
Felére esett a Kossuth-utcai kereskedık 
forgalma 

Szentes - Korántsem elégedettek a számukra felajánlott önkormányzati 
kompenzációval a szentesi Kossuth utca kereskedıi: szerintük jóval nagyobb a 
fıutca átépítésébıl származó bevételkiesésük, mint a városi kártérítés. 

Ötven kereskedelmi vállalkozás számíthat 
önkormányzati kompenzációra a szentesi Kossuth 
utca átépítése miatt. A kivitelezés két hónapja tart, 
ebben az idıszakban közel 30 önkormányzati és 20 
magántulajdonban lévı üzlethelyiség mőködtetıje 
nyújtott be kompenzációs igényt a polgármesteri 
hivatalhoz – tudtuk meg Nagy Györgytıl, a városháza 
illetékesétıl. Az önkormányzat szakbizottsága – az 
érintett kereskedık panaszos levelei után – úgy 
döntött tavasszal, hogy némi kárpótlást biztosít 
számukra. A városi bérlemények használóinak 
legfeljebb egyhavi bérleti díjat engednek el, de 
annak forgalmi adóját be kell fizetniük az önkormányzatnak, a magánüzletek 
mőködtetıinek pedig elengedik az éves építményadó felét, de csak 100 
négyzetméteres alapterületig. Utóbbi szigorítás azt a cél szolgálta volna, hogy a 
szentesi fıutcán szolgáltató pénzintézetek, biztosítók és üzletláncok ne kapjanak 
engedményt. Úgy tudjuk, hogy a magánüzletek átlagosan 20–30 ezer forint 
kompenzációra számíthatnak ısszel. 
 
– Ez csepp a tengerben – mondta lapunknak Tóth Gyuláné, aki sportruházati boltot 
mőködtet évtizedek óta a Kossuth utcán. Szerinte egyéni elbírálással kellene dönteni 
a kompenzációs igényekrıl, mert az általa bérelt városi helyiség 300 négyzetméter 
alapterülető, így amire számíthat, elenyészı ahhoz képest, hogy az elmúlt hetekben 
több olyan munkanap is volt, amikor be sem tévedt vásárló az üzletbe. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Nem messze onnan, a legfrekventáltabb helyen lévı zöldségesnél több mint 50 
százalékkal esett vissza a forgalom, amióta feltúrták a Kossuth utcát. Az eladó úgy 
érzi, maguknak kellett megteremteniük azokat a feltételeket, hogy a járókelık 
egyáltalán meg tudják közelíteni a pavilont, mert a kivitelezık errıl megfeledkeztek. 
 
– Egyeztetni kell a városvezetéssel, hogyan kárpótolnak bennünket, mert a korábban 
felajánlott kompenzáció nem elegendı – nyilatkozta lapunknak Keller Ferencné, a 
teaház üzemeltetıje, ahol szintén felére esett vissza a bevétel az utcaátépítés 
megkezdése óta. A vállalkozó szerint az ígért egy hónap helyett lassan 60 napja folyik 
a munka elıttük, és már most látszik, mennyire befolyásolja az üzlet forgalmát, hogy 
a Kossuth északi oldalán több tucat parkolóhelyet szüntet meg a város. 
 
Végére marad a körforgalom 
 
Augusztus második felében kezdik meg a Kossuth utcai járdák kövezését és a 
kerékpárút aszfaltozását a Klauzál utcától nyugatra. Ezek a munkák iskolakezdésre 
befejezıdnek – tudtuk meg Varga Sándortól, a kivitelezı városellátó intézmény 
igazgatójától. Az esıs napok miatt a fejlesztés néhány elemének megvalósításával 
csúszásban vannak az építık. A beruházás a Rákóczi utcai körforgalom kiépítésével és 
az utcabútorok kihelyezésével zárul.  

Az akadályokkal tőzdelt járda elriasztja a vásárlókat a Kossuth utca északi oldalán.  
Fotó: Bíró Dániel
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