
Céggé szerveznék át a szentesi IH-t 

Szentes, Csongrád - Összevonásokkal és átalakításokkal szeretnék ésszerősíteni az 
intézmények mőködését Szentesen és Csongrádon. A Kurca partján a mővelıdési 
központból nonprofit cég lenne, a szomszédvárban pedig a városüzemeltetést 
szerveznék újra. 

Ugyanannyiból, vagy ha lehet, kevesebbıl még 
jobban csinálni – e cél vezérli az önkormányzatokat, 
így a szentesit és a csongrádit is az idei költségvetés 
elfogadása elıtt. A képletek is hasonlók: 
összevonásokkal és átalakításokkal igyekeznek 
nagyobb mozgástérhez jutni. Csongrádon már az idei 
költségvetési koncepció tárgyalásánál kirajzolódott, 
hogy a párhuzamosságokat fel akarják számolni. Be is 
került a határozatok közé, hogy a városüzemeltetési 
feladatokat ellátó Gameszt és a városgondnokságot 
összevonnák. Az elképzelésrıl Kırösi Tibor lapunknak 
elárulta, az idén felálló városellátó intézményben a 
Gamesz dolgozói végeznék a könyvelést és a számviteli feladatokat. Az építıipari 
tevékenységet és a karbantartást egy telephelyre vonnák össze, eddig ugyanis 
mindkét intézmény vállalt ilyen megbízásokat. Felülvizsgálnák a közös jármő- és 
géppark állapotát, mert az elöregedett eszközök fenntartása is sok pénzt visz el. 
 
– A zöldfelületek gondozását szeretnénk kiszervezi. Pályázaton lehet majd elnyerni a 
munkát annak figyelembe vételével, hogy a városgondnokság ezen a területen 
dolgozó embereit átveszi-e az ajánlkozó magánvállalkozás. Ez nagyon fontos 
szempont lesz, mert munkát akarunk biztosítani – mondta a polgármester. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Szentesen a mővelıdési központot nonprofit társasággá szerveznék át – errıl pénteki 
ülésén dönthet a képviselı-testület. A 24 fıt foglalkoztató, öt telephelyen mőködı 
intézménnyel kapcsolatban bizottsági ülésen felmerült, kerüljön a városi könyvtár 
nonprofit kft.-hez. – Nem lenne szerencsés egy mamutintézményt létrehozni – 
mondta erre Karikó-Tóth Tibor. Az alpolgármester elismerte, attól, hogy az 
intézmény kft.-vé alakul, nem fog kevesebbe kerülni a közmővelıdési feladatok 
ellátása, viszont hatékonyabb munkavégzésre ösztönözheti a vezetést és a 
dolgozókat. Szerinte a váltás révén abban is önállóságot kapna a majdani ügyvezetı, 
hogy mekkora létszámmal dolgozzon. – Több programot és nagyobb pezsgést hozhatna 
az új forma, most ugyanis hétvégéken alig van nyitva az ifjúsági ház, amin ugyancsak 
változtatni kell. Pályázati forrásokhoz is jut a központ, ha gazdasági társaságként 
mőködik tovább – tette hozzá Karikó-Tóth Tibor.  

A városvezetés nagyobb pezsgést szeretne a szentesi mővelıdési központban.  
A szerzı felvétele
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