
Esélyegyenlıségi program Szentesen 

Szentes - Egyhangúlag fogadta el Szentes esélyegyenlıségi programját tegnap a 
város képviselı-testülete. A grémium az év elsı rendes ülésén többek között 
megvitatta az önkormányzat ingatlangazdálkodási elképzeléseit, és módosította a 
környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendeletet is. 

A hagyományokhoz hően Szentes képviselı-
testületének ez évi elsı rendes ülése is a legutóbbi 
testületi óta történt fontosabb események 
összefoglalásával kezdıdött. Szirbik Imre, a város 
polgármestere szóbeli tájékoztatójában kiemelte a 
január 5-én, a város határában példaértékő 
összefogásból felépült légimentı-bázis átadását, illetve 
a Csongrád megyei lengyel év 2009 címő egész éves 
programsorozatot, amelynek nyitórendezvényét a 
Horváth Mihály gimnáziumban tartották, és amelyen 
részt vett Joanna Stempinska, a Lengyel Köztársaság 
budapesti nagykövete is. A képviselı-testület 
egyperces néma felállással emlékezett a január 3-án, életének 81. évében elhunyt 
Hrabovszki Pálra, aki 1967-tıl 22 éven keresztül volt a Bartha János Kertészeti 
Szakközépiskola és Szakmunkásképzı Intézet igazgatója. 
 
A grémium megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a város esélyegyenlıségi 
programját, amelynek egyik fı célja, hogy javítsa az egyes társadalmi csoportok 
tagjainak helyzetét. A vaskos elıterjesztést a képviselık színvonalas és részletes 
munkának minısítették, aláhúzva, hogy az nemcsak Szentesrıl, hanem a kistérségrıl 
is szól. A programban többek között szerepel az idısek és a fogyatékkal élık 
helyzetének javítása, valamint a roma származásúak segítése is. A kitőzött célokat 
pályázati forrásokból valósítaná meg az önkormányzat, az ehhez szükséges önerı 
biztosításáról – a pénzügyi bizottság elıterjesztése nyomán – a beadás elıtt döntenek 
majd a városatyák. 
 
A Kurca-parti település képviselı-testület foglalkozott az önkormányzat 
ingatlangazdálkodási elképzeléseivel is. A város ugyanis tavaly megkezdte a 
felkészülést az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elkészítéséhez, ennek 
végleges formájához azonban szükséges meghatározni, hogy a fejlesztési 
területekhez kapcsolódó ingatlanokat milyen módon kívánja az önkormányzat 
hasznosítani, mi az értékesíthetı, rehabilitációba bevonható városi tulajdon. 
 
Gyümölcsfát is csak engedéllyel 
 
Szentes képviselı-testülete egyhangúlag támogatta a környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló rendelet több pontjának módosítását. Ennek értelmében az 
ingatlanok elé csak engedéllyel telepíthetık mérgezı terméső, és inváziós fajú 
növények, valamint nyár-, főz- és gyümölcsfa. Ezenkívül mentesül a talajterhelési díj 
bevallása alól az a háztartás vagy ingatlan, ahol az éves vízfogyasztás nem haladja 

SZŐCS CSABA

2009.01.31. 16:00

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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