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Megváltoztatlak a kerületi
hivatalok hatáskörét
A cél: egyszerűbb, gyorsabb ügyintézés

Ismeretes, hogy a választások napján
életbelépett
Az egész város terüú j tanácstörvény
értelméletére érvényes I. fokú
ben Szegeden is megszűnhatáskörök:
tek a kerületi tanácsok, heI. kerület:
lyükbe a város tanácsának
gazdasági igazgatás,
kerületi
hivatalai
léptek.
közlekedési szakigazgaAzért döntöttek úgy. hogy a
tás,
három szegedi kerület léközterület igénybevétel
nyegében
megmaradjon,
II. kerület:
mert a lakosság az elmúlt
szövetkezetek felügyeletizenöt évben
hozzászokott
te,
ahhoz, hogy napi ügyes-batalált, tárgyak gyűjtése,
jos dolgait a kerületekben
felvonók engedélyezése.
intézheti el. A vizsgálatok,
melyek arra voltak hivatotIII. kerület:
tak, hogy megszabják az ú j
kisajátítási ügyek,
kerületi hivatalok szervezeterületfelhasználás
entét es hatáskörét, megállagedélyezése,
pították. hogy egyes
igazegészségügyi és szociálgatási feladatokat a jövőben
politika.
nem érdemes mind a három
kerületi
hivatalnál
különönálló:
külön ellátni, egyszerűbb és
bölcsődei gazdálkodás
a lakosság szempontiából
is
lakás- és
helyiséggazjobb, ha az ügyintézés I. fodálkodás
kú teendőit valamelyik
kerületi hivatalnál
az
egész
városra kiterjedő
hatáskörrel
koncentrálják.
Iáit tárgyakat, mióta azokat
A városi tanács végrehaj- nem a rendőrséghez kell betó bizottsága legutóbbi ülé- szolgáltatni, mindhárom kesén meghatározta a kerületi rület külön-külön gyűjtötte
hivatalok szervezeti felépí- és tárolta, ami megnehezítését. Ezek szerint
mindhá- tette a lakosság tudakozódárom hivatalban
működik sát elveszett holmijaik után.
titkárság,
pénzügyi
osztály,
A II. kerületi hivatal műigazgatási osztály,
műszaki
szaki
osztálya kapta meg a
osztály, a III.
kerületben
ezenkívül
még
egészségügyi felvonók építésével és haszosztály is. Ugyanis az egész- nálatbavételével kapcsolatos
ségügyi miniszter a kerületi engedélyezés és ellenőrzés
egészségügyi szerveket kizárólag egészségügyi hatósági hatáskört.
feladatok ellátásával ruházA 111. kerületi
hivatal
ta fel, a szociálpolitikai teendők ellátása mellett. Az igazgatási osztálya már edüzemegységügyi szolgálat, az dig is az egész városra kiáltalános és üzemkörzeti or- terjedő illetékességgel invosi szolgálat, az
öregek
napközi otthona, a bölcsődék, tézte a kisajátítási ügyeket.
a közegészségügyi
és jár- Ezt a feladatot továbbra is
ványügyi feladatok irányítá- ellátja.
sát kivonta hatáskörükből.
Tehát a megmaradt feladatokat ezentúl egész Szeged
területén a III. kerületi tanács egészségügyi
osztálya
látja el.
Az üzemegészségügyi,
az
általános körzeti orvosi
és
az üzemi körzeti orvosi szolgálat fenntartása
és irányítása ezentúl a kórház rendelőintézetének
hatáskörébe
kerül, az öregek
napközi
otthonát a petöfitelepi
szociális otthoní veszi át kezelésre. a bölcsődék
gazdálkodásának ellátására
önálló
szervezetet
hívnak életre a
tanács Egészségügyi
osztályának irányításával,
az eddigi
kerületi közegészségügyi
és
járványügyi teendőket a városi KÖJÁL veszi át
Az egész városra kiterjedő illetékességgel az I. kerületi hivatal műszaki
osztálya látja el a gazdasugi
igazgatási, a
közlekedési
szakigazgatási teendőket és
adja ki a közterülethasználati engedélyeket. A gazdasági igazgatás körébe tartozik a parkok fenntartása, az
utak. hidak,
gyalogjárdák
karbantartása, a közvilágítás stb.
A II. kerületi hivatal igazgatási osztálya
látja el a
szövetkezetek
állami
felügyeletét, a talált tárgyak
raktározását és kiadását. Ide
tartozik a városi közös munkaügyi
döntőbizottság
is.
Mint ismeretes, egy nemrégiben kelt rendelet értelmében a kisipari és általános
fogyasztási szövetkezetek állami felügyeletét a kerületi
igazgatási szerveknek
kell
ellátni, ezt' vonták
össze
most a II. kerületbe. A ta-

A III. kerületi hivatal műszaki osztálya kapta meg az
állami vállalatok, egyéb állami gazdálkodó szervek, az
állami költségvetési szervek,
a szövetkezetek, a szövetkezeti vállalatok,
az egyéb
szövetkezeti szervek, a vízgazdálkodási társulatok,
a
társadalmi szervezetek, ezek
vállalatai és a közös vállalatok területigénnyel
járó
beruházásainak elhelyezéséhez szükséges területek felhasználásával és az
ezzel
összefüggő telekalakítás engedélyezésével, illetőleg elrendelésével kapcsolatos feladatokat.
A 111. kerületi
tanács
egészségügyi
osztálya
—
mint már említettük — az
egészségügyi hatósági és szociálpolitikai ügyeket intézi.
Annak érdekében, hogy a
lakáshivatal
munkájában
egységes
városfejlesztési
szemlélet, a lakás- és helyiségfejlesztés, valamint gazdálkodás egész várost átfogó
irányítása érvényesüljön — a
lakás, a helyiséggazdálkodási
hatósági és ingatlankezelési,
valamint a raktárgazdálkodási ügyek I. fokú ellátására önállóan gazdálkodó hivatallá szervezik át, melyet a városi tanács igazgatási osztálya irányit. A hivatal elnevezése: Szeged városi Lakás- és Helyiséggazdálkodási Hivatal.
A végrehajtó bizottság határozata. mely a kerületi tanácsok hatáskörét és feladatait kijelölte, 1971. július
1-gyel lép életbe, végrehajtásáról az
illetékeseknek
augusztus 15-ig kell gondoskodniuk.

Á vietnami háború ellen

Kormányalakítás

Szudánban

Hasem Atta, a szudáni forradalmi parancsnoki tanács
elnöke szerdán folytatta kormányalakítási tárgyalásait az
ország demokratikus szervezeteinek
képviselőivel.
Az
iraki hírügynökség tudósítójának értesülése szerint várható. hogy a Londonból csütörtökön hazatérő
Faruk Oszmán Hamadallah lesz az ú j kormány
miniszterelnöke.
Az
iraki
hírügynökség
khártoumi tudósítója
arról
ad hírt, hogy Mahgub. a
Szudáni Kommunista
Párt
főtitkára jelenleg a fővárosban tartózkodik. Mint ismeretes, Mahgubót múlt év novemberében a Szudáni Kommunista Párt több
vezető
tagjával együtt letartóztat' ták. A párt főtitkára a múlt

álló
csapokat,
szelepeket
készítenek.
A Jászberényi
Hűtőgépgyár tájékoztatóján Monáth
Ferenc kereskedelmi
igazgató a cég fejlődését, számokkal
érzékeltette:
az
üzemben tizenhatféle hűtőgépet készítenek, egy évben
300 ezret. Figyelmet érdemel a sajtótájékoztatón hallott megállapítás: az elkövetkezendő időben előreláthatólag öt
évre
emelik
minden hűtőgép szavatossági idejét.

A kábelművek egyik újdonsága a háztartási hossz,abbító. melynek dobozában a vezeték
használat
után fölcserélhető

Elutaztak
az OKP küldöttei

Az MSZMP Központi Bizottságának
meghívására
Enrico Berlinguer, az Olasz
Kommunista Párt főtitkárhelyettes — Rodolfo Mecchininek, a párt KB
külügyi
osztálya helyettes vezetőjének kíséretében — július 19
—21. között baráti látogatást
tett Magyarországon.
Az olasz testvérpart főtitkárhelyettese
megbeszélest
folytatott Kádár Jánossal, az
MSZMP Központi Bizottságának első titkárával. A t a lálkozón részt vett Komócsin
Zoltán, a Politikai Bizottság
I tagja, a KB titkára és Garai
j Róbert, a KB külügyi osztáA Francia KP tüntetést rendezett Párizsban a vietnami lvának helyettes vezetője. Az
agresszió ellen. Képünkön: a hatalmas demonstráció részt- olasz vendégek szerdán elvevőinek egy csoportja a Köztársaság téren
í utaztak Budapestről.

Tájékoztatók, szakmai
napok a vásáron

Tegnap a Szegedi
Ipari
Vásár és Kiállítás vendége
volt dr. Juhár Zoltán, belkereskedelmi
miniszterhelyettes. A déli órákban
a
vendéget dr. Varga
Dezső,
az MSZMP Szeged
városi
bizottságának titkára és dr.
Csikós Ferenc, a Szeged megyei város tanácsának
titkára kisérte el vásári körútra. Megtekintette a kiállítást Molnár István, a Belkereskedelmi
Minisztérium
nemzetközi osztályának vezetője és Bartolák Mihály, a
SZÖVOSZ
elnökhelyettese
is. A VB KM pavilonjában
a csillárokról.
világítótestekről. az Alföldi
Porcelángyár termében pedig az
üzleti sikerről
érdeklődtek
a vendégek. Gulyás Ferenc,
az Alföldi Porcelángyár gazdasági igazgatója
elmondta, hogy a szegedi
vásár
számukra az üzletkötéseket
tekintve máris eredményesebb volt, mint a BNV. A
Videoton szakemberei
hasonló felvilágosítást
adtak:
szerda délig 250 millió forint értékű televízió és rádiókészülék gyártására
kötöttek szerződést.

L A P J A

A vásáron a sikeires kiállítók közt szerepel a
Magyar
Édesipar is. Három
gyártmányuk kapott
díjat.
Ezek az adatok, a nagy
forgalom is indokolttá tették
a tegnapi
édesipari
szakmai tanácskozás
megrendezését. A Tisza-szállóban rendezett tanácskozáson
Putics József, a
Magyar
Édesipar vezérigazgatója ismertette az ipar terveit. Lényegében olyan
elképzelésekről számolt be, melyeket
a kereskedelem, illetve
a
vásárlók leginkább
várnak
az ipartól.

Tegnap több tájékoztatót,
szakmai rendezvényt is tartottak. A
Mosonmagyaróvári Fémszerelvény
Gyár
szakemberei —
Holczinger
János osztályvezető és Németh György piackutató —
vetített
képes előadásban
számolt be a MOFÉM törekTegnap este
a kiállítás
A látogatás után dr. Ju- véseiről. Az üzem 1963 óta
táhár Zoltán elismeréssel szólt megduplázta az épületsze- igazgatósága már arról
a szegedi vásárról, fejlődé- relvények termelesét, s ma jékoztatott. hogy a
vásárt
már
európai
színvonalon 45 ezren tekintették
séről, s jelentősegéről.
meg.

hónapban egy fegyőr segítségével megszökött a börtönből.
A Londonban tartózkodó
Oszmán, a szudáni forradalmi parancsnoki tanács ú j elnöke szerdán Szudán londoni
nagykövetségén interjút adott
a Reuter iroda munkatársának. Elmondta, hogy

gítséget, Oszmán így válaszolt: „Ahhoz, hogy elfogjunk segítséget az Egyesült
Államoktól, Amerikának világosan kifejezésre kell m a j d
juttatnia, hogy a palesztinaiak oldalán áll, és igyekszik igazságos megoldást t a lálni problémájukra". Hozzáfűzte, hogy kormánya minbaloldali
demokratikus den támogatás meg fog adni
kormányt kivan alakítani, a palesztinai gerilláknak.
ámely a tudományos szociaOszmán szerdán
interjút
lizmus útján vezeti majd az adott a UPI amerikai hírországot. A legsürgetőbb fel- ügynökség munkatársának is.
adat a múlt évben kidolgo- Ebben
zott ötéves gazdasági terv
az ú j kormány legfontovégrehajtása, amelyet a Nisabb feladataként az agmeri-rendszer elhanyagolt —
rárreform végrehajtását és
jelentette ki az ú j szudáni
az ipar fejlesztését jelölte
vezető. Nimerit bírálva hangmeg.
súlyozta, hogy a megdöntött
szudáni államfő
diktatúrát
A kairói Aí Akhbar
és egyszemélyi hatalmat gya- lentése szerint egyiptomi dekorolt.
legáció indult Szudánba egy
fedélzeAz ú j szudáni
kormány katonai repülőgép
hajlandó elfogadni
feltéte- tén. A gép különleges lelektől mentes segítséget bár- szállási engedélyt kapott a
mely országtól — jelentette khártoumi hatóságoktól.
ki a szudáni vezető. Arra a
Az Al Akhbar nem közölte;
kérdésre, vajon az Egyesült milyen delegációról van szó,'
Államoktól is elfogad-e se- s kik a tagjai.

Szovjet—EAK
pártközi tanácskozás
Az ASZU-kongresszus
után folytatják
a tárgyalásokat
Az SZKP küldöttsége Borisz Ponomarjovnak, a Központi Bizottság
titkárának
vezetésével
Kairóban,
az
Arab Szocialista Unió központjában tanácskozott
az
unió küldöttségével, amelyet
Aziz Szidki, az ASZÚ főtitkára, az Egyesült Arab Köztársaság
miniszterelnök-helyettese vezetett.
A felek kijelentették*
a
Szovjetuniót és az Egyesült
Arab
Köztársaságot,
az
SZKP-t és az ASZU-t,
a
testvéri barátság és az antiimperialista harc
céljainak
azonossága fűzi össze. Megállapodtak abban, hogy az
ASZÚ országos kongresszusa után Alexandriában folytatják a
targyalasokat
a

nemzetközi
együttműködés
kérdéseinek széles köréről.
A
megbeszélést
baráti,
elvtársi légkör jellemezte.
Musztafa Abu Zeid FahnV
egyiptomi
föállamügyéss
csütörtök este rádió- és televízióbeszédben teszi közzé a
Szadat-ellenes sikertelen államcsínykísérlet részleteit es
a letartóztatott összeesküvők
ellen emelt vádaika. Szadat
elnök szerda este ismertette
a háromtagú katonai bíróság
összetételét, amely az ügyet
tárgyalni fogja. A
bíróság
elnöke Hafez Badavi, a parlament elnöke, tagjai: Mohammed Badavi Hammude,
a legfelsőbb bíróság bírája
és Mohammed Hasszán ejTahamj elnökségi tanácsadó.

