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Közlemény az MSZMP Csongrád megyei Bizottságának üléséről 
(Folytatás a 3. oldalról.) 

matos és tudatos káderpolitikai munká-
ban is; 

— nehezíti a taggyűléseken való megje-
lenést és aktivitást a munkaterületek szét-

szórtsága, valamint a bejáró dolgozók ma-
gas aránya; 

— a lehetőségektől elmarad a KISZ szer-
vezettsége, a fiatalok közötti befolyásán?1' 
alakulása. 

IL 
Az építő- és építőanyag-ipar 
fejlesztésének tő feladatai 

Az MSZMP Központi Bizottságának 1978. 
október 12-1 határozata — a XI. kongresz-
szus határozataira és a programnyilatko-
zatra alapozva — hangsúlyozza, hogy az 
építőiparnak az elkövetkező időszakban 
gyorsabban, hatékonyabban, jobb minő-
ségben kell kielégíteni a gazdaságfejlesz-
tést és az életkörülmények javítását szol-
gáló építési igényeket 

Az előttünk álló feladatok megoldása fo-
kozódó mennyiségi és minőségi követelmé-
nyeket támaszt a megye építőiparával 
szemben. Ezt nagyobb szervezettséggel, ha-
tékonyabb technikai fejlesztéssel, a meg-
levő tartalékok feltárásának fokozásával, 
az együttműködés szélesítésével teljesít-
hetjük. 

Megyénk adottságaira és lehetőségeire 
alapozva — társadalom- és gazdaságpoli-
tikai feladatainkkal összhangban — az 
építő- és építőanyag-ipar fejlesztésének fő 
területei a következők legyenek: 

— kiemelt feladat a tizenöt éves lakás-
építési terv és az ehhez kapcsolódó beruhá-
zások előkészítése és teljesítése. A korsze-
rű házgyári technológiájú épületek mind 
szélesebb körű alkalmazásának lehetősé-
gét kell megteremteni mindazokon a helye-
ken, ahol annak a feltétele biztosított. A 
telepszerű vagy községi építkezéseknél is 
ezt a technológiát kell előtérbe helyezni. 
Ennek megalapozása érdekében a VI. öt-
éves terv első felében be kell fejezni a 
Szegedi Házgyár rekonstrukcióját Minde-
nütt törekedjenek arra, hogy a lakásokkal 
együtt tervszerűen időben felépüljenek az 
alapfokú ellátást nyújtó létesítmények is; 

— a megye épülejvagyonának megóvása, 
az eddigieknél lényegesen nagyobb erő 
összpontosításával. Ehhez az egyes építő-
szervezetek között jobb munkamegosztás-
ra, illetve feladatelhatárolásra van szük-

— az építési tevékenység jelentősebb 
titemfl iparosítása. Az építőszervezetek 
hangolják össze a megyei építőipari kapa-
citás fejlesztését. Az építési tevékenységek 
szervezettebb, hatékonyabb ellátásához 
alakítsanak ki megfelelő integrációt. A kö-
zeljövőben teremtsenek olyan együttmű-
ködést és munkamegosztást, amely távlat-
ban lehetővé teszi a fővállalkozói rendsaer 
kialakítását, például a DÉLÉP-nél; 

— növekedjen a folyamatok komplex 
gépesítése, elsődlegesen a tömegszerfl ter-
melés és anyagmozgatás területén. Javul-
jon a gépek üzembiztonsága és kihaszná-
lása. Ennek érdekében szervezzék megyei 
szinten az érdekelt vállalatok összefogá-
sával a gépkölcsönzés, alkatrészellátás, ja-
vítás lehetőségét; 

— a megyén kívüli kapacitások szükség 
szerinti igénybevétele mellett elsősorban a 

városközpontos rekonstrukciókra Irányul-
jon. Az igényeknek megfelelően vegyen 
részt a tanácsi intézményhálózat építésé-
ben. A termelési profiljába tartozó szer-
kenet gyártását és kivitelezését a beruhá-
zási feladatoknak megfelelően alakítsa. A 
szak- és szerelőipar kapacitását a meg-
változott profilnak megfelelően fejlessze; 

— a Szegedi Magas- és Mélyépítő Válla-
lat a szegedi lakások és intézmények fel-
újítási munkáit a jelenlegihez képest fo-
kozza. E tevékenység £rje e l a termelési 
volumen 75—80 százalékát Működjön 
együtt a CSOMIÉP-pel a rekonstrukciós 
feladatokhoz szükséges technológia kiala-
kításában és felhasználásában. Növelje 
gépparkját, korszerű eszközökkel biztosít-
sa a jelentősebb városi intézmények rend-
szeres fenntartási munkált. A szükségletei-
nek megfelelően, fokozza és korszerűsítse 
a liftszerelési és -fenntartási kapacitást; 

— a megye területén működő 8 építőipa-
ri szövetkezettel szemben támasztott alap-
vető igény elsősorban épületfelújítási és 
szolgáltató tevékenység fokozása. Azokon 
a területeken, ahol az állami ipar beruhá-
zási, felújítási kapacitása nem elégséges, 
ott lássák el a kisebb beruházási jellegű 
munkák kivitelezését is, illetve kooperál-
janak az állami építőipari szervezetekkel; 

— a Szegedi Ingatlankezelő Vállalat fő 
feladatát továbbra Is, az ingatlankezelés 
mellett, a karbantartási és felújítási te-
vékenység képezze. Ennek érdekében nö-
velje és korszerűsítse Ilyen irányú kapa-
citását. összehangoltan a felújítást és kar-
bantartást végző vállalatokkal és szövet-
kezetekkel ; 

— a költségvetési üzemek fő feladatát 
a lakások, közintézmények és egyéb ob-
jektumok fenntartási munkái képezzék, se-
gítsék az állami vállalatok építési, felújí-
tási tevékenységét; 

— előreláthatóan az országos szakipari 
vállalatok megyei tevékenysége csökkenni 
fog. Ezért szükséges, hogy a vállalatoknál 
— esetleg szakosodva, néhány vállalatnál 
— olyan jellegű, viszonylag kis létszámú 
egységek alakuljanak ki, amelyek a kő-
faragó és kőszobrász, díszműbádogos, spe-
ciális festési és egyéb szak-, szerelőipari 
tevékenységet el tudják végezni. 

O Az építési tevékenység hatékonyságá-
nak és kulturáltságának fokozása az 

ágazathoz tartozó minden vállalat és szerv 
fontos feladata: a gazdálkodás tartalékai-
nak gondos, szervezett feltárásával, a mun-
kaidő jobb kihasználásával, a költséggaz-
dálkodás és a szervezés tökéletesítésével, 
a beruházási folyamatokban részt vevők 
jobb együttműködésével és a minőség ja-
vításával. 

Növeljék a szakmai képzést, a tovább-
képzést és az átképzés lehetőségét. Ebben 

megyei székhelyű kivitelező vállalatok és működjenek együtt az ágazathoz tartozó 
szövetkezetek képezzék a helyi feladatok 
megoldásának bázisát. Ezért a kivitelező 
szervezetek rugalmasságának, mobilitásá-
nak fokozásával váljanak alkalmassá a kü-
lönböző építési igények megfelelő, fejlett 
technológiával, szerkezettel történő kielé-
gítésére. 

f Az egyes építőipari szervezetek 
' * munkamegosztásának (tevékenységé-

nek) fő iránya legyen a jövőben: 
— a DÉLÉP folytassa a házgyári re-

konstrukciót oly módon, hogy tegye alkal-
massá a házgyárat többféle építési igény 
(pl. óvoda, bölcsőde stb.) kielégítésére is. 
Törekedjen az élőmunka takarékos fel-
használására, modern (könnyűszerkezetes) 
építési technológiák alkalmazására. A köz-
műépítésben készüljön fel a korszerűbb 
építési rendszerek (közműalagút-folyosó) 
bevezetésére. Folytassa a szak-, szerelő-
ipari kapacitás fejlesztését, de ezzel együtt 
alakítson megfelelő kooperációt más 
építőszervezetekkel. Készüljön fel & ház-
gyári létesítmények szerkezetfelújítási fel-
adataira; 

— a CSOMIÉP törekedjen arra, hogy ka-
pacitásának jelentős hányada legyen alkal-
mas az épületfelújítási feladatokra. Éves 
kapacitásénak mintegy 40—45 százalékát 
födémcserés lakás- és közintézményi fel-
újítás töltse ki. E feladatok megoldásához 
szükséges, hogy megfelelő korszerű tech-
nológiával és a hozzá tartozó gépláncokkal 
rendelkezzen. Érje el. hogy ezen tevé-
kenységnél a korszerű válaszfalak, szak-, 
szerelőipari anyagok stb. felhasználása biz-
tosítható legyen. Csökkentse a lakásépítés 
volumenét Tevékenysége ezen a téren a 
korszerű zsaluzatrendszer 

vállalatok, szövetkezetek. A műszaki ká-
derutánpótlás fontos formája az építőipari 
szervezetek által lebonyolított képzés és 
továbbképzés. Ennek keretében továbbra is 
gondoskodni kell a fizikai dolgozók szak-
mai és politikai képzéséről, átképzéséről, a 
második szakma biztosításáról, az új tech-
nológiák eltérjesztése érdekében. Fordítsa-
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nak figyelmet a középvezetők és a dolgo-
zók szemléletformálására, politikai képzé-
sük hatékonyságára. 

A rendelkezésre álló kapacitások jobb 
kihasználása követeli, hogy a technológiai 
folyamatoknak megfelelően szélesebb kör-
ben érvényesüljenek a korszerű szervezési 
eljárások és a rendszerszemlélet. A me-
gyében és az építőszervezeteknél rendel-
kezésre álló számítógépeket, szervezéssel 
foglalkozó apparátusokat (ÉGSZI stb.) ha-
tékonyan a szervezés szolgálatába kell ál-
lítani. 

Az élet. és munkakörülmények, a mun-
kahelyi szociális ellátás javításával töre-
kedni kell a munkaerő-vándorlás csökken-
tésére és a törzsgárda fokozottabb megbe-
csülésére. A munkásszállásokat átalakítás-
sal és korszerűsítéssel tegyék alkalmassá — 
a megváltozott körülmények között — a 
dolgozók igényeinek kielégítésére. 

A vidékről naponta bejáró dolgozók 
szállítását kulturáltabbá, szervezettebbé 
kell tenni. Ez igényli az építőipari válla-
latok egymás közötti, valamint a közle-
kedési vállalatokkal való jobb együttműkö-
dését. A dolgozók életkörülményeit és szo-
ciális ellátását érintő egyéb területeken is 
(sport, közös újság, üdülés, étkeztetés, kul-
turális tevékenység stb ) számos lehetősé-
ge van az együttműködésnek, az eddigiek-
nél jobb hasznosítására. 

A minőség javítása az építőipar 
egyik kiemelt feladata. A különböző 

érdekeltségi tényezők olyan változtatásaira 
van szükség, amelyek hozzájárulnak a kö-
zömbösség, a nemtörődömség felszámