
Karikó lett Szirbik egyik helyettese 

Szentes - Karikó-Tóth Tibort, Szirbik Imre korábbi riválisát és Szőcs Lajost 
választották meg alpolgármesternek Szentesen, a képviselı-testület pénteki 
alakuló ülésén.  

Molnárné Tóth Györgyi kapta a Fidesz-KDNP listás 
mandátumát a szentesi képviselı-testületben – 
hangzott el a grémium péntekii alakuló ülésén, ahol 
Ollai Istvánné korelnökként üdvözölte a 
megjelenteket. A választási eredmények ismertetését 
és a megbízó levelek átadását követıen esküt tettek 
a képviselık, majd döntöttek a polgármester 
javadalmazásáról: Szirbik Imre 521 ezer forint 
illetmény mellett 156 ezer forint költségátalányban 
részesül.  
 
A régi-új városvezetı azt kérte a választott 
döntéshozóktól, hogy egymást megbecsülve dolgozzanak Szentes érdekében. Mivel az 
eddigi 10 helyett csupán 5 szakbizottság mőködik majd az önkormányzatnál, és két 
alpolgármester segíti a polgármester munkáját, módosították a szervezeti és 
mőködési szabályzatot. 
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Szirbik Imre Szőcs Lajost és Karikó-Tóth Tibort javasolta helyettesének. A Fidesz-
KDNP frakciója nem támogatta, hogy Szőcs Lajos is részt vegyen az alpolgármesteri 
tisztségrıl szóló titkos szavazáson, de a többség igen. Mindkét jelölt megkapta a 
megválasztásához szükséges szavazatot. Szőcs és Karikó is társadalmi megbízatású 
alpolgármester, elıbbi Szirbik általános helyettese lett.  
 
Szőcs Lajosnak havi 300 ezer forint tiszteletdíjat és 60 ezer forint költségátalányt, 
Karikó-Tóth Tibornak pedig 250 ezer forint tiszteletdíjat és 25 ezer forint 
költségátalányt szavazott meg a testület. Arról is döntöttek, hogy a jogi és ügyrendi 
bizottságot Demeter Attila, az egészségügyi és szociális bizottságot Chomiak 
Waldemar, a mővelıdési és sportbizottságot Móra József, a városfejlesztési és 
környezetvédelmi bizottságot Horváth István, a pénzügyi és tulajdonosi bizottságot 
Molnárné Tóth Györgyi vezeti a jövıben.  

Karikó lett Szirbik egyik helyettese.  
A szerzı felvétele
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