
  

Ingyen kapja a megye a szentesi kórháztelket 

Szentes - Ingyen adja a sürgısségi osztály fejlesztéséhez szükséges kórháztelket, 
cserébe viszont együttmőködést kér a megyétıl a szentesi önkormányzat – errıl is 
határozott tegnap a testület. A Kurca-parti városban 10 pedagógusi álláshelyet 
szüntetnek meg szeptembertıl a csökkenı gyereklétszám miatt. 

Szemerédi Andrást választotta meg a Koszta József 
Általános Iskola igazgatójának a szentesi képviselı-
testület tegnapi ülésén. A gyermekjóléti ellátások 
kapcsán Földvári Nagy István azt kérdezte, fennáll-e 
annak a veszélye, hogy bezár a kórház 
gyermekosztálya. Szőcs Lajos alpolgármester 
leszögezte: veszély nincs, csupán feladat, az osztályt 
ugyanis felülvizsgálták, és kiderült, két orvosra még 
szükség lenne a biztonságos ellátáshoz. Az intézmény 
hat hónap haladékot kapott az orvoshiány megoldására, 
és már meg is kezdıdtek a tárgyalások az álláshelyek 
betöltése érdekében. 
 
Ellenszavazat nélkül, hét tartózkodással döntött arról az önkormányzat, hogy a 
gyereklétszám csökkenése miatt pedagógusokat bocsássanak el. Összesen 7 tanári, 2 
óvónıi és 2 technikai dolgozói álláshely szőnik meg szeptembertıl, illetve egy 
úszásoktatónak is felmondanak Szentesen. Dongó László azt kérte az 
intézményvezetıktıl, hogy humánus és szakmai szempontok egyaránt 
érvényesüljenek az elbocsátásoknál. Támogathatónak tartotta Bácskainé Fazekas 
Márta képviselı Oltyán Lajos külsıs bizottsági tag azon javaslatát, hogy két 
pszichológust alkalmazzanak a szentesi iskolák, mert ilyen szakemberek munkájára, 
gyors közremőködésére egyre inkább szükség lenne az intézményekben. Ennek 
költségvetési elıkészítését elfogadta a testület. 
 
Bár elızetesen zárt ülésre javasolták, a képviselık teljes egyetértésével nyílt ülésen 
tárgyalta az önkormányzat a kórház sürgısségi tömbjének fejlesztéséhez szükséges 
telek ügyét. Szirbik Imre felvezetésként elmondta, Szentes mindig elkötelezett volt a 
kórház modernizációja mellett. A polgármester leszögezte, gesztust kell gyakorolni a 
jövıbeni együttmőködés érdekében. Demeter Attila vitatta, hogy a városnak tényleg 
át kell-e adnia a terület tulajdonjogát, és azt is, hogy megfelelı-e a gyakorlat, hogy 
a fenntartók is pályázhatnak egy intézmény fejlesztésére, mert a beruházás révén a 
tulajdoni arányok jelentısen módosulnak. A testület végül úgy határozott, hogy 
ingyen átadja a kórháztelket a megyének, és egy közös – 6 tagú – bizottságot is 
felállít a két önkormányzat, hogy a késıbbi fejlesztéseket folyamatos egyeztetés 
elızhesse meg. A grémiumba szentesi részrıl Szőcs Lajos alpolgármestert, Gyenes 
Ágotát és Baranyi Imrét választotta be a testület.  
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