
  

Szentesi büdzsé: máshogy látja a bal- és a 
jobboldal 

Szentes - Tizenöt igen és kilenc nem szavazat mellett fogadta el Szentes idei 
költségvetését tegnap a város képviselı-testülete. Az MSZP-s Varga Árpád a 
holnap, míg Kozák János fideszes városatya a bizonytalanság költségvetésének 
nevezte az idei büdzsét. 

Szirbik Imre polgármester az ülés elején elmondta: a 
város és a megyei önkormányzat között még mindig 
nem született megállapodás a település négy megyei 
fenntartású középiskolájának visszavételérıl. A 
harmadik tárgyalási fordulón vannak túl, de még mindig 
távol vannak egymástól az álláspontok. 
 
Szentes idei költségvetésérıl több mint két órán át 
vitatkoztak a képviselık. 
 
– A tavalyi évet gyakorlatilag hiány nélkül zártuk – 
kezdte bevezetıjét Szirbik Imre. – Az idei költségvetést 
kellı óvatossággal kellett megterveznünk, hiszen a gazdasági válság komoly 
bizonytalansági tényezıt jelent. Ennek ellenére olyan költségvetési elıterjesztést 
sikerült letennünk a képviselı-testület asztalára, mely 1 százalék alatti hiánnyal 
számol. Tervezésénél napi kapcsolatban álltunk a városban mőködı vállalkozásokkal 
és intézményeink vezetıivel. 
 
A város egyik legnagyobb bevételi forrása az iparőzési adó. Az idén ebbıl befolyó 
összeg nagysága – a bizonytalan gazdasági helyzet miatt – nehezen látható elıre. A 
számítások szerint az iparőzési adóból 5 százalékkal kevesebb pénz vándorol majd a 
városi kasszába, mint 2008-ban. Azonban a tartalékoknak köszönhetıen 7 százalékos 
visszaesésig egyensúlyban marad a költségvetés. 
 
Az MSZP-s Varga Árpád a holnap költségvetésének nevezte a büdzsét, amelyben nem 
emelik a helyi adókat, nem vonnak össze intézményeket. Hangsúlyozta, azért is a 
holnap költségvetése az idei büdzsé, mert milliárdos fejlesztéseket tartalmaz. Kozák 
János fideszes városatya ezzel szemben a bizonytalanságról beszélt. Közölte: évrıl 
évre csökken a város államtól kapott támogatása, az elmúlt fél évben pedig 23 
százalékkal esett vissza az ipari termelés az országban. Ilyen helyzetben minden 
kiadást és döntést alaposan mérlegelni kell, különben a jövıben komoly gondokkal 
nézhet majd szembe Szentes. A testület végül 15 igen és 9 nem szavazat mellett 
elfogadta a város idei költségvetését.  
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