
Büszke lehet a büdzséjére Szentes 

Szentes - Elfogadta Szentes idei költségvetését a város képviselı-testülete pénteki 
ülésén, ahol arról is döntöttek, hogy lesznek kiemelten támogatott sportágak. A 
seprőrendeletet viszont nem alkotott a választott grémium. 

Rébeli Szabó Józsefrıl nevezzék el a tiszai strandot, 
amelynek fejlesztése szívügye volt a város 
rendszerváltozás utáni elsı, nemrégiben elhunyt 
polgármesterének – indítványozta napirend elıtt 
Szabó Zoltán (Jobbik) a szentesi képviselı-testület 
pénteki ülésén. Képviselıi kérdés kapcsán 
elhangzott, hogy nem szálloda, hanem egy 
bentlakásos karateiskola kialakítását tervezik az 
Arany János és az Ady Endre utca sarkán. Egy 
változásról is szó esett még: az önkormányzat 
likviditási nehézségei miatt a jövıben nem a hónap 
elsı munkanapján, hanem az állami utalást követı 
napon kaphatják meg bérüket az intézményi dolgozók – ez néhány napos csúszást 
jelent. 
 
Szentes 2011-es költségvetésérıl szóló vita felvezetéseként Szirbik Imre polgármester 
elmondta, a 11,3 milliárdos fıösszeg több mint felét fejlesztésekre fordítanák, a 
tervezett mőködési hiány 159 millió forint. Hozzátette, a büdzsé négy nagy 
beruházásra fókuszál a következı idıszakban: az új szennyvíztisztítóra, a 
városközpont rekonstrukcióra, valamint a kórház és a strand fejlesztésére. Az 
úgynevezett napház kérdése azért került ki a körbıl, mert a benyújtott pályázat 
fennakadt a rostán – ha továbbra is kitartanak az elképzelés mellett, újból pályázni 
kell támogatásra. Halmai István (KDNP) azt indítványozta, hogy a tiszai 
üdülıtulajdonosoknak ne kelljen kommunális adót fizetni, mert manapság oda kijutni 
is nehéz. A korábbi közfoglalkoztatási rendszer megszüntetését elhibázottnak 
tartotta Szabó Zoltán, aki szerint a kormányzat döntésének is köszönhetı, hogy 400 
fıvel nıtt a szentesi állástalanok száma. Molnárné Tóth Györgyi (Fidesz) nem értett 
egyet az elıtte szólóval. Kifejtette, nem lehet akkora igényt támasztani az állam 
felé, hogy minden állástalant bevonjanak a közfoglalkoztatásba. A képviselı asszony 
szóvá tette a város eladósodottságát, egyúttal jelezte, nem lenne helyes a büdzsé 
elfogadása esetén intézményi átszervezésbe fogni. – Nincs a városnak mőködési 
hitele, a fejlesztésekre fordított hitelek fedezete megvan, és erre büszkék lehetünk – 
szögezte le Szirbik Imre. A polgármester kiemelte, noha kockázatokkal jár, mégis 
tartani tudják a létszámot, a büdzsében nincs szó leépítésrıl. A testület többsége 
végül elfogadta az idei költségvetést. 
 
Újdonságot jelentett a választott grémium számára az a tervezett fejlesztéseket 
soroló ciklusterv, amely 2014-nél is messzebbre tekint elıre, s amit ilyen formában 
elıször terjesztettek a testület elé. A polgármester aláhúzta, vitairatról van szó. 
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Horváth István (Pálmások) konszenzust sürgetett a témában, emellett azt kérte, hogy 
a turizmus kiemelt szerepet töltsön be benne. Molnárné Tóth Györgyi üdvözölte a 
kezdeményezést, és azt kérte, minél szélesebb körben dolgozzák ki az 
elképzeléseket. A ciklustervnek szabad utat adtak a képviselık. 
 
A városatyák határoztak a sportfinanszírozás átalakításáról is: ettıl az évtıl az 
egyesületek támogatását szolgáló keret – idén 53 millió forint – 80 százaléka a 
versenysporté, ennek négyötödét pedig a négy kiemelt sportág – az úszás, a tánc, a 
karate és a vízilabda – között osztja szét a sportbizottság. Megosztotta a testületet a 
seprőrendelet, amely megalkotását a Fidesz-KDNP kezdeményezte. Mint arról lapunk 
is beszámolt, a kormánypárti frakció három képviselıje azt szerette volna elérni, 
hogy rendeletben rögzítsék, a családi házban élı 70 éven felüliek és azok, akik 
egészségükben korlátozottak, mentesüljenek a tereprendezési kötelezettségek, így a 
hóeltakarítás alól. A többség azonban amellett döntött, hogy maradjon minden a 
régiben. 
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