos 
foglalkoztatására is kapott anyagi forrást. 
Szentes képviselı-testülete elfogadta a 2008. I–III. negyedévi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. A beszámoló kapcsán Kozák János fideszes 
városatya elmondta, a kormány megszorító intézkedései megnehezítették a város 
gazdálkodását, és elszegényedéséhez vezetett. Igaz, történtek olyan események is, 
amelyek valamelyest javítottak a helyzeten. Az MSZP-s Demeter Attila 
visszautasította Kozák elszegényedéssel kapcsolatos mondatait, a tájékoztatót pedig 
alaposnak és megnyugtatónak minısítette. 
 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját közel 2 órán át tárgyalták a 
képviselık. – Jó néhány költségvetési koncepció készítésében vettem már részt, de ez 
jelentette eddig a legnagyobb kihívást. Ennek az oka pedig a bizonytalan gazdasági 
helyzet – mondta elöljáróban a polgármester. A koncepció a hosszú távú költségvetési 
egyensúly megtartására törekszik, úgy, hogy közben nem emelkedik a helyi adók 
mértéke, sem magán-, sem pedig vállalkozói szinten. Szirbik aláhúzta, ez még nem az 
igazi költségvetés, csupán irányt mutat annak végleges számaihoz, a büdzsé 
februárban kerül majd a testület elé. A jövı évi koncepciót 15 igen és 9 nem mellett 
fogadta el Szentes képviselı-testülete. 
 
December 4.: rendkívüli ülés 
 
Inkább jövı csütörtökön, rendkívüli ülés keretében dönt Szentes képviselı-testülete a 
sportközpont intézményvezetıjének és a Szentesi Üdülıközpont Kft. ügyvezetıjének 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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megbízásáról. Szirbik Imre elnapolási indítványát azzal indokolta, hogy a pályázatok 
beadási határideje hétfın járt le, de a posta kézbesítési rendszere miatt néhány 
napot még várni kellett azok beérkezésére.  
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