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A lakosság ügyeinek 
intézése: közszolgálat 

Ülést tartott Szeged megyei város tanácsa 
Megtárgyalták a kerületi hivatalok munkáját, 
elfogadták a jövő évi munkatervet, átadták 

a „Társadalmi munkáért, Szeged" jelvényeket 

Befejeződtek a magyar 
—jugoszláv tárgyalások 

Idei utolsó ülését tegnap, 
csütörtökön délelőtt tartotta 
meg Szeged megyei város 
tanácsa. Napirend előtt Papp 
Gyula tanácselnök-helyettes 
— aki az ülést vezette —, 
a végrehajtó bizottság hatá-
rozata alapján „Társadami 
munkáért, Szeged" jevénye-
ket adott á t a kereskedelmi 
és idegenforgalmi állandó 
bizottság javaslata alapján 
azoknak, akik kiemelkedő 
munkát végeztek a kereske-
delmi és vendéglátóipari üz-
letek társadalmi ellenőrzé-
sében. A jelvény arany fo-
kozatát kapta: Szilágyi Sán-
dorné háziasszony, Kurucz 
Árpád, a városi tanács ke-
reskedelmi osztályának 
munkatársa, Keszi Zoltánné, 
a Szakszervezetek Csongrád 
megyei Tanácsa munkatársa, 
Kiss Józsefné és Révész 
Tibor kereskedelmi alkalma-
zott, Szécsi Ferenc, a Sze-
gedi Hangszargyár munká-
sa és Kis Imre, a MAV 
dolgozója. Az aranyjelvé-
nyeseket emlélctárgyakkal 
meg is jutalmazta a tanács. 
A jelvény ezüst fokozatát 
vette á t : Daru József, desz-
ki közlekedési alkalmazott, 
ifi. Wéber Géza. munkás, 
Terhes György nyugdíjas, 
Czakó István, a DÉLÉP és 
Banga Lajos, a Szegedi 
Közlekedési Vállalat dolgo-
zója. Bronz fokozatban ré-
szesült: Urbán Mihályné, 
Zsartcó Imrémé és Pálinkás 
István. Oklevéllel jutalmaz-
ták: Zsarkó Imrét. Fenye-
res Jenőt, Berzsenyi Lajost 
és Török Mihályt. 

A tanács tapssal ünnepelte 
a kiváló társadalmi munká-
sokat, akik 100, 70, illetve 40 
órában járultak hozzá a ke-
reskedelmi és vendéglátóipa-
ri ellenőrzéshez, díjtalanul, 
várossze retetbői. 

Az ú j működési szabály-
zat értelmében először tör-
tént meg a tanács életében, 
hogy a tanácstagoknak a 
legutóbbi ülésen elhangzott 
interpellációira együttesen 
kapták meg az írásbeli vá-
laszt. A beterjesztett vála-
szok gyors intézkedéseket 
tartalmaztak, vagy olyan in-
formációkat. amelyek sze-
rint a tanácstagok kérései 
beilleszthetők a jövő évi 
tervekbe. így a válaszokból 
megtudhattuk, hogy a tanács 
egymillió forinttal támogat-
ja az egyetemi KISZ-klub 
létrehozását; 1972-ben fel-
új í t ják az Alföldi utca nyilt-
szelvényu csatornáját; jövő 
év őszétől gyógypedagógiai 
óvodáscsoporbot is működ-
tetnek Szegeden; ú j lámpa-
testeket szerelnek fel Pető-
fitelep több utcájába, s egy 
2—2,5 ezer négyzetméter 
alapterületű pavilon felépí-
tésére van ígéret jövőre a 
Marx téren, a vásárváros-
ban. A tanácstagok inter-
pellációs kedve ilyen hatá-
sos ügyintézésre ugyancsak 
megjött, mert a tegnapi ülé-
sen — napirend után — 
11 tanácstag 19 ügyben in-
terpellált. Az ú jabb inter-
pellációkra egyrészt a t a -
nács osztályvezetői válaszol-
tak, másrészt — minthogy 
rokon tartalmúak a tanács-
tagi beszámolókon elhang-
zottakkal — egységes végre-
haj tó bizottsági határozatot 
hoznak majd. 

