
HMG: a megye Szentesre vár 

Szentes - Nem is keresték egymást a szentesi középiskolák ügyében az érintett 
önkormányzatok március óta. A megyén Szentesre várnak, a városban pedig arra 
számítanak, hogy a megye készségesebb lesz ez ügyben, mint eddig. İsztıl 
biztosan nem kerül vissza a város fönntartásába a legtöbbször kért Horváth Mihály 
gimnázium. 

A szentesi kórház sürgısségi tömbjének bıvítésérıl 
megállapodott a megye és Szentes önkormányzata, 
lényegében úgy, hogy a város elfogadta a megye 
kérését, odaadta a szóban forgó telket ingyen. A békés 
megoldás mintául szolgálhat a középiskolák 
visszavételének ügyében is. 
 
A szentesi önkormányzat 1999-ben adta át a városi 
középiskolák fönntartását a megyei önkormányzatnak. 
Akkoriban ez országos jelenség volt, mert az államtól 
kapott normatívát évrıl évre többel kellett 
kiegészíteniük, és a törvény szerint a megyék erre a 
feladatra eleve több pénzt kaptak. Bár nem föltétlenül törvényszerő, hogy két 
önkormányzat között el kell romlania a viszonynak, ha az egyiknek változik a 
vezetése, Szentes és a megye között ez történt.  
 

 
A város tavaly nyilvánította ki abbeli szándékát, hogy visszavenné a középiskolákat, 
és több forduló után idén március 26-án szavazott a megyei közgyőlés. Az egyik 
változat szerint a megye visszaadta volna 2011 szeptemberétıl a Horváth Mihály 
Gimnázium és Szakképzı Iskola, valamint a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 
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Szeptembertıl még biztosan a megye fenntartásában mőködik majd a Horváth Mihály 
gimnázium.  

Fotók: Tésik Attila
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fenntartói jogát Szentesnek. Bár a többség igennel szavazott, a minısített többség 
nem volt meg, arról pedig Magyar Anna elnök nem szavaztatott ezek után, hogy külön 
a Horváth Mihály gimnáziumot visszaadják-e Szentesnek. Végül úgy döntöttek, hogy 
folytatni kell a tárgyalásokat. 
 
Azóta azonban nem is keresték egymást a felek. Pedig márciusban épp arra 
hivatkoztak a megyei önkormányzatnál, hogy késın kezdıdött a tárgyalás, már nem 
lehet mindent elıkészíteni az ıszi tanévkezdésig. Ezt akkor a szentesiek vitatták, a 
készséges hozzáállást hiányolták, szerintük idén ısztıl vissza lehetett volna adni 
legalább a gimnáziumot. Most viszont arra számítanak, hogy a kórházügyben 
megkötött egyezség oldani fogja az iskolaügyben tapasztalható feszültséget a két 
helyhatóság kapcsolatában. Szőcs Lajos alpolgármester, megyei képviselı szerint 
vissza kell térni az középiskolaügyre, bár legközelebb a 2010/2011-es tanévtıl 
kerülhetnek hozzájuk az intézmények. 
 

 
Az alpolgármesterrel a megye nevében Kovács Kálmán alelnök tárgyalt. İ arra vár, 
hogy a szentesiek jelentkezzenek. Addig is a megye ugyanúgy költ a szentesi 
intézményekre, mint eddig, fejlesztések is indultak. A törvény szerint március 31-éig 
le kell bonyolítani az ilyen átadás-átvételeket ahhoz, hogy szeptember 1-jétıl már az 
új fenntartó indíthassa a tanévet. Bár az átadási kötelezettség csak a Horváth Mihály 
gimnázium és szakközépiskola esetében érvényes a megyére, Kovács továbbra is arra 
számít, hogy a többi középiskola visszavétele is téma lesz. Ugyanakkor megérti, ha 
ezt most Szentesen nem forszírozzák, mert a normatíván felül mintegy 150 milliót 
kellene befizetnie a városnak saját kasszából a mőködtetésre, ezt pedig nem lehet 
könnyő elıteremteni.  

Egyelıre minden marad a régiben a Horváth Mihály gimnáziumban.
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