
Szentesen pár hét alatt felére faragták a 
költségvetés hiányát 

Szentes - A kormányzati döntések miatt csökkenı juttatások, az áfanövekedés, 
valamint a minimálbér változása is okolható Szentes nehéz gazdasági 
körülményeiért. 

A kormányzati döntések miatt csökkenı juttatások, 
az áfanövekedés, valamint a minimálbér változása is 
okolható Szentes nehéz gazdasági körülményeiért – 
mondta még a januári testületi ülésen Szirbik Imre 
polgármester. Akkor 250 millió forintos költségvetési 
hiánnyal számoltak, amit az elmúlt hetekben az 
intézményvezetıkkel történt egyeztetések után 
kevesebb mint a felére, 115 millió forintra sikerült 
letornázni. A városatyák pénteken döntenek a város 
idei költségvetésérıl. A beterjesztett anyagból 
kiolvasható: minden gazdasági szereplınek és 
intézménynek összébb kell húznia a nadrágszíjat.  
 
A lakosság terheit nem kívánják tovább növelni, ezért a szolgáltatások díjai csak kis 
mértékben emelkedtek, új adónemet nem vezetnek be. Fejlesztésre, beruházásra, 
felújításra 2012-ben a tavalyi összeg töredéke jut, a könyvtár és az iskolák milliókkal 
kapnak kevesebbet, a sportot a tavalyi összeg felével támogatják. Valamennyi 
területen olyan intézkedéseket kellett meghozni a város vezetésének, amelyek a 
kötelezı tartalékolás kényszeréhez vezettek. Ha pénteken megszavazzák a büdzsét a 
városatyák, általános jellegő tartalékként 22 millió forintot, intézményi 
költségvetésben kötelezıen tervezett tartalékként pedig 55 millió forintot tesznek 
félre. A szigorú költségvetés miatt idén többek között a rendezvények támogatása is 
jelentısen csökken. 

Kapcsolódó cikkek 

Kocsis Tibor Szentesen búcsúztatja a telet 
Viszlát, tél! Helló, tavasz! 
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Szirbik sporttal fogyott 17 kilót 
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A rovat legfrissebb cikkei 

Chuck Norris híd a szlovákoknál

Falco-Sopron: 103-89

A nyitóoldal témái 

Szegeden alig lehet nosztalgiázni

Oscar-díj: A némafilmes vagy A leleményes Hugo gyız?
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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Soproni heti metazin: Miért fuldokilik a város?
Újabb megmozdulás az ACTA ellen - galériával

hirdetés 

3 nap, 2 éj két fıre 
Keszthelyen 24.450 
Ft-ért 
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