Megtárgyalta és elfogadta 
Szeged megyei város taná-

csa tevékenységének jövő 
évi munkaprogramját és a 
végrehajtó bizottság munka-
tervét is, majd költségvetési 
előirányzat-módosításokat és 
idei tanácsi fejlesztési alap 
bevétel- és kiadásmódosítá-
sokat vett tudomásul. 

A tanács létrehozta mun-
kabizottságait is. A Hazafi-
as Népfront városi elnök-
ségének előterjesztésére 9 
munkabizottságot választott, 
melyekben 85 tanácstag és 
33 társadalmi aktivista te-
vékenykedik. A héttagú 
ügyrendi bizottság elnökévé 
dr. Török Lászlót; a hétta-
gú számvizsgáló bizottság 
elnökévé Gyimesi Józsefet; 
a 10 tagból álló pénzügyi 
bizottság elnökévé Balog 
Istvánt; a 15 tagú városfej-
lesztési és műszaki bizott-
ság elnökévé Takács Jánosit; 
a 19 tagú termelés- és szol-
gáltatásügyi bizottság elnö-
kévé Hörömpő Józsefet; a 
15 tagú kereskedelmi és ide-
genforgalmi bizottság elnö-
kévé Rovó Istvánt; a 19 ta-
gú művelődésügyi és i f jú -
ságpolitikai bizottság elnö-
kévé Papp Gyulát; a 15 ta-
gú egészségügyi bizottság 
elnökévé dr. Kulka Frigyest: 
a 11 tagú jogi és igazgatási 
bizottság elnökévé dr. Falu 
Györgyöt választották. Va-
lamennyi bizottságnak ta-
nácsi osztályvezető az admi-
nisztrációs ti tkára. 

A tanácsülés legfontosabb 
napirendi pontja, a város 
egész lakosságát naponta 
érintő témája az újonnan 
szervezett kerületi hivata-
lok munkájának értékelése 
volt. A tanácsülés munká já -
ban és vi tájában részt vett 
Molnár Imre. Nilsinger 
Gyula, Hörömpő József, Bár-
dos Miklós, dr. Oláh Ferenc, 
Baráth József, dr. Várkonyi 
László és Bors László. 

A kerületi hivatalok te-
vékenységét értékelő jelen-
tós fontosabb megállapítá-
sai méltán tar tanak számot 
közfigyelemre. A tanácsok 
tevékenységét 1971-ben ú j 
alapokra helyezték és ez 
megkövetelt bizonyos szer-
vezeti változásokat. így — 
mint ismeretes — Szegeden 
megyei városi tanács ala-
kult és létrehozták a régi 
kerületi tanácsok működési 
területén a kerületi tanácsi 
hivatalokat, mint igazgatási-
szolgáltatás apparátusokat. 
Az I. fokú államigazgatási 
feladatokat itt látiák el, s a 
hivatalok a városi végrehaj-
tó bizottságnak alárendelve 
működnek, amely időben jó-
váhagyta ezek szervezeti és 
működési szabályzatát. A 
három hivatalban a létszám 
12-vel csökkent a korábbi-
hoz képest; közöttük meg-
felelő munkamegosztást ren-
delt el a végrehajtó bizott-
ság. amikor bizonyos felada-
tokban az egész városra ki-
terjedő igazgatási szolgálta-
tás-kötelezettséget rótt rájuk. 
Ez a munkamegosztás jól 
bevált, bár kezdetben nehéz 
volt a lakosságnak hozzá-
szokni, hiszen a kerületi ta-
nácsokon azelőtt el«ő fokon 
nvndent elintézhettek. Ma 
már kézzel fogható ennek az 
előnye, bizonyos feladatokat 
ugyanis egy helyről szervez-
ve és irányítva gazdaságo-
sabban is, gyorsabban is 
lehet megvalósítani. 

