
Kifizetetlen számlák, repedezı mennyezet  

Szentes - Csúszik a számlák kifizetésével a szentesi gimnázium, amelynek január 
óta az állam a fenntartója. Az intézmény egyik tantermének mennyezete 
repedezik, amelynek javításához a város hozzájárulását is kérik. 

A�szentesi Horváth Mihály Gimnázium év eleje óta 
csúszik a közüzemi díjak fizetésével. A baj nem jár 
egyedül: a biológia szaktanterem mennyezete 
megrepedt, amelyet fel kell újítani. 
 
A Horváth Mihály Gimnázium – 26 oktatási, szociális 
és kulturális, továbbá 7 egyéb célú megyei 
intézménnyel együtt – január óta a Tápai 
Pétervezette Csongrád Megyei Intézményfenntartó 
Központ irányítása alá tartozik. 
 
– Az újonnan alakult szervezet vezetıi többek között 
azt a feladatot kapták, hogy világítsák át az intézmények gazdálkodását – 
tájékoztatott Varga Márta, a megyei kormányhivatal kommunikációs vezetıje.  
 
– Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy minden szerzıdést, számlát átvizsgáltak, 
ellenırizték a költségek indokoltságát. A tetemes mennyiségő iratanyag tételes 
áttekintésébıl adódott egyes számlák kifizetésének csúszása, ami több iskola 
esetében elıfordult, de a kifizetések már elindultak. A fenntartó egyébként 
folyamatosan kapcsolatot tart és tárgyalásokat folytat a közüzemi szolgáltatókkal az 
utalások ütemezésével kapcsolatban.  
 
A szaktanterem mennyezetének megrepedését H. Szabó Réka igazgató jelezte. – Az 
intézményfenntartó építésze megvizsgálta, a helyiség használatát korlátozta, a 
felette lévı teremét pedig a terhelés miatt teljes mértékben megszüntette. A 
megoldására a napokban tesznek javaslatot, a kivitelezés hozzávetıleg egy hetet 
vesz igénybe – mondta Varga Márta. – A javítás nagyobb beruházásból valósulhat meg, 
amelyben a város mint tulajdonos közremőködése is szükséges lesz – hangsúlyozta a 
megyei kormányhivatal kommunikációs vezetıje.  
 
Szerettük volna megkérdezni az ügyben H. Szabó Rékát is, de az igazgató nem kívánt 
nyilatkozni.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
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