
Lemondott a szentesi uszoda vezetıje 

Szentes - 2,5 milliós veszteséget okozott a szentesi strandot mőködtetı 
társaságnak az októberi medenceprobléma, a cég ügyvezetıje, Deák Albert pedig 
lemondott posztjáról. Errıl és a szentesi kórház helyzetérıl is szó esett a 
képviselı-testület pénteki ülésén. 

Noha a kórházat illetıen Szirbik Imre polgármester 
kedvezı megyei döntésekrıl számolt be napirend 
elıtt a képviselı-testület pénteki ülésén, Horváth 
István ezt azzal egészítette ki, hogy az intézményrıl 
nyugtalanító hírek is eljutottak hozzá. Elmondta: 
információ szerint az utóbbi idıszakban 70-80 fıvel 
csökkent a dolgozói létszám, 30-35 orvos hiányzik a 
kórházból, egyes osztályokon csak 2 szakorvos 
dolgozik. A képviselı arra is kitért, hogy az 
önkormányzatnak nincs információja a kórház 
adósságállományáról, ezért indítványozta, hogy az 
intézmény mihamarabb számoljon be jelenlegi 
helyzetérıl. 
 
A szociális koncepció felülvizsgálatának megtárgyalásakor Szabó Zoltán arról 
érdeklıdött, januártól mi lesz azzal a 400 közfoglalkoztatottal, akik eddig 
önkormányzati intézményeknél és cégeknél kaptak munkát, mert ez a lehetıség 
megszőnik. Azt a választ kapta, hogy a munkaügyi központ és a polgármesteri hivatal 
szociális osztálya együtt segíti majd az érintetteket az elhelyezkedésben. Erre Halmai 
István megjegyezte, a kormányzat nem fogja megszüntetni a közfoglalkoztatást, 
csupán átalakítja, ezért nem kellene az embereket riogatni. 
 
Parázs vitát ígért, de végül elmaradt a szócsata az üdülıközpont uszodai szolgáltatási 
díjainak növelésére vonatkozó javaslatról, a polgármester ugyanis azt indítványozta, 
hogy jövıre ne emeljék a bérletek és belépık árát, mert csupán egymilliós 
bevételemelkedést, viszont annál nagyobb imázsvesztést eredményezne. Mielıtt 
elfogadták volna javaslatát, elhangzott: az októberi medenceprobléma 2,5 milliós 
veszteséget okozott a társaság számára, a hibák kijavítása januárban megkezdıdhet. 
A szavazás végén jelentette be a polgármester, hogy az Üdülıközpont Nonprofit Kft. 
ügyvezetıje, Deák Albert felmentését kérte január 31-tıl, s ezt ı elfogadta. A 
testület arról is határozott, hogy a tartózkodási idı utáni idegenforgalmi adót 200-ról 
300 forintra emeli. Döntöttek a Szentesi élet sorsáról is: az éves szinten 7-8 milliós 
veszteséget termelı önkormányzati hetilap a Rádió Szentes Nonprofit Kft.-hez került 
a városi szolgáltató cégtıl. 
 
Marad a fizetıs rendszer 
 
Közel egy órás polémiát hozott a fizetıs parkolás megszüntetésére vonatkozó 
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javaslat, amit három Fidesz-KDNP-s képviselı terjesztett a képviselı-testület elé. A 
fideszes Molnárné Tóth Györgyi arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer 
mőködtetése veszteséges, miatta a vállalkozásoknak csökkent a forgalma, ráadásul 
oktatási intézmények környékén anomáliákat okoz, amiket mielıbb orvosolni kellene. 
Az egyik indítványozó, Halmai István úgy fogalmazott, 831 támogató aláírást 
győjtöttek össze, és ha ez smafu a városvezetésnek, nem tud mit tenni. A Jobbik 
részérıl Szabó Zoltán elmondta, hallott érvet mellette és ellene is, így ahhoz, hogy 
megalapozott döntés szülessen, a város közlekedési és parkolási rendjét egészében 
kellene áttekinteni. Horváth István szintén felülvizsgálatot javasolt, de azzal, hogy a 
fizetısség megszüntetése nem indokolt, mert szerinte az a vállalkozások 
eredményességét nem befolyásolta. Reagálásában Szirbik Imre polgármester 
kiemelte, a befektetés utáni ötödik évben, jövı tavaszra nullszaldós lesz a rendszer, 
amely rendet teremtett a városközpontban, és munkahelyeket hozott létre úgy, hogy 
20 forintért is lehet parkolni. A szavazáskor az indítvány nem kapta meg a többséget, 
de áprilisban a testület elé kerül a közlekedési hálózatról szóló beszámoló.  
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