
Új segítség a vállalkozásoknak 

Szentes - A gazdasági válság hatásainak enyhítése érdekében együttmőködésre 
hívta a helyi vállalkozásokat Szentes önkormányzata. Cél: a versenyképesség 
megırzése és a munkahelyek megvédése. A városban közel 3000 vállalkozás 
mőködik. 

A gazdasági válság hatásai nem kerülték el Szentest 
sem, ezért a versenyképesség megırzése, s a 
munkahelyek megvédése érdekében együttmőködésre 
kérte az önkormányzat a településen mőködı közel 
3000 ezer vállalkozást. Ezek megmaradását és 
fejlesztéseit – a már meglévı kedvezmények mellett – 
folyamatos hírlevelekkel, aktuális gazdasági 
információkkal, pályázati tanácsadással, esetenként 
pedig anyagi támogatással is igyekszik elısegíteni a 
város. 
 
– A helyi vállalkozói szférával elengedhetetlen az 
együttmőködés, a város szociálpolitikájának az alapja ugyanis a munka: azaz minden 
ember rendelkezzen saját jövedelemmel, ne szoruljon rá az állam és az 
önkormányzat segítségre, amely egy kiszolgáltatott állapotot jelent – halljuk Szirbik 
Imrétıl, Szentes polgármesterétıl. 
 
A Kurca-parti település képviselı-testülete korábban biztosította, hogy a 2 és fél 
millió forint alatti éves forgalmat bonyolító vállalkozásoknak nem kell iparőzési adót 
fizetniük. A döntés 1500 vállalkozás életét tette könnyebbé. Fejlesztéseknél pedig az 
építményadó 95 százalékának befizetése alól mentesül a beruházó, továbbá 
kedvezményesen lehet telekhez jutni az ipari parkban. A város egyik célkitőzése, 
hogy az egyik helyi vállalkozás tudjon munkát biztosítani a másiknak. 
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A szentesi HK-Ceram Kft.-t súlyosan érinti a válság, a kiutat a fejlesztésben látja. 
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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

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2087428



  

 
Az együttmőködésben részt vevı Piramis Áruház a régióban elérhetı korszerősítési és 
munkahelymegtartó pályázaton indul. Az üzlethelyiséget a tulajdonos a várostól 
bérli, ezért ha megkapják a támogatást, a beruházáshoz szükséges önrészhez az 
önkormányzat is hozzátesz. Az összeget ugyanis egyedül nem tudnák elıteremteni. 
 
Sebık Imre, a szentesi HK-Ceram Kerámiagyártó Kft. ügyvezetıje elmondta, a válság 
komolyan érinti az ágazatot, de mindenképpen megtartják 57 dolgozójukat. Sıt egy 
1000 négyzetméteres új csarnokot szeretnének majd építeni, amelyhez folyamatosan 
pályázati lehetıségeket keresnek, ebben a város is segít.  
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