A változás a lakossúg 
ügyeinek intézésében tartós 
fennakadást nem okozott a 
megnövekedett ügyiratfor-
galom ellenére sem. Az ér-
tékelő jeleintés mégis felhív-
ja a figyelmet arra, hogy 
az ügy ékben hozandó gyors, 
igazságos, törvényes és hu-
mánus döntések nagymér-
tékben befolyásolják az ügy-
felek és környezetük véle-
ményét a szocialista állam-
igazgatásról. Minthogy a 
személyi feltételek általában 
jók, nagyobbrészt felkészült 
és hivatástudattal rendelke-
ző dolgozók végzik ezt az 
igazgatási munkáit, jogos a 
tanácsnak az az elvárása, 
hogy kötelességtudó közszol-
gálatnak fogják fel ezt a 
feladatot, s érezzék a lakos-
ság iránti kötelességeket. 
Hiszen az általános elisme-
rés mellett az is igaz, hogy 
még sok a 30 napon túl in-
tézett ügyek száma: az ipari 
és kereskedelmi igazgatás-
ban 9 hónapos késést is ta-
lált az ellenőrzés: a IIL ke-
rületi hivatal műszaki osz-
tályán a megvizsgált 200 
ügynek csak egynegyedét in-
tézték határidőn belül. 

Érthető, hogy a tanács az 
igazgatási feladatoknak ar-
ra a csoportjára figyelt fel 
jobban, amelyeket különös 
gonddal kell kezelni. így a 
titkárságoknak kötelességévé 
teszi, hogy a lakosság minden 
észrevételét vizsgálják meg 
és ezek elemzésével segít-
sék elő a hibák feltárását. 
Az igazgatási osztályoknak 
a törvényesség betartására 
kell igen éberen ügyelniök: 
biztosítsák ennek összhang-
ját a humanitással. Legtöbb 
hiba a műszaki osztályokon 
adódott, az építési hatósá-
goknál. Itt előlfordult tör-
vénysértő döntés is, kevés 
felelősséggel kialakított ál-
lásfoglalás is. A gyors elin-
tézést itt szorgalmazza leg-
inkább a tanács, mert sok 
esetben még a tájékoztató 
szerepet is késedelmesen töl-
tik be. Olykor akta lesz egy-
szerű felvilágosítást igénylő 
ügyekből, vagy rossz vá-
gányra jut egy-egy kérelem. 
Nem mindig pontos és meg-
bízható a törvényismeret 
sem. így fordulhatott elő, 
hogy a II. kerületi hivatal 
48 döntéséből másodfokon 
21-et meg kellett változtatni. 
Több figyelmet keli fordíta-
ni az indoklásokra is — ál-
lapította meg a beterjesztett 
elemzés. Kevesebb felesleges 
írást kell követelni az ügy-
felektől, különösen ha gyors 
intézkedést igénylő, közérde-
kű bejelentésekről van szó. 
Hiszen az is megtörtént, hogy 
a bejelentést tevő tanácsta-
got azzal tanácsolták el: 
nyújtsa be írásiban az elő-
adni valót! 

A tanács úgy ítélte meg, 
hogy a hatósági munka szín-
vonalának javulása, a ked-
vezőbb feltételek jobbá tet-
ték a kapcsolatot a lakos-
sággal, a hibák kiküszöbölé-
se érdekében pedig a ta-
nácstagoknak figyelemmel 
kell kísérniök a kerületi hi-
vatalok működését; a hiva-
talok dolgozóival érdemben 
meg kell tárgyalni a mun-
kájuk erényeit és hibáit tar-
talmazó tanácsi jelentést, s 
a jövőév augusztusáig szá-
mon kell kérni a szükséges 
intézkedéseket 

Kádár János csütörtökön luvatalaban fogadta Dzsemal Bijedics jugoszláv miniszter-
elnököt 

Losonczi Pál, a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának el-
nöke csütörtökön az Ország-
házban fogadta Dzsemal Bi-
jedicset, a Jugoszláv Szocia-
lista Szövetségi Köztársaság 
Szövetségi Végrehajtó Taná-
csának elnökét, és szívélyes, 
baráti eszmecserét folytatott 
véle. 

A látogatásnál jelen volt 
Marjai József külügyminisz-
ter-helyettes, Tóth Elek, a 
Magyar Népköattársaság 
belgrádi nagykövete, illetve 
dr. Braniszlav Ikonics, a 
Szerb Végrehajtó Tanács1 

tagja, Jaksá Petrics, a szö-
vetségi külügyi t i tkár első 
helyettese és dr. Ziga Vodu-
sek, a Jugoszláv Szocialista 

Szövetségi Köztársaság bu-
dapesti nagykövete. 

Kádár János, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára csütörtökön a Központi 
Bizottság székházában fogad-
ta Dzsemal Bijedicset, a Ju -
goszláv Szocialista Szövetsé-
gi Köztársaság Szövetségi 
Végrehajtó Tanácsának elnö-
két. 

Á szívélyes, baráti eszme-
cserén jelen volt Fock Jenő. 
a forradalmi munkás-paraszt 

"kormány elnöke, Marjai Jó-
zsef külügyminiszter-helyet-
tes, Tóth Elek, a. Magyar 
Népköztársaság . belgrádi 
nagykövete, továbbá Géza 

Tikvicki, a szövetségi végre-
haj tó tanács tagja. Jaks^ 
Petrics, a szövetségi külügyi 
ti tkár első helyettese és dr. 
Ziga Vodusek, a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köz-
társaság budapesti nagyköve-
te. 

A jugoszláv miniszterelnök 
tegnap ellátogatott a Fővá-
rosi Tanácshoz, s itt Buda-
pest és Belgrád kapcsolatai-; 
ról is megbeszélést folytat-
tak. 

Dzsemal Bijedics és kísé-
rete, a tárgyalásokat, befejez-
ve, tegnap a- késő egti á rak-
ban hazaindult. A tárgyalá-
sokról közös közleményt ad J 

nak ki. 

A z indiai csapatoknak 

Dacca feltétel nélkül 
megadta magát 

A pakisztáni elnök további harcot akar 
A Kelet-Pakisztánba vezé-

nyelt pakisztáni haderő fel-
tétel nélkül megadta magát 
— jelentette be Indira 
Gandhi indiai miniszterelnök 
a Parlamentben. A fegyver-
letételre vonatkozó okmá-
nyokat Daccában írták alá 
közép-európai idő szerint dé-
li 12 órakor. 

Daca bevételéről: 
Niazi tábornok, a Kelet-

Pakisztánban harcoló pakisz-
táni csapatok főparancsnoka 
megadta magát, s utasítást 
adott katonáintik, a fegyver-
letételre — jelentették be hi-
vatalosan az indiai főváros-
ban. A megadás feltételeiről 
Niazi tábornok Jacob tábor-
nokkal, az indiai fegyveres 
erők keleti főcsoportjának 
parancsnokával tárgyalt, 
aki a reggeli órákban 
már meg is érkezett Daccá-
ba. Niazi tábornok már szer-
dán fegyverszünetet kért, az 
indiai fegyveres erők főpa-
rancsnoka, Maneksav tábor-
nok azonban azt válaszolta, 
hogy a tüzszünetet csak ak-
kor rendeli el véglegesen, ha 
a pakisztáni fél feltétel nél-
kül megadja magát. Jó szán-
dékának bizonyítékaként az 
indiai főparancsnok felfüg-
gesztette Dacca bombázását. 
A pakisztániak azonban a 

Jacob tábornok, az 
hadsereg keleti parancsnok-
ságának vezérkari főnöke, 

megadott időpontig, tegnap 
hajnalig nem válaszoltak, s 
ezért az indiai tüzérség és 
légierő újból megkezdte a 
keleti tartomány fővárosá-
nak bombázását. Mint utóbb 
kiderült, a pakisztániak vá-
lasza azért késett, mert a pa-
kisztáni hadsereg távközlési 
vonalai felmondták a szolgá-
latot. 

Mintegy negyedórával az 
ostrom újrakezdése után az 
ENSZ rádióhálózata út ján 
megérkezett Üj-Delhibe Niazi 
tábornok üzenete, hogy fel-
tétel nélkül leteszik a fegy-
vert. 

Jah ja Khan pakisztáni el-
nök csütörtökön rádióbeszéd-
del fordult az ország lakos-
ságához. Bevezetőben leszö-
gezte: „A pakisztáni fegy-
veres erők kapitulációja a 
keleti országrészben nem je-
lenti a háború befejezését 
Indiával. — A harcot foly-
tatni fogjuk" — hangsúlyoz-
ta, majd türelemre és továb-
bi áldozatkészségre szólította 
fel a pakisztáni népeket. Rá-
dióbeszédében azt állította, 
hogy India „folytatja a tá-

indiai madást". 
Felszólította Pakisztán 

összes barátait", hogy to-
akl csütörtökön csapatai élén vábbra is legyenek szolidá-

bevonult Daccába risak országával. 


