
 

Nem kapott még hitelt a Petıfi 

Szentes - Nem kaptak engedményt a tiszai üdülıtulajdonosok, és az Ady Endre 
utcát sem egyirányúsítják Szentesen. A képviselı-testület csütörtöki ülésén az is 
kiderült, 348 millió forintot ér a Petıfi Szálló ingatlana, a felújításhoz pedig még 
nem kapott hitelt a beruházó cég. 

Fábján Sándort, Jelenfi Annát, Oláh Katalint és 
póttagként Varga Sándort választotta be a Helyi 
Választási Bizottságba a szentesi képviselı-testület 
csütörtöki rendkívüli ülésen. Napirendre került a 
tiszai partfürdı kérdése is – a terület rendezésére 
2010-ben 700 ezer forintot fordított az 
önkormányzat. Figyelemmel a csapadékos idıjárásra 
és a magas vízállásra Szirbik Imre polgármester azt 
indítványozta, hogy a pihenıhelyen épült nyaralók 
utáni bérleti díj felét idén engedje el a város. Rébeli-
Szabó Tamás viszont azt kérte, teljesen engedjék el a 
bérleti díjat, sıt a kommunális adót is. A pénzügyi 
bizottság és annak elnöke, Kozák János nem támogatta egyik javaslatot sem, 
mondván kevés ingatlantulajdonost érint, akik ráadásul tudták, hogy hullámtérben 
vettek vagy építettek üdülıt. Végül egyik rendeletmódosítást sem kapta meg a 
szükséges szavazatot, így marad minden a régiben. 
 
Megosztotta a képviselıket az Ady Endre és a Petıfi utca egyirányúsításáról szóló 
napirend, amelyrıl azért kellett dönteni, mert már készülnek a városközpont 
átépítésének kiviteli tervei, s ez a kérdés korábban lezáratlan maradt. Hornyik László 
arra hívta fel a figyelmet, hogy az érintett utcákban több üzletnél nincs hátsó 
bejárat, így megoldhatatlanná válik az árufeltöltés, ha az egyirányú út és a széles 
járda közé még kerékpárutat is építenek. Horváth István emlékeztetett: nincs is 
elfogadott közlekedési koncepciója a városnak. Szerinte ezért olyan megoldás 
szükséges, ami késıbb az igények szerint módosítható. Móra József pedig a 
zöldfelületek növelése miatt emelt szót az egyirányúsítás mellett. A grémium úgy 
határozott, marad a két irányú forgalom mindkét utcában, a parkolóhelyek száma 
pedig alig változik. 
 
Arról is döntöttek a városatyák, hogy a sporttelepen futsalpálya épüljön mintegy 30 
millió forintból, amit a Magyar Fejlesztési Bank hitelébıl finanszíroz majd a város. A 
Petıfi Szálló ügyében elhangzott: 347,8 millió forintra értékelték az ingatlant. Ekkora 
értéken számítják majd be, ha önkormányzat apportálja a beruházó Pendola-Szentes 
Kft-be. A csütörtöki döntés tükrében erre akkor kerülhet sor, ha a hotelfejlesztéshez 
szükséges több milliárdos hitelösszeg a Pendola-Szentes Kft. rendelkezésére áll majd. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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