
Mi lehet a tési tábor sorsa? 

 

 

Sziasztok! 

 

2016. 06. 22-én ismét összeül a Képviselő-testület Szentesen. Ez az ülés fogja tárgyalni a tési tábor 

elgondolt jövőjéről szóló előterjesztést. Ajánlom figyelmetekbe, megtalálható a város honlapján. 

A korrekt értelmezéshez szükséges egyetlen viszonyítási pont az, ahogy ez a hely a továbbiakban is 

működhetett volna, ha mi működtetjük. 

Ez a városnak  - a két másik projektelemmel, a SZIDÖK-kel és a Diák Pincével együtt - évi 1,3 MFt-ba 

került volna újabb öt évre. (Az üzemeltetésen kívül a mi feladatunk lett volna ebben az évben a külső 

vizesblokk és a szennyvízelhelyező rendszer felújítása illetve a kerítések és a kapuk rendbetétele, amihez 

az anyagok már a táborhelyen voltak.) 

Az előterjesztés tartalmazza az ezzel szembeni, az Önkormányzatot, mint beruházót és üzemeltetőt 

terhelő költségeket. 

A városnak összesen 22 millió forintjába kerülne az a beruházás, aminek árán ismét üzembe helyezhető 

lenne a létesítmény.  

(És ebben nincsenek benne olyan tételek, mint a kerítések és a nagykapuk már említett rendbetétele, a 

volt orvosi rendelő fedélszékének és héjazatnak újjáépítése, a födémjének felújítása, valamint a 

színházterem kazettás ablakainak halaszthatatlanul szükséges felújítása. Mindez újabb, mintegy bruttó 

10 MFt-os költség annak, aki ezt kénytelen egy piaci kivitelezővel elvégeztetni.) 

 

 

Az előterjesztésnek azonban van két még ennél is beszédesebb része. 

Az egyik az üzemeltetési és bevételi költségkalkuláció - ami nem kevesebbet mond, mint azt, hogy az 

üzemeltetéshez szükséges évenkénti önkormányzati támogatás - legalább 2 MFt/év - maga több lenne, 

mint amennyit a VE-GA a három projekt elemre összesen kapott volna évente. 

Nem kevésbé beszédes a kihasználás lehetőségeire vonatkozó fejtegetés. Ennek ösztönzésére az 

Önkormányzatnak ma is igen kevés eszköze van és jövőre még sokkal kevesebb lesz. 

Évi hat - de akár tíz - táborért egészen egyszerűen nincs értelme ennyi pénzt kiadni beruházásra és 

évenként az üzemeltetésre. 

Az érintettek egyike sem mondhatja azt, hogy nem volt, aki mindezt jó előre el ne mondta, le ne írta 

volna. Elmondtuk és le is írtuk hivatalos formában. 

 

 

Anikó 


