
Pénzrıl is szól a szentesi telekvita 

Szentes - A megyei önkormányzat bıvíteni szeretné a szentesi kórház sürgısségi 
tömbjét, de elıfordulhat, hogy Szentes ehhez nem ad portát. Ily módon a város 
hátráltat egy beruházást, amely pedig a helybeliek érdekében indult. Ez a 
történet egyik olvasata. A másik: a megye 50 milliós saját erıvel nyert félmilliárd 
állami támogatást, ezt sajátjaként beépíti, és a kórház területén megint nı a 
tulajdonrésze.  

Zárt ülésen tárgyal a megyei közgyőlés a szentesi 
kórház sürgısségi tömbjének bıvítése kapcsán kialakult 
telekvitáról szerdán. A meglévı épület megyei 
tulajdonú telken áll, új szárnyát azonban olyan portára 
tervezték, amely jelenleg Szentesé. A Magyar Anna 
elnök vezette megye azt szeretné, ha ez a 478 
négyzetméteres terület ingyen kerülne a tulajdonába, 
Szentes önkormányzata viszont nem szívesen adná oda 
a portát. Az ügynek ezen a héten pontot kellene tenni a 
végére, mert a pályázat elıkészítése késhet, így 
elıfordulhat, hogy a megye nem tudja felhasználni azt 
a 480 millió 788 ezer forintot, amelyet már megnyert a 
szárny fölépítésére. A történet alapkérdése az, hogyan lehet összeegyeztetni két 
önkormányzat vagyoni érdekeit úgy, hogy az ellátott betegek is jól járjanak. Ez 
nehezen megy. 
 
A megyeházán a múlt héten a sajtó betekinthetett az ügy néhány dokumentumába. 
Ezekbıl az is kiderült: a megye már tavaly július 14-én, a pályázat beadása idején 
elvi építési engedélyt kapott a sürgısségi tömb bıvítésére. Ebben az szerepel: „a 
tervezett épület-átalakítási és bıvítési munkák építési engedélyezési eljárása elıtt a 
Szentes belterület 8344/3 helyrajzi számú és Szentes belterület 8344/6 helyrajzi 
számú telkek telekhatár-rendezésére vonatkozóan le kell folytatni a telekalakítási 
eljárást". Ez azt jelenti, hogy a két portának egy helyrajzi számon kell szerepelnie. 
Ha Szentesnek nem tetszik a beruházás, lett volna rá ideje, hogy kifogást emeljen az 
engedély ellen, vagy ha egyetért vele, azóta megtárgyalhatta volna a városi 
képviselı-testület, mit kezd a telekkel, átadja-e, vagy ha pénzért adja, mennyiért. A 
megyénél úgy becsülik, 3–4 millió forintot ér az a porta. 
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Mivel az lényegtelen, hogy a két porta együtt kinek a tulajdonában áll, elvileg 
megteheti a megyei önkormányzat azt is, hogy átadja a már meglévı sürgısségi 
alatti, 7–8 milliót érı terület tulajdonjogát Szentesnek, így is egy helyrajzi számra 
írható a két terület. 
 
A szentesi polgármester, Szirbik Imre megyei közgyőlési képviselı is, de még nem 
látta a szerdára szóló elıterjesztést. Azt mondja, Szentes szempontjából itt nem a 
telek tulajdonjoga a legfontosabb kérdés. – A megye ötvenmillió forintos saját erıvel 
nyer félmilliárdnyi állami támogatást, ezt sajátjaként beépíti, és így olyannyira 
megváltoznak a tulajdoni viszonyok a kórház területén, hogy az már káros a város 
számára – felelte kérdésünkre a polgármester. – A tárgyalás szerintem a közös 
tulajdonról szólhat, arról, hogyan lehet megoldani azt, hogy a beruházás után se 
változzanak a tulajdoni arányok.  

A szentesi sürgısségi tömb megyei portán áll, de olyan telken terjeszkedne, amely a városé. 
Fotó: Tésik Attila
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