
Költségvetés – konkrétumok nélkül 

Jobban haladnak a kórház dolgai, mint várták – hangzott el a hétfıi testületi 
ülésen Szentesen. A jövı évi költségvetési koncepció menet közben még többször 
változik majd. Felvetıdött: kell-e támogatni a kihasználatlan helyi buszjáratokat?  

Nagy horderejő racionalizálást jelentett az általános 
iskolai átszervezés, mondta képviselıi kérdésre a 
tegnapi testületi ülésen Krajsóczki Sándorné a 
közgazdasági osztály képviseletében. Az elmúlt 
háromnegyed év gazdálkodásával kapcsolatban azt is 
hozzátette: 2–3, nem lakáscélú ingatlant bérlı ügyfél 
nagyobb tartozást halmozott fel, a szolgáltató kft. 
minden tıle telhetıt megtesz a helyzet rendezése 
érdekében. A következı évben rangsorolni kell majd 
az önkormányzat nem kötelezı feladatait, tette 
hozzá. 
 
A Dr. Bugyi István Kórházról Szirbik Imre (MSZP) polgármester elmondta: az 
intézmény a remények szerint jobban jön ki az átszervezés körüli vitából, mint ahogy 
korábban remélték. – A tárca szakmai szemmel, politikamentesen állt a kérdéshez – 
jellemezte a helyzetet. Emlékeztette azonban a képviselıket: a kórház állami 
fenntartás alá kerül, jelenleg a minél nagyobb ellátási és szakterületért folyik a 
küzdelem. 
 
– Bizonytalan helyzetben kell költségvetési koncepciót alkotni – számolt be a város 
elsı embere a jövı évi gazdálkodást tárgyaló napirendi pontnál. – A legjobb tudásunk 
szerint összeállítottuk az anyagot, de év közben még biztosan változni fog. 
 
Antal Balázs Tibor (Fidesz) az iránt érdeklıdött: mit jelent pontosan a körzetében 
lévı Damjanich-óvoda áthelyezése? – Alig ül utas a helyi buszokon, ekkora luxust 
megengedhet magának a város? – kérdezte Halmai István (Fidesz). 
 
Napirenden kívül Horváth István (Pálmások Szövetsége) az iránt érdeklıdött, 
vizsgálták-e az eltelt idıszakban a kudarcba fulladt rádiós pályázat körülményeit és a 
felelısség kérdését. A testületi ülésen a közmeghallgatás lehetıségével nem éltek a 
város lakosai.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2252048



Falco-Sopron: 103-89 Újabb megmozdulás az ACTA ellen - galériával

hirdetés 

3 nap, 2 éj két 
fınek Siófokon 
35.900 Ft-ért 

2. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2252048


