
  

100 milliós hitel a helyi gazdaságnak 

Szentes - Idén 100 millió forintot fordíthat a szentesi önkormányzat a helyi 
gazdaság élénkítésére – tegnap a program harmadik változatát fogadta el a város 
képviselı-testülete. Az is elhangzott, hogy a település nagyon ráfizet a 
szemétügyre. 

A jövıben ne egy személyben, hanem a lakásügyi 
bizottság elnökével közösen döntsön a város elsı 
embere az önkormányzati bérlakások kiutalásáról – 
javasolta Gyenes Ágota a grémium beszámolójának 
tegnapi vitáján. A fideszes képviselı hozzátette, a 
kisebbségi önkormányzat delegáltja nem vesz részt a 
bizottsági munkában, pedig szükség lenne rá. 
 
Az elmúlt ciklusban született, de végre nem hajtott 
határozatok ügyében Kozák János nehezményezte, hogy 
hiába szerették volna, a mindennapi testnevelésre nem 
tudott 4 millió forintot áldozni a város ebben a 
tanévben, közben testületi döntés nélkül Szentes 15 millióval támogatta a budapesti 
karate-világbajnokság megrendezését. Szirbik Imre erre azt felelte, az elfogadott 
költségvetésben szerepelt ez a tétel. A szemétügy aktuális problémáit Demeter Attila 
hozta szóba. Szerinte az önkormányzat nem mehet el szó nélkül amellett, ha a 
hulladékelhelyezésre kiírt tenderen vesztes csongrádi cég megalapozatlanul támadta 
meg a döntést a Közbeszerzési Döntıbizottságnál. A város év eleje óta ugyanis 
kétszer annyit fizet a szolgáltatásért, mint amennyit a nyertes cég ajánlott. 
 
A helyi gazdaságélénkítési program tervezete nem tetszett mindenkinek, pedig már a 
harmadik változat került a testület elé. Kozák János úgy fogalmazott, az 
elıterjesztésben foglaltak nem segítik a kisvállalkozásokat, inkább azoknak a 
társaságoknak kedveznek, amelyek egyébként is hitelképesek. Horváth István viszont 
úgy foglalt állást, hogy a munkahelyek megırzését, újak létrehozását igenis segítené 
a 100 milliós – egyébként hitelbıl biztosított – keret. Szirbik Imre leszögezte, nem 
ingyenpénzt osztogatnak, az elnyerhetı összegek visszatérítendı támogatások, a 
helyi gazdaságot erısíthetik, élénkíthetik.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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