
  

Elfogadták a költségvetést Szentesen 

Szentes - A helyi sport többlettámogatására és a diákok korcsolyáztatására is lesz 
fedezet Szentes 2010-es költségvetésében, amit pénteken fogadott el a képviselı-
testület. Arról is döntöttek, hogy a város nem vesz részt az ivóvízminıség-javító 
programban. 

Nehéz év lesz 2010 – ezzel vezette fel a költségvetési 
vitát Szirbik Imre a szentesi képviselı-testület péntekii 
ülésén. A polgármester elmondta: a grémium korábbi 
döntésének megfelelıen a büdzsé elıkészítésénél 200 
millióra kellett lefaragni a mőködési hiányt, de így is 
maradt forrás a város 1500 közalkalmazottjának 
cafetériajuttatására, illetve tervezett fejlesztéseit is 
folytathatja a település. Képviselıi kérdések kapcsán 
elhangzott: a következı tanévtıl megvalósulhat a 
mindennapos testnevelés az önkormányzati iskolákban, 
de jégidıt nem tud vásárolni a város a tanulóknak, 
mert nincs rá fedezet. Rébeli-Szabó Tamás 
sporttámogatásra kért nagyobb összeget, és indítványozta, hogy a diákok 
korcsolyáztatására is találjanak forrást. Móróné Tulipán Edit és Sipos Antal azt 
kifogásolta, miért csak a városközpont fejlıdik, mikor a peremterületeken is szükség 
lenne beruházásokra. Erre Baranyi Imre, majd a polgármester is sorolni kezdte a 
külsı városrészekben megvalósult és az idei évre tervezett fejlesztéseket. 
Halmai�István azt firtatta, miért kap ingyenes teremhasználatot a mővelıdési 
központtól és anyagi támogatást a várostól egy politikai szervezet, az Együtt 
Szentesért Egyesület, amelynek elnöke a testület tagja. A kereszténydemokrata 
városatya arra is utalt, hogy ez a szervezıdés megalakulása óta szavazataival 
támogatja a városvezetést. A megszólított Bácskainé Fazekas Márta leszögezte, ık 
civil egyesület, amely ugyan képviselteti magát a helyi közéletben, de tagdíjakból él, 
és számos kulturális és szociális tevékenységet végez, utóbbiakhoz igényeltek 
önkormányzati segítséget. Végül két módosítást is elfogadott a grémium többsége: 9 
millió forinttal növelték a sporttámogatási keretet, illetve a következı szezonban is 
vásárolhat jégidıt a város az általános iskolásoknak. Ezzel együtt szavazta meg a 
testület Szentes idei költségvetését. 
 
Az ivóvízminıség-javító programban való részvétel megosztotta a képviselıket. 
Elhangzott: köbméterenként 80-90 forintos díjemeléssel járna, ha megvalósulna a 
fejlesztés, de az is, hogy komoly következményei lehetnek, ha meghiúsul a program. 
Mindezek figyelembevételével úgy döntött a grémium, hogy Szentes nem vesz részt a 
programban.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
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