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Székhelyén 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2002-es önkormányzati választások valamennyi jelöltje meghirdetett programja alapján 
kérte a választók bizalmát. A város polgárai a különböző programok között választottak, s 
így kijelölték azokat a célokat, amelyek 2002-2006. között megvalósítandónak tartottak. 
A választás eredményeként mind a közvetlenül megválasztott polgármester, mind a 
képviselők arra kaptak felhatalmazást és kötelezést, hogy a választók által kiválasztott 
célokat valósítsák is meg. 
A ciklusprogramnak tehát alapvetően a véleményt formáló polgárok közel 70 %-os 
többségének akaratából szentesített „A dinamikusan fejlődő, otthont adó Szentesért” 
programon kell alapulnia.  
 
Ennek a programnak az alapvető célja: 
Egy lendületesen fejlődő, otthonos városban, lét- és vagyonbiztonságban élő, szabad, 
kiegyensúlyozott emberek legyünk. Ennek egyes fő programjai a következők: 
 
A lét- és vagyonbiztonság érdekében:  
 

-          A ciklus végére minden dolgozni akaró szentesi tisztes megélhetést biztosító 
munkához jusson. Ezt az Ipari Park újabb területeibe betelepülő vállalkozások 
beruházásaira valamint a meglevő vállalkozások fejlődésére alapozzuk. 
Minden a gazdasági ésszerűség és a törvényesség adta lehetőséggel élve elő kell 
segíteni a munkahelyek megőrzését és újak létesítését. A költségvetés egyensúlyát 
is szem előtt tartva, e célhoz igazítva kell a vállalkozásokkal kapcsolatos adópolitikát 
gyakorolni. 

-          A közbiztonság javítása érdekében, a gazdálkodókkal karöltve erősíteni kívánjuk a 
mezőőri szolgálatot, a polgárőrséget, s továbbra is segítjük a helyi rendőrség 
személyi és technikai fejlesztését. 

 
A kiegyensúlyozott élet érdekében: 
 

-          Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a fiatalok életkezdésére. Minden eszközzel 
elősegítjük a pályakezdők munkába lépését. Az első lakáshoz jutást a szociális 
lakásépítés folytatásával, valamint a meglevő pénzügyi támogatás koncentrálásával 
kívánjuk támogatni.  

 
-          Továbblépve az oktatás feltételeinek javításával, a továbbtanulók támogatásának 

kiszélesítésével el kell érni, hogy anyagi okok miatt ne kallódjon el egy tehetség se.  
Ennek eszközeként élni kell a költségvetés pénzeszközein túl a pályázatok 
forrásaival, valamint a szociális támogatások és a városi ösztöndíj adta 
lehetőségekkel. 
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-          Megőrizve a város sokszínű és elismert oktatási, kulturális és sportéletét továbbra 

is biztosítjuk, hogy a művelődési és sportlétesítményeket, azok programjait és 
szolgáltatásait anyagi helyzetétől függetlenül minden szentesi igénybe tudja venni. 
Az egyes létesítmények belépő-, illetve használati díjainak kialakításánál elsősorban 
a gyerekek, a diákok és az idősek, illetve a szociálisan hátránnyal küzdők rétegeire 
kell kiemelt figyelmet fordítani. 

-          A „Szentes a Nemzet Sportvárosa” címhez méltóan kívánjuk fejleszteni a tömeg- 
és minőségi sportot. El kívánjuk érni, hogy a strandrekonstrukció folytatásával 
kormányzati és városi összefogással, a vízi sportok számára új, korszerű, lehetőleg, 
fedett medence létesüljön. 

 
-          A kiegyensúlyozott emberi élet alapja az egészség. A gyógyító munka 

támogatásán túl az alapvető hangsúlyt a megelőzésre szeretnénk helyezni. Ennek 
eszköze az egészségnevelésen túl az elsődleges ellátást nyújtó házi, gyermekorvosi 
és védőnői rendszer működési feltételeinek javítása. 

 
-          A támogatási lehetőségek bővítésével az idősek és a rászorultak gondozását 

elsősorban a családon belül segítjük. Azok számára, akiknél ez valamilyen okból nem 
lehetséges, meg kívánjuk építeni az Idősek Otthonát. 
Az idősek segítésének alapvető formája a természetbeni segítség – a   házigondozás, 
az intézeti ellátás, a lakhatási és étkezési támogatás – kell, hogy legyen. A  pénzbeli 
támogatást az ezen formákat kiegészítő lehetőségként kell kezelni. 

