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Döntöttek: most nem döntenek
BAKOS ANDRÁS
2009.03.27. 16:00

Szentes - Egyelıre nem adja át Szentesnek a visszakért középiskolák fönntartói
jogát a megyei közgyőlés. A tegnapi ülésen olyan döntést sikerült hozni, hogy
folytatni kell a tárgyalásokat. A határozat sokaknak nem tetszett: elıbb az MSZPsek, majd a fideszesek mentek el, ismét határozatképtelenség miatt szakadt félbe
az ülés.
Lukács János megyei rendırfıkapitány beszámolójával
kezdıdött, és hosszú zárt üléssel folytatódott a megyei
közgyőlés ülése tegnap. Zárt ajtók mögött
nyilvánították eredménytelennek az aljegyzıi posztra
kiírt pályázatot, de elfogadták Zakar Péter alelnök
beszámolóját az ópusztaszeri emlékpark dolgairól. Már
nyílt ülésen, egyhangúlag döntöttek úgy – Vincze László
országgyőlési képviselı érveit is figyelembe véve –,
hogy ha már a megvalósíthatósági tanulmány zöld utat
javasol a csongrádi duzzasztómőnek, a megye kéri a
kormányt, készítse elı a beruházást.
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A szentesi középiskolák visszaadásának ügyében ezúttal sem sikerült végleges döntést
hozni. A téma elıterjesztıje, Kovács Kálmán alelnök és Szőcs Lajos szentesi képviselı
a város és a megye között folyt tárgyalások több mozzanatára másképp emlékezett.

Amegye egyelıre nem adja a szentesi középiskolát.
Fotó: Tésik Attila

Ez még nem okozott volna zavart, ám a közgyőlésnek háromféle változatból kellett
választania. A C verzió szerint a megye visszaadta volna 2011. szeptember 1-jével a
Horváth Mihály Gimnázium és Szakképzı Iskola, valamint a Zsoldos Ferenc
Középiskola és Szakiskola fenntartói jogát Szentesnek. Erre 17 igen szavazat
született, 8 nem és 1 tartózkodás mellett. Errıl a verzióról azonban minısített
többséggel lehetett volna dönteni, ez pedig nem volt meg. Ezután az A változatot –
amely arról szól, hogy folytatni kell a tárgyalásokat – 17 igen, 7 nem és 4 tartózkodás
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mellett elfogadták. Szirbik Imre szentesi polgármester szerint a B-rıl is kellett volna
szavazni – ez a Horváth Mihály gimnázium idén szeptemberi átadásáról szólt –, de
Magyar Anna elnök szerint az A elfogadása után ez már szükségtelen.

Diákok a Horváth Mihály gimnáziumban: róluk vitáznak.
Fotó: Tésik Attila

A szentesi Halmai László a Horváth Mihály gimnázium érdekében azt kérte, a
tárgyalások idejére a megye adja át az iskolai beruházás lebonyolításának jogát az
intézménynek, nehogy a huzavona miatt késsen a munka. Javaslatát Szirbik Imre
támogatta volna, de az elnök asszony formai okokra és Kovalcsik Andrea, az új
fıjegyzı jogi álláspontjára hivatkozva szintén nem szavaztatta meg. Kijelentette,
hogy ez az ügy most eldöntetett – erre az MSZP–SZDSZ-frakció több tagja fölállt, és
kiment. Szirbik várt, de hiába: mivel a jobboldaliak amúgy sem voltak elegen, a többi
fideszes is hazaindult, így határozatképtelenség miatt szakadt félbe az ülés – már
nem elıször.
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