
Szentesen sem építkeznek sokan 

Szentes - Nem építkeznek a szentesiek, legfeljebb felújítanak, de azt is egyre 
megfontoltabban teszik – derül ki a lakhatás támogatásáról szóló 
rendelettervezetbıl. Új önkormányzati bérlakásokra is szükség lenne, de ez 
egyelıre csak terv marad. 

Egyre kevesebben építkeznek Szentesen, de még 
felújításra sem vállalkoznak annyian, mint korábban, 
a város lélekszáma folyamatosan csökken – fogalmaz 
a Csányiné Bakró Nagy Vera aljegyzı által készített, a 
lakhatást támogató helyi rendelet. Nem volt 
hiábavaló, hogy az elsı vita után bı egy hónapig 
érlelıdött az anyag: a testületi ülésen korábban 
elhangzott véleményekkel és javaslatokkal bıvült. 
 
– Eddig évente nagyjából 10 millió forintot 
használhattunk fel erre a célra, mintegy 20 családot 
támogattunk – hallottuk az elıterjesztıtıl. – Most 
biztosat még nem mondhatok, hiszen sem a helyi, sem a központi költségvetés nem 
készült el. Az önkormányzat részérıl ez a támogatás önként vállalt, és ha lehetıség 
lesz, a jövıben is áldozunk rá.  
 
Horváth István (Pálmások Szövetsége) és Szabó Zoltán (Jobbik) is kitért az októberi 
testületi ülésen az „élettárs" fogalmára. Bár olyan vélemény is elhangzott, hogy a 
támogatás megítélésénél egyéves együttélést tekintsenek elfogadhatónak, a tervezet 
úgy fogalmaz: élettársak azok, akik legalább fél éve érzelmi, gazdasági közösségben, 
közös háztartásban együtt élnek. Szintén a jobbikos városatya vetette föl: itthon is 
van elég rászoruló, külföldi állampolgár ne igényelhesse a támogatást. Ez nem 
oldható meg, fejtette ki az aljegyzı: az Unió elıírásai szerint kell cselekedni. Ha 
valaki jogszerően tartózkodik Magyarországon, ugyanolyan bánásmódban kell 
részesíteni, mint a magyar állampolgárt. Felújításra, építésre, vásárlásra költhetik a 
szentesiek azt a – legfeljebb – 750 ezer forintot, amelyet késıbb kamatok nélkül kell 
visszafizetni. 
 
A városban letelepedni szándékozó fiataloknak az anyagi megerısödésig magasabb 
színvonalú bérlakásokra volna szükségük, de ezeknek a város is híján van. Az aljegyzı 
adatai szerint Szentes 450 lakáscélú ingatlannal rendelkezik – évente talán 20 
üresedik meg.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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