 
A komfortos, otthonos város érdekében: 
 

-          Környezetünk és jövőnk védelme érdekében a lakossággal összefogva, a 
folyamatos városépítő munka részeként megkezdtük a csatornarendszer még 
hiányzó részeinek kiépítését. E program megvalósítása a ciklus kiemelkedő feladata. 

     Az építéssel egy időben a megbontott utak helyreállítása, a környezet rendezése a  
     hálózat kiépítésével azonos rangú feladat.  
 
-    Mindennapi következetes, aprólékos munkával szeretnénk elérni, hogy a város még 

tisztább, zöldebb, rendezettebb legyen. E munkában kiemelt szerepet kell kapniuk a 
civil mozgalmaknak, a lakosság városszépítő közreműködésének. 

 
-    A strand- és a gyógyfürdő bővítésével, Európában egyedülálló thermál 

közműrendszer kiépítésének folytatásával jelentős lépést tettünk termálkincsünk 
hasznosítására.  
 Jövőbeli feladatunk a további lehetőségek feltárása és kihasználása. Ezt elsősorban a 
gyógyászati és szabadidő eltöltést segítő rekonstrukciókkal, új szolgáltatásokkal, 
valamint a színvonalas szálláslehetőségek kiépítésével kívánjuk elérni. 

 
-    A városszépítő munka folytatásaként a különböző pályázati lehetőségeket 

kihasználva kívánjuk a Petőfi Szállót és a Megyeházat rendbe hozni. 
                                                              
A nyitott, szabad város érdekében: 

-          Ideológiai, politikai előítéletektől mentesen meg kívánjuk őrizni a sokoldalú, 
korrekt tájékoztatást. 
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-    Elő kívánjuk segíteni, hogy a város lakói legjobb lelkiismeretük szerint élhessék meg 

hitüket, világnézetük szerint szabadon tanuljanak és művelődjenek. Anyagi 
segítségnyújtás mellett, a különböző pályázatok nyújtotta módokkal, támogatjuk az 
egyházak épületállományának megújulását, s funkcióik bővülését. 

 
-    Tovább ápoljuk a város kiterjedt nemzetközi kapcsolatait, mellyel célunk a más 

népek kultúrájának és hagyományainak megismerése, a jó tapasztalatok kicserélése, 
az európai integráció erősítése. 

 
A program konkrét céljai az egyes ágazati koncepciókban, illetve az éves 
költségvetésekben öltenek testet. 
Az elmúlt esztendőkben a képviselő-testület a 2003-2005-ös költségvetési koncepciókban 
ennek a megvalósítására törekedett. 
 
A megvalósítás mozgásterét alapvetően befolyásolja a költségvetés bevételi pozíciója, és 
azon belül is annak legnagyobb részét meghatározó állami költségvetés. E mozgásteret 
bővítik a különböző pályázati lehetőségek, valamint a saját bevételek. 
 
A város bevételeit, s ezáltal a lakosság életkörülményeit befolyásoló díjmegállapításoknál 
alapvető rendező elv, hogy a díjak nyújtsanak fedezetet az indokolt költségekre. Azoknál, 
akiknél ezek a kiadások jelentős megélhetési gondokat okoznak, a szociális rendszer 
támogatási kereteit felhasználva kell a problémát enyhíteni. 
 
A költségvetési egyensúly megőrzését, a működés fenntarthatóságát szem előtt tartva, a 
fejlesztések megvalósításának eszköze a saját forrásokon túl, a regionális, az országos, 
illetve a nemzetközi pályázatok adta lehetőségek kihasználása, illetve a vállalkozói kör 
bevonása. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a programot megvitatni és elfogadni 
szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat 
 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért a 2002-
2006. évi ciklusprogramban meghatározott célokkal. 
A megvalósítás érdekében él a pályázat adta lehetőségekkel és a város éves 
költségvetéseinek összeállítása során az abban foglaltakat figyelembe veszi.  
 
A határozatról értesítést kapnak:  
- Szentes Város Jegyzője és általa az érintettek 
 
Szentes, 2005. január 17. 
 
                                             Tisztelettel: 
 
                                                                                      Szirbik Imre 
 
 
 
 
 
 
 


