
  

Ingyentelket kér a megyei közgyőlés 
Szentestıl 

Szentes - Bıvíteni akarja a szentesi kórház sürgısségi tömbjét, és ehhez ingyen 
szeretne megkapni egy telket Szentestıl a megyei önkormányzat. A város örül 
annak, hogy javulni fog az ellátás, de annak nem, hogy a megye területet akar 
szerezni az intézményben; csak használatba adná a portát. Május végéig meg 
kellene egyezni, különben a megye elbukja a megnyert pályázatot. 

A kérdéses 478 négyzetméteres területen bıvülne 
tovább a szentesi kórház sürgısségi tömbje. A 
beruházással kapcsolatos pályázatot már támogatta a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, de felhívta a megyei 
önkormányzat figyelmét arra: ha építkezni akar, 
szerezze meg valahogy a terület tulajdonjogát. A 
kórházat mőködtetı önkormányzat ezért tárgyalást 
kezdeményezett a tulajdonosi jogokat bíró szentesi 
önkormányzattal. Eddig nem sok sikerrel – derült ki a 
megyei közgyőlésen április 30-án. Magyar Anna elnök 
ugyanis úgy terjesztette elı a témát, hogy a határozati 
javaslatban az állt: a megyei közgyőlés „egyetért 
azzal", hogy a szentesi önkormányzat a pályázat eredményes befejezése érdekében 
átadja ezt a bizonyos területet. Szőcs Lajos szentesi alpolgármester, a közgyőlés 
tagja azonban fölhívta a figyelmet arra, még nincs mivel egyetérteni. A város 
képviselı-testülete ugyanis eddig nem döntött az ügyben. 
 
Jellemzı, hogy a közgyőlésen a fideszes Bodó Imre arra figyelmeztette a szintén 
fideszes Halmai Lászlót – aki az átadás lehetséges módjait próbálta tisztázni 
hozzászólásában –, hogy ez itt a megyei közgyőlés, itt a megye érdekeit tessék nézni, 
ne a városét. Latolgatták, hogy talán pénzt kér Szentes a telekért. Nógrádi Zoltán úgy 
vélte, ha már a megye a szentesiek kórházát fejleszti, az a minimum, hogy a város 
ingyen adja hozzá a portát. Szőcs Lajos szerint viszont nem arról van szó, hogy pénzt 
akarnak kérni. İ utánajárt a TIOP pályázat kiíróinál, és kiderítette: nem muszáj 
tulajdonba adni azt a területet, elég, ha használatba adják. 
 
Valószínő, a város azért nem szeretné, ha területet szerezne a megye a kórháznál, 
mert ha egyszer, valamikor úgy alakul a finanszírozás, hogy visszakerülhet a kórház 
mőködtetésének joga a városhoz, az ilyen vegyes területek megnehezítik az átadást. 
A vitát a csongrádi fideszes Gyovai Gáspár oldotta föl: azt javasolta, módosítsák úgy a 
határozatot, hogy a megye „kéri" a területet. Szőcs Lajos azt mondta, még május 15-
éig rendkívüli testületi ülést hívnak össze Szentesen, ahol dönteni fognak. Így még 
van idı arra, hogy a megadott határidıig, május végéig a megyéhez kerüljön a porta –
használatba vagy örökbe.  
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