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SZEGED TERVE ÉS KÖLTSÉGVETÉSE 
1968-RA Ülést tartott a városi tanács 

Szeged m. j. városi tanácsa tegnap, pénteken ülést 
tartott dr. Biczó Györgynek, a vb elnökének elnökleté-
vel. A tanács megtárgyalta és elfogadta Szeged 1968. évi 
tervét és költségvetését. A tervjavaslathoz dr. Kalmár 
Ferenc tervosztályvezető, a költségvetéshez Nagy Miklós 
pénzügyi osztályvezető mondott bevezetőt. A két napi-
rend együttes vitájában Kovács Alajos, dr. Csáki Éva, 
Börcsök Lajos, Nitsinger Gyula, Engi József, dr. Kulka 
Frigyes, Tóth András, Balog István, Peták József, Hamyel 
Ferenc és Bézi Ferenc tanácstag szólalt fel. A tanácsülés 
elfogadta a tanács és a végrehajtó bizottság 1968. évi 
munkaprogramját, valamint a Csongrád megyei Népi El-
lenőrzési Bizottság első féléves munkatervét is. A napi-
rend után Nitsinger Gyula, Erdei István. Börcsök Lajos, 
Farkas István, Kovács Alajo6, Ábrahám Lajosné, Kakuszi 
Géza és Engi József tanácstag interpellált. Észrevételeik-
re a törvényben megadott határidőn belül írásbeli választ 
kapnak. 

Az 1967. március 19-én 
megválasztott tanács elrő 
nagyobb feladata az volt, 
hogy megtárgyalja és jóvá-
hagyja a tanácsi gazdaság 
harmadik ötéves tervét Á 
január elsejével életbe lé-
pett új gazdaságirányítási 
rendszer azonban több válto-
zást hozott a tanácsi gaz-
dálkodásban is. Az állóesz-
köz-fejlesztés különböző ko-
rábbi forrásai helyett egy-
séges fejlesztési alap jött let-
re, mely bevételének na-
gyobb részét az állandó jel-
legű állami hozzájárulás ké-
pezi, többi része a kormány 
állal átengedett bevételek-

ből származik. A harmadik 
ötéves terv eredeti beruhá-
zási előirányzata a község-
fejlesztési alappal együtt 
1968-ban 173,6 millió fo-
rintot tesz ki. Az 1967-ben 
rendelkezésre álló beruhá-
zási keretből a kivitelező 
vállalatok lemaradása kö-
vetkeztében 23,7 millió fo-
rintot nem használtak fel. 
Nagy lemaradás mutatkozik 
a Patyolat új üzemérek. a 
III. számú vízmű, a tarján-
telepi vízvezeték és csator-
na építésénél és még több 
más építkezésnél. A lakás-
beruházásoknál 1,5 millió fo-
rint értékű a lemaradás, az 
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építővállalat többek között 
nem kezdte meg az odessza-
telepi új általános iskola és 
a László-bazár helyén épülő 
lakóházak építését. A köz-
ségfejlesztési alapon terve-
zett feladatok közül is töb-
bet át kellett hozni 1968-ra. 

A városi tanács és a ke-
rületi tanácsok 1968. évi 
fejlesztési tervében össze-
sen 226,4 millió forint fel-
használása szerepel, és eb-
ben benne van a tervezett 
14,4 millió forintos hitelfel-
vétel is. 

A kerületi tanácsoknál a 
fejlesztési alap felhasználá-
sának összeállításakor figye-
lembe vették a tanácstag-
választásokon elhangzott 
közérdekű bejelentéseket, és 
ha lehetséges volt, ezeket az 
idei előirányzatba beépítet-
ték. Többek között még az 
idén lecsapolják az Alsónyo-
más sori úgynevezett büdös-
árkot, megkezdik a Körön-
di utcai körzeti orvosi ren-
delő építését, sok új közvi-
lágítási lámpát helyeznek el, 
s több utcában vízvezeték-
hálózatot fektetnek le. 

A terv lehetővé teszi a 
i i i . számú vízmű tovább-
építését és a tarjántelepi la-
kásépítkezés folytatását, oly 
módon, hogy a lakásátadá-
sok üteme szerint elkészül 
a vízvezeték, a s-zennyvíz és 
a felszíni víz elvezetése is. 
Továbbépül a mónavúros-
rókusi főgyűjtőcsatorna, az 
újszegedi fedett uszoda, be-
fejezik a Patyolat új üzemé-
nek építését, az Ifjú Gárda 
város csatornázását és a 
Radnóti gimnázium közpon-
ti fűtésének szerelését. El-
készül az új turista-szálló 
és a középiskolai diákott-
hon terve. Az idén 52P álla-
mi és szövetkezeti lakás épül 
Szegeden. 

Január elseje óta a taná-
csi vállalatok saját fejleszté-
si alappal rendelkeznek. 
Ezek a vállalatok maguk 
szabják meg beruházási ter-
veiket, s ezt a tanácsnak 
nem is kell jóváhagynia. 
Természetesen beruházási 
előirányzataik beleillenek a 
tanács harmadik ötéves ter-
vébe. 

A tanács az 1968-as gaz-
dasági évben is nagy felada-
tokat végez tehát Hogy a 
célok megvalósuljanak, kü-
lönösen a beruházásokkal 
kell takarékosan gazdálkod-
nia. Érdemes gondot fordí-
tania a fejlesztési alap sa-
ját bevételeinek biztosításá-
ra is, mivel e bevételek el-
maradása a beruházások 
ütemét lelassíthatja, vagy 
újabb hitelek felvételét 
kényszerítheti ki. A lakos-
ság társadalmi munkájára 
mindig számított a tanács, 
de ezután még inkább szük-
ség lesz rá. Elsősorban a 
fedettuszoda építésénél, ahol 
a város sportolóinak, fiatal-
ságának társadalmi munká-
ját kéri. Bár a felvett hite-
lek ezentúl átvihetők a kö-
vetkező évre is, mégis elen-
gedhetetlen, hogy az építke-
zések a terv szerinti határ-
időre elkészüljenek, mert ez 
a városnak és lakosságának 
egyaránt érdeke. 

A tanácsok nagyobb önál-
lóságát a központi irányítás 

jelentős változása is előse-
gíti. A korábbi aprólékos és 
túlzottan központosított ve-
zetés helyett a kormány a 
népgazdasági tervben és a 
költségvetésben csupán az 
alapvető gazdaságpolitikai 
célkitűzéseket határozta meg, 
és csak néhány pénzügyi 
rendszabállyal biztosítja 
ezek megvalósítását. Ilyen 
rendszabály az állami támo-
gatás állandó összege, a meg-
határozott béralap, az igaz-
gatás előirányzata, a helyi 
utak és hidak, valamint, az 
állami lakóházak felújítási 
előirányzata. 

A bevétel többi tételét az 
említett állami hozzájárulá-
son kívül a tanácsi vállala-
tok és a minisztériumi vál-
lalatok illetményadója, esz-
közlekötési járuléka és nye-
reményadója; a kisioari szö-
vetkezetek és a földműves-
szövetkezetek illetményadóia 
és nyereségadója; a termelő-
szövetkezetek jövedelemadó-
ja. forgalmi adója és föld-
adóba; a génjárműadó, a la-
kosság által fizetett ház-, 
föld- és iövedelemadó. vala-
mint illeték és a magánosok 
forgalmi adója adja. 

Január elsejétől a tanács 
vb pénzügyi osztályának ha-
táskörébe kerültek a terme-
lőszövetkezetek pénzügyeivel 
kapcsolatos feladatok: a ter-
melőszövetkezeti jövedelem-
szabályozás. a személyi jö-
vedelem és a felhalmozás 
színvonalának szabályozása, 
illetve befolvásolása. a tsz-ek 
gazdaság1-pAnzügvi helyzeté-
nek értékelése. Jelentős a 
változás a kerületi tanácsok 
költségvetésében is. Míg ta-
valy költségvetésüknek mind-
össze 11 százalékát fedezték 
állami támogatásból, az idén 
91.8 százalékát Ez egyrészt 
biztonságosabb alapot ad a 
gazdálkodáshoz, másrészt a 
saját bevételek fokozásában 
csökkenti a tanácsok érde-
keltségét 

A kormány hozzájárult ah-
hoz, hogy a jövőben a tanács 
községfejlesztési hozzájáru-
lást szedhessen azoktól, akik 
valamilyen őket érdeklő fel-
adat megoldását külön ké-
rik, és ehhez önként ajánla-
nak fel pénzösszegeket 

A Koreai Népi Demokra-
tikus Köztársaság parti vi-
zein koreai hadihajók fel-
tartóztatták a Pueblo ame-
rikai felderítőhajót, amely 
kémtevékenységet folyta-
tott. Az amerikai hajó pa-
rancsnoka — amikor min-
den menekülési kísérlete 
kudarcot vallott — tüzet 
nyittatott a kötelességüket 
teljesítő koreai hajókra. 
Washingtonban azonnal lá-
zíts diplomáciai tevékenység 
kezdődött: a szóvivők úgy 
nyilatkoztak, hogy a Pueblo 
békés kutatóhajó és távol 
volt a KNDK parti vizeinek 
határától. Az amerikai dip-
lomatáik nyilatkozatait maga 
a hajó kapitánya cáfolta 
meg, aki beismerte, hogy 
megsértette a KNDK hatá-
rát és kémtevékenységet 
folytatott. A kapitány részle-
tesen szó'.t a kémfeladatokról 
is. „Az utasítások értelmében 
hajóm állandó készültségben 
állt. Mérte a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság 
partmenti vizeinek mélysé-
gét, áramlatait, hőmérsékle-
tét, a tengerfenék alakulata-
it, a sótartalmat, a víz át-
látszóságát. Erre különféle 
megfigyelőműszereket és ra-
darberendezéseket használ-
tunk fel. Ez a tevékenység 
titokban folyt Csongzsin, 
Vönszan és több más kör-
zetben. Felderítettük a ra-
darhálózatot, a kikötők be-
fogadóképességét, az érkező 
és távozó hajók számát, a 
koreai néphadsereg hajóinak 
manőverezöképességét is." 

Buclier Kapitany beismerd 
vallomását í r ja 
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A beismerő vallomás amelvben 
a kopitáiiv elismeri: behatolt ? 
KNDK íelsájfviT.eiro és kénttr 

vékenységet folytatott 

Rádlótelefoto — MTI KűlfOldi Képszolgálat 

Egy diplomata hasztalan próbálkozása . Goldberg amerikai de-
legátus felszólalása a Biztonsági Tanács ülésén 

A KNDK kormánya hatá-
rozott hangú nyilatkozatban 
bélyegezte meg ezeket az 
amerikai terveket, amelyek-
nek nyilvánvaló céljuk új 
háborús tűzfészek létrehozá-
sa a Távol-Keleten. 

A Biztonsági Tanács ame-
rikai kérésre összehívott ülé-
sén Goldberg amerikai dele-

gátus a KNDK elleni szo-
kott támadásra használta fel 
a Pueblo incidenst. Moro-
zov, a Szovjetunió küldötte, 
majd a később felszólaló 
Csatorday Károly magyar 
delegátus, hangsúlyozták: 
teljes mértékben az Egye-
sült Államok felelős a tör-
téntekért. 

Tömbösítés a mező-
gazdasági építészetben 

Az új gyárak építésénél gazdaságos te-
lepítési módszernek bizonyult a tömbösí-
tés, amely szerint a különálló kisebb épü-
letek helyett egy nagy üzemcsarnokban 
helyezik el az üzemrészeket. A kedvező 
tapasztalatok alapján most tömbösítési kí-
sérlet kezdődött a mezőgazdasági építé-
szetben is. A Mezőgazdasági és Élelmezés-
ügyi, valamint az Építésügyi és Városfej-
lesztési Minisztérium műszaki fejlesztési 
és tervezési szakembereinek közös munká-
jával két helyen, a környei és az agárdi 
állami gazdaságban került sor a tehené-
szetek kísérleti tömbösítésére. 

A 489 férőhelyes környei tömbösített 
tehenészet és a hagyományosan telepített 

állattartó épületek gazdaságossági vizsgála-
tai kimutatták, hogy az új módszerrel férő-
helyenként 4—7 ezer forinttal csökkennek a 
beruházási és üzemeltetési költségek. A 
megtakarítás egyrésze abból ered, hogy 
mintegy két holddal kisebb területet kell 
elvonni az építkezéshez a mezőgazdasági-
lag művelt földekből. A környei tapaszta-
latok alapján alakítják ki a negyedik öt-
éves terv nagy tömbösített tehenészeteinek 
korszerű típusát. Az agárdi állami gazda-
ság felsőcikolai üzemegységében épülő 
tömbösített tehenészet 208 férőhelyes, te-
hát a kisebb közös gazdaságok állattartó 
központjainak kísérleti típusa. (MTI) 


