
Szentesi parkolósdi – újratöltve 

Szentes - Lecsupaszítva újra a képviselı-testület elé viszi a fizetıs parkolási zóna 
bıvítésérıl szóló rendelettervezetet a szentesi polgármester. Csak az érintett 
terület lakói kapnának kedvezményt. A voksolásnál Bácskainé Fazekas Márta lehet 
a mérleg nyelve. 

Pénteken megint megszavaztatják a szentesi 
városatyákat a fizetıs parkolási övezet bıvítésérıl. A 
képviselı-testület legutóbbi ülésén ugyanannyi 
támogató voksot kapott a javaslat, mint amennyi 
nemet. Épp ez a szavazati arány teszi lehetıvé Szentes 
polgármesterének, hogy újra beterjessze a 
rendelettervezetet. Március végén a legtöbben azt 
kritizálták, hogy az érintett ingatlantulajdonosokon 
kívül számos kedvezményezettet jelölt meg az 
elıterjesztés. Ezt orvosolandó most egy lecsupaszított 
módosítás kerül a képviselık elé. A kibıvített fizetıs 
zóna lakói ingyen – vagyis 500 forintos kezelési költség 
megfizetésével – jutnának bérlethez, de ez csak egy autóra vonatkozna. Azok a 
háztartások, ahol két autó is van, féláron vásárolhatnának bérletet. Fontos megkötés, 
hogy ezek csak a lakóhelyhez legközelebbi parkolóhelyre vonatkoznának, illetve az 
Ady Endre és a Kossuth utcára nem lehetne ilyen bérletet igényelni. 
 
Ha elfogadják a javaslatot, 798 kedvezményes parkolóhelyen kell osztozniuk a 
fizetési zóna lakóinak. Ez sem lesz könnyő menet, hiszen az elızetes vizsgálatok 
szerint 800 olyan autótulajdonos él az övezetben, aki ingyen bérletre jogosult, és 
még 100 „második" gépkocsira lehet 50 százalékos kedvezményt kérni. Az 
mindenképpen a bıvítés mellett szól, hogy hamarabb – 5 helyett 3 év alatt – 
megtérülnének a rendszer bevezetésére fordított milliók. 
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Többségi támogatás esetén 7 új parkolóórát kellene vásárolnia Szentesnek, illetve 2 
fıvel növelnék a parkolóırök számát. Mindez – a bérek és a járulékok éves kiadásait 
is figyelembe véve – 15 milliós ráfordítást jelentene. Információink szerint 2007-ben 
10,7, míg 2008-ban 21,4 millió forint bevétele volt a hivatal parkolási részlegének. 
 
Az már a legutóbbi ülésen kiderült, hogy a 9 tagú Fidesz-frakció nem tartja jó 
ötletnek az övezet kibıvítését. Kálmán János frakcióvezetı most is azt mondta 
lapunknak, nemmel fognak voksolni. A Pálmások Szövetségének két képviselıje sem 
fogja támogatni a javaslatot – tudtuk meg Horváth Istvántól. A szocialisták és a 
szabad demokraták szerint viszont a zóna kiterjesztésével megszőnhetne az a 
kaotikus állapot, ami a városközpont kisebb utcáit jellemzi. A független Ollai Istvánné 
is osztja ezt a véleményt. Ha számolunk, kiderül: amennyiben mindenki ott lesz a 24 
tagú testület pénteki ülésén, Bácskainé Fazekas Márta lehet a mérleg nyelve. Az 
Együtt Szentesért Egyesület képviselıje egyelıre nem árulta el, miként fog szavazni. 
Azt mondta, még rágódik rajta, de az megnyugtatja, hogy a mostani javaslatból 
kikerültek az ide-oda kínált kedvezmények.  

A zóna bıvítésével megszőnhetne az a kaotikus állapot, ami a városközpont kisebb utcáit 
jellemzi – állítják a baloldalon. A szerzı felvétele
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