
Kovács János és a 4 milliós kérdés 

Szentes - Mennyit spórol a megye azzal, hogy nem harmadikán, hanem tizedikén 
ad fizetést? Vajon arányos-e az, ha az elbocsátandó 6 megyei múzeumi dolgozóból 
3 szentesi? – kérdezte Kovács János képviselı a megyei költségvetés elfogadása 
elıtt. Egyik kérdésére utóbb, az ebédnél választ kapott. 

Heves szócsatát eredményezett szombaton a megyei 
közgyőlésen az a lépés, hogy a többséget alkotó 
polgári frakció egy úgynevezett ügyrendi döntéssel 
lezárta a vitát. Akik addig hozzászólásra 
jelentkeztek, és megnyomták a gombot, még szót 
kaptak, így Kovács János is feltette kérdéseit. Arról 
érdeklıdött, nem aránytalan-e az, ha a megyei 
múzeumi szervezettıl 6 szakmai dolgozót terveznek 
elküldeni, és abból 3 szentesi. Kíváncsi volt továbbá 
arra, mennyit takarít meg a megye költségvetése 
azzal, ha harmadika helyett tizedikén ad fizetést a 
tanároknak. Ez feltőnı volt, fıleg azért, mert ott, a 
plénum elıtt egyik kérdésre sem kapott választ. Utána szavaztak a költségvetésrıl, 
amelyet ı is elfogadott. Kovács lapunk érdeklıdésére azt mondta, hallott a 
múzeumban tervezett leépítésrıl, és az a véleménye, hogy ez így nem arányos. Másik 
kérdésére utóbb, ebéd közben, a hivatal munkatársától kapott választ: azzal, hogy a 
kincstár által idıben átutalt pénzt nem adja tovább rögtön, csak 6 nap múlva, 4 
millió forintot tud megspórolni a megye. Ennek az a feltétele, hogy a kincstár is 
idıben fizessen. Másrészt a törvény is tizediki fizetést ír elı. Ha ezzel egy állást is 
meg lehet menteni, akkor jó a döntés. Kovács úgy érezte, a megyeházán nem 
értették, miért kérdezett az ülésen, de szentesi intézményi dolgozók is megkeresték, 
hogy megszavazta-e a költségvetést. 
 
– Szerintem természetes, hogy miközben megértem és elfogadom a költségvetés 
céljait, mert tisztában vagyok azzal, hogy több pénze nem lesz a megyének, 
felteszem azokat a kérdéseket, amelyek a szentesieket érintik – mondja a képviselı. 
 
Fellépésének azért van jelentısége, mert Szentesen a kórházat, a múzeumot és a 
középiskolákat mőködteti a megyei önkormányzat, és az elızı ciklusban még hét 
képviselıje volt a városnak a 40 tagú közgyőlésben. Négyen az MSZP–SZDSZ-
frakcióban: Demeter Attila, Szirbik Imre, Szőcs Lajos és Varga Árpád; hárman a 
polgári oldalon: Halmai László, Kovács János és Vidovicsné Szabó Tünde. Most, a 20 
fıs testületben Kovács és Szirbik maradt. A szegvári polgármester, Gémes László is 
Szentes térségi – ı a polgári frakció vezetıje. A szentesi képviselık, köztük fıleg 
Halmai és Szirbik gyakran vitatkoztak hevesen, máskor viszont a kórházat, 
középiskolákat érintı ügyekben összefogtak, és ezzel fontos eredményeket harcoltak 
ki. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Kapcsolódó cikkek 
Írhattok ti amit akartok - testületi ülés Szentesen 
Engedmény a teraszépítıknek Szentesen 
Karikó lett Szirbik egyik helyettese 
380 milliós hiánnyal birkóznak Szentesen 

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Szemét egy hely ez: a 43-as 
mentén 51 tonna szemetet 
győjtöttek!

Fél liter pálinkával indított a román gyilkos

Kétezer cég a százmilliósok adóslistáján

hirdetés    

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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