
  

Minısített tréfák Szentesen 

Szentes - A költségvetési rendeletmódosítást és a szemétdíj emelését sem 
szavazta meg elsıre a szentesi képviselı-testület. A Petıfi Szálló felújítása 
felgyorsulhat. 

Napokon belül megjöhet a Petıfi Szálló építési 
engedélye – hangzott el a szentesi képviselı-testület 
pénteki ülésén. A témát Kálmán János képviselı 
feszegette: arra volt kíváncsi, érvényes-e még a 
Pendolával kötött szerzıdés, ha az abban foglalt 
vállalások nem teljesültek. Szirbik Imre azt felelte, 
igen, de aktualizálni kell a megállapodást. A 
polgármester szerint hamarosan felgyorsulhat a 
beruházás, amelynél a mőemléki felügyelet is végig 
jelen lesz. Érdemi vitát ugyan nem hozott a javaslat, 
mégsem kapta meg a minısített többséget a 2009-es 
költségvetés módosítása. Szirbik rossz tréfának nevezte 
a döntést, és felelıtlennek, mert így nem vehet át állami forrásokat a város és 
intézményei. Végül hozzátette, az ülés végén újra szavazásra bocsátja az anyagot. 
 
Ahogy várható volt, polémiát hozott szemétdíj emelésének kérdése. A képviselık 
közül Kozák János és Horváth István azt firtatta, megtett-e mindent a városvezetés, 
hogy a Berki lerakó 2009 után is mőködjön, hogy elkerülje Szentes a drasztikus 
tarifanövekedést. Utóbbi azt indítványozta, halasszák januárra a döntést, mert 
szerinte több információ birtokában lehetne megalapozott döntést hozni a tervezett 
59 százalékos díjnövelésrıl. Móra József arra hívta föl a figyelmet, városi szinten már 
nem, csak regionális körben lehet mőködtetni hulladéklerakót. – Körbe kell nézni a 
környéken. Ha elfogadjuk az emelést, akkor is a legolcsóbbak lesznek a szentesiek 
szolgáltatásdíjai – emlékeztetett a polgármester, aki szerint az uniós 
szabványmódosítások és irányelvek miatt nem lehetett a lerakó engedélyét 
meghosszabbítani. Végül ez a rendeletmódosítás sem kapta meg a szükséges 
többséget, de az ülés végén – lapzártánk után – újra mérlegre tették a javaslatot.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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