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Szirbik Imre: teljes a bizonytalanság és a káosz
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Szentes - Bár tavaly egyensúlyba hoztuk a város költségvetését, most hiányunk
lesz a kormány intézkedései miatt – nyilatkozta lapunknak Szirbik Imre
polgármester, aki izlandiakkal tárgyal egy geotermikus erımő építésérıl.
Hírlevél feliratkozás
– Milyen volt a tavalyi esztendı a város
szempontjából?
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
– Nehéz körülmények között dolgoztunk, de sikeres
amelyben megerısítem a
évet zártunk. Ez köszönhetı annak, hogy Szentesen –
feliratkozást.
bár elıfordultak politikai villongások – mindig
név
megvolt az alkotó béke, amely az erık egyesítését
lehetıvé teszi a nehéz pillanatokban. Felvállaltunk
e-mail cím
nehéz, népszerőtlen döntéseket is, például az iskolaOK
összevonásokat, de mindig arra törekedtünk, hogy
humánusan oldjuk meg a problémákat. Egyetlen
Milyen a legutóbbi hírlevél?
pedagógus sem került utcára. Ennek eredményeként
egyensúlyi költségvetést tudunk zárni. Az i-re egy
nagy európai elismerés tette fel a pontot év végén: Szentes megkapta az Európa Zöld
Fıvárosa címet.
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Szirbik Imre: Európában úgy ismerik Szentest mint a termálenergiahasznosítás fıvárosát. Fotó: DM/DV

– Mivel érdemelte ki ezt a címet Szentes?
– Európában úgy ismerik Szentest, mint a termálenergia-hasznosítás fıvárosát. A
Norvég Alap segítségével tíz intézményünket állítottuk át földgázról geotermikus
energiára. Európa egyik legnagyobb geotermikus főtési rendszerét hoztuk létre azzal,
hogy közel 4000 lakásegységet főtünk ezzel az energiával. A geotermikus energia
hasznosításában tovább szeretnénk lépni egy nagy pályázat segítségével. Ezért is
lenne fontos számunkra, ha végre rendezıdne a visszasajtolás kérdése. Fontosnak
tartjuk a fenntartható fejlıdést, úgy akarjuk használni az erıforrásainkat, hogy ne
vegyük el az utódaink jövıjét.
– Szentes egyik szimbóluma a Horváth Mihály Gimnázium, amiért sokat harcolt, s ami
január elsejével megyeibıl állami fenntartásba került, pedig tudomásom szerint
közel volt a megállapodás. A megye már rábólintott arra, hogy átadja Szentesnek a
fenntartói jogot. Nem fáj a városnak, hogy nem kapta vissza a jelképét?
– Ezek olyan Mátyás király típusú bólintások voltak, adták is volna meg nem is. Állami
fenntartásba került a Bugyi István Kórház is, amiért legalább annyit harcoltam, mint a
gimnáziumért. Úgy vélem, hogy a városnak mindent meg kell tennie az
intézményeiért, függetlenül attól, hogy azoknak ki a fenntartója. Szentes
tízmilliókkal támogatta a fenti intézményeket akkor is, amikor megyei fenntartásban
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mőködtek. A kórház és a középiskolák felújításában és eszközbeszerzéseiben komoly
szerepet vállaltunk, éppen azért, hogy magas színvonalon mőködjenek. Szentes akkor
is felelısséget vállal az intézményeiért, és nemcsak szavakban, hanem tettekben is,
ha nem a város a fenntartó.
– Milyen költségvetése lesz Szentesnek? Egyensúlyban tartható-e a város büdzséje?
– Idén két elem miatt rendkívül nehéz a költségvetés tervezése. Az újonnan hozott
törvények miatt teljes a bizonytalanság és a káosz. Nem tudjuk ugyanis, hogy milyen
évet fogunk végigvinni. Nagyon sok mindent önerıbıl kell megoldanunk, ugyanis már
nem jár állami támogatás például a sportra, a mővészeti képzésre vagy bizonyos
szociális szolgáltatásokra. Tavaly egyensúlyba hoztuk a költségvetésünket, de arra
nem számítottunk, hogy a kormány emelni fogja az áfát, amit a város éppen úgy nem
igényelhet vissza, mint az emberek. Nem számítottunk arra, hogy 100 millió forintot
von el a kormány a szociális alapból, s a szegénység, munkanélküliség megoldását az
önkormányzatok nyakába sózza. A hulladékszállítás tervezésekor még 300 forintos
gázolajárral kalkuláltunk, ami most közel 500 forint. A veszteségeket a városnak kell
viselnie. Jelenleg úgy néz ki, hogy a költségvetésünk 5-7 százalékán van az a
forráshiány, amit a kormány intézkedései idéztek elı. Ezt valahonnan elı kell
teremtenünk.
– De honnan?
– Nem szeretnénk az embereket megsarcolni. Továbbra is prioritást élveznek a
gyermekek, az idısek és a családok. Lehet, hogy nem bírunk olyan szintő
sporttámogatást adni, mint eddig. Lehet, hogy hozzá kell nyúlnunk az
intézményrendszerünkhöz. Szigorú és fegyelmezett gazdálkodással talán le lehet
szorítani az elviselhetıség szintjére a költségvetési hiányt, de az egyensúlyi
költségvetésre nem látok esélyt. A hiány körülbelül akkora lesz, mint amennyit a
kormány intézkedései okoztak a városnak.
– Milyen hosszú távú tervei vannak a városnak?
– A legfontosabbnak a munkahelyteremtést tartjuk. Ennek jegyében új ipari csarnokot
építünk, négy vállalkozás indul idén az ipari parkban. Van tehát remény az új
munkahelyek teremtésére. Már készülünk a 2014-20-as uniós ciklusra a
környezetvédelmi beruházások terén. Izlandiakkal tárgyalunk például egy közös
geotermikus erımő építésérıl.
A rovat legfrissebb cikkei

A nyitóoldal témái

Chuck Norris híd a szlovákoknál

Falco-Sopron: 103-89
Soproni heti metazin: Miért fuldokilik a város?

Szegeden alig lehet nosztalgiázni

Oscar-díj: A némafilmes vagy A leleményes Hugo gyız?
Újabb megmozdulás az ACTA ellen - galériával
hirdetés
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fınek Siófokon
35.900 Ft-ért
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