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Egyelıre titkos, kivel tárgyal Szentes a Petıfi
Szálló ügyében
KRÁLIK EMESE - DÉLVILÁG NAPILAP
2011.10.29. 08:01

Szentes - A Petıfi Szálló ügye még nem lejátszott meccs – hangzott el tegnap
Szentesen a képviselı-testületi ülésen. A Pedagógiai Szakszolgálatot továbbra is
Gurdonné Kovács Helga vezeti majd.
Hírlevél feliratkozás
A napirendi pontok között ugyan nem szerepelt a
Petıfi Szálló ügye a tegnapi testületi ülésen, egy
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
internetes hírportálon megjelent cikkre utalva a
amelyben megerısítem a
téma mégis felvetıdött. Szirbik Imre polgármester
feliratkozást.
úgy fogalmazott: a város évekkel ezelıtt elindult egy
név
úton, amelyen most elakadt. – Más lehetıségeket is
számba veszünk, a napokban is folytattunk
e-mail cím
tárgyalásokat, de ezzel kapcsolatban egyelıre nem
OK
nyilatkozhatunk – mondta a polgármester. – A
Pendola-Szentes vezetıjéhez kérdéseket intéztünk,
Milyen a legutóbbi hírlevél?
ám nem kaptunk kielégítı választ. Az elkövetkezı
hetekben a felügyelıbizottság, majd a tanácsadótestület is összeül. Meg kell vizsgálni, hogy miért nem teljesültek a szindikátusi
szerzıdésben foglaltak – tette hozzá Demeter Attila, a jogi bizottság elnöke. Bár a
grémium megszavazta, hogy a turisztikai akciótervrıl ne most, hanem novemberben
tárgyaljanak, Horváth István ezzel nem értett egyet. – Szentesen gyakran elıfordul,
hogy koncepciók vannak, de az akciótervek hiányoznak. Kár a turizmussal kapcsolatos
döntést halogatni – hangsúlyozta a képviselı.

Elsı olvasatban került a városatyák elé a lakhatásról szóló rendeletmódosítás. –
Érdemes volna megfontolni, hogy azok a bérlık, akik – mint nemrég a Bocskai utcában
– eladják az önkormányzati lakás berendezési tárgyait, többé ne részesülhessenek a
város segítségében – adott hangot felháborodásának Ollai Istvánné.
A kórház területének egy része megyei, egy része városi tulajdonban van. Önálló
helyrajzi számra van szüksége annak a gyógyvízkútnak, amely így a döntés
következtében az állami vagyonátvétel után Szentes tulajdonában maradhat –
hangzott el az ülésen. Személyi kérdésekben is dőlıre jutott a városvezetés. A
Pedagógiai Szakszolgálatot továbbra is Gurdonné Kovács Helga vezeti majd. A Szentes
Városért Közalapítvány kuratóriumi tagjának a közelmúltban elhunyt Tabajdi György
helyére Vágvölgyi Zoltánt választották.
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