
  

Tovább bıvül a fizetıs parkolók száma 
Szentesen 

Szentes - Július 20-ától bıvül a fizetıs parkolási zóna Szentesen - határozott 
tegnap az önkormányzat. Az ülésen arról is döntöttek, hogy a sportlétesítmények 
felújítása érdekében 30 millióra pályázik a város. 

Mivel Balogh Szabó Gábor munkahelyi elfoglaltságai 
miatt lemondott, helyére Gerendi Norbertet 
választották meg a városfejlesztési bizottság külsıs 
tagjának a szentesi képviselı-testület tegnapi ülésén. A 
város 2008-as költségvetési gazdálkodásáról szóló 
beszámoló megvitatásakor elhangzott: összesen 1 millió 
forint forráshiánnyal zárta az elmúlt évet az 
önkormányzat. Kozák János, a pénzügyi bizottság 
fideszes elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy mindezt 
azzal tudta elérni Szentes, hogy növekedtek a helyi 
szolgáltatási díjak, a szentesiek nagyobb terhet 
vállaltak, az intézmények felújítására pedig nem 
fordítottak pénzt. A képviselı úgy fogalmazott: ez az elszegényedés büdzséje volt, és 
ezt a rászorulók számának növekedése is jelzi. Szirbik Imre polgármester dicséretnek 
vette a hozzászólást, mondván, úgy gazdálkodott az önkormányzat, hogy a 
szegényeken is segíteni tudott, és számos fejlesztési beruházást indított el. Az 
anyagot elfogadták, de a vitában arra is kitértek, hogy a hulladékszállítás és a 
szennyvízkezelés is drágulhat majd Szentesen, a szeméttelep ugyanis hamarosan 
megtelik, a szennyvíztisztítót pedig korszerősíteni kellene mihamarabb. 
 
A fizetı parkolási zóna bıvítésének indoklásaként a polgármester azt emelte ki, hogy 
terhet nem jelentene az ott élık számára, a korhőre visszaállított Kiss Bálint utcát 
pedig nem lenne szabad parkolónak használni. Horváth István leszögezte, nem 
támogatja a zóna kiterjesztését, de ha a többség megszavazza, indítványozza, hogy 
az új fizetıs utcákban a mostani díj feléért lehessen parkolni, illetve az övezetben 
székelı vállalkozások is kapják meg a lakóknak ajánlott kedvezményt. Javaslatait 
leszavazta, a bıvítésrıl szóló elıterjesztést viszont elfogadta a többség, így július 20-
ától a városközpont legnagyobb részén fizetıs lesz a parkolás Szentesen. 
 
Arról is döntöttek a képviselık, hogy mindegyik általános iskola indíthat elsı osztályt, 
a Damjanich János tagiskola is, ahová csak 13 gyermeket írattak be a szülık. A 
sportlétesítmények felújítása is napirendre került: a 
város 3 tízmilliós pályázatot nyújt be a sporttelep salakos pályájának és kerítésének 
felújítására, az uszodai lelátóépületben edzıterem kialakítására, illetve a teniszpálya 
öltözıjének korszerősítésére. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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