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Levették a napirendrıl az oktatás átszervezését
KOROM ANDRÁS - DÉLVILÁG NAPILAP
2011.03.25. 19:44

Szentes - A tüntetésen tett polgármesteri ígéretnek megfelelıen levette
napirendjérıl a szentesi képviselı-testület az oktatás átszervezésével kapcsolatos
elıterjesztést. A közbiztonságról szóló beszámoló tárgyalásakor elhangzott:
szükség van térfigyelı rendszerre, csak a városnak egyelıre nincs rá elég pénze.
Hírlevél feliratkozás
Ahogy azt Szirbik Imre a délutáni békés tüntetés
résztvevıinek megígérte, a helyi képviselı-testület
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
levette napirendjérıl az oktatás helyzetével
amelyben megerısítem a
kapcsolatos, iskolabezárásokkal is számoló
feliratkozást.
elıterjesztését. A képviselık elfogadták a Dr. Bugyi
név
István Kórház tavalyi szakmai, tudományos, pénzügyi,
gazdasági és az idei legfontosabb feladatairól szóló,
e-mail cím
Baráth Lajos megbízott fıigazgató által szóban is
OK
kiegészített tájékoztatót. Ebbıl kiderült, bár a
kórház komoly pénzügyi problémákkal küzd, ahogy
Milyen a legutóbbi hírlevél?
számos hasonló egészségügyi intézmény az
országban, jó pályára állították, s az átlagosnál
nagyobb szakmai felkészültséggel látja el a terület lakosságát. A kórház a
közelmúltban, a szakemberhiány csillapítására 17 orvost vett fel. A tulajdonos megyei
önkormányzat pedig tavaly határozatot fogadott el, hogy az intézmény pályázik a
megyei kórházi címre. Szabó Zoltán és Horváth István képviselı kérdésére elhangzott:
biztosított a forrás, és kész a pályázat a mőtéti tömb megvalósításához.

Szintén elfogadta a testület a város közrendjérıl és közbiztonságáról szóló
beszámolót. Balogh Szabó Imre alezredes, kapitányságvezetı ismertette: tavaly
összesen 2000 bőnügy vált ismertté, amely az elmúlt 5 év legmagasabb száma, s az
elızı évhez képest 43 százalékos emelkedést jelent. A kapitány szerint ennek oka,
hogy megnıtt a társadalomban a feszültség, az erıszak a mindennapokban helyben is
jelentkezik. Az elszegényedés is éreztette hatását: 58 százalékkal emelkedett a
vagyon elleni bőncselekmények száma. A színesfém-, termény- és falopások mellett
az autófeltörések, lakásbetörések száma nıtt, és nagyságrendekkel magasabb azok
száma is, akik bőncselekményt elkövetni jönnek a városba. Mindezek ellenére a
megye városai közül Szentes a kevésbé fertızöttek közé tartozik.
Több képviselı, így Chomiak Waldemar és Krausz Jánosné is érdeklıdött a más
településeken már mőködı térfigyelı kamerák tapasztalatairól, illetve Ollai Istvánné
azt kérte, a rendırök fokozottabban figyeljenek a szombat éjszakai diszkóból a Nyíri
közön át Kisér felé vonuló garázda fiatalokra.
Balogh Szabó Imre elmondta: a rendırök a hétvégenként folyamatosan járıröznek a
szórakozó fiatalok által kedvelt útvonalakon, a térfigyelı rendszerek pedig jól
vizsgáztak a környezı településeken. A rendırség szakmai javaslatokat adott már
Szirbik Imre kérésére, mely rendszerek telepítését javasolja a városnak.
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A polgármester erre azzal reagált, a költségvetésben 10 milliót különítettek el erre a
célra, ám a legkedvezıbb ajánlat is 20 millió forint körüli.
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