
  

Igazgatókat választottak Szentesen 

Szentes - A december 4-i eredménytelen szavazást követıen tegnap sikerült 
sport-, illetve üdülıközpont-igazgatót választani Szentesen. A képviselı-testület 
az év utolsó ülésén döntött az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás jövı évi díjairól is. 

Áldott, békés ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog 
új évet kívánt a szentesieknek a képviselı-testület 
tegnap délutáni rendes ülésének elején Szirbik Imre 
polgármester. Többszöri eredménytelen próbálkozás 
után a grémiumnak az év utolsó ülésén sikerült 
megválasztania a sportközpont vezetıjét, illetve a 
Szentesi Üdülıközpont Nonprofit Kft. ügyvezetıjét. 
 
Elıbbi élére ketten pályáztak: Hevesi Gábor Tamás és 
Tomcsányi Ferenc. A képviselı-testület 19 igen 
szavazattal Tomcsányi kinevezését támogatta. A 
üdülıközpont ügyvezetıi tisztségére négyen pályáztak: 
Deák Albert, Kocsis Csaba, Kozák László és Szabics Ferenc. A befutó itt Deák Albert 
lett: 20 igen voksot kapott. 
 
A szentesi képviselı-testület többek között döntött az ivóvíz- és a 
csatornaszolgáltatás díjainak jövı évi változásairól is. A Szentesi Víz- és Csatornamő 
Kft. díjainak emelésére két variációt terjesztett az önkormányzat elé. Az elsı egy 5,7 
százalékos lakossági emelést javasol, ez azonban nem nyújtana fedezetet a 
szennyvíztisztítónál fizetendı terhelési díjra. A másik változat 9 százalékos drágulást 
ütemez elı. A testület 14 igen és 9 nem mellett az utóbbit fogadta el. A helyi 
tömegközlekedési díjak változásával kapcsolatban a városatyák pedig – a Tisza Volán 
6,19 százalékos javaslatával szemben – 4 százalékos emelést hagytak jóvá. 
 
A T-Mobile üzlete kapta a legtöbb voksot 
 
Közel 13 ezer szavazat érkezett be az idei karácsonyi üzlet- és kirakatrendezı 
versenyre Szentesen. A voksolók összesen 30 üzlet nevét írták rá a szavazócédulákra. 
2374 szavazattal a T-Mobile helyi boltja lett az elsı, második az Olimpiai 
édességbolt, a harmadik helyen pedig az Ági virágüzlet végzett. Az önkormányzat a 
verseny dobogósain kívül három voksolót 15 ezer forintos vásárlási utalvánnyal 
ajándékoz meg, ıket sorsolás útján választották ki. A szerencsések: a tömörkényi Pap 
Dóra, a szegedi Márton Zsolt és a szegvári Orosz Molnár Tímea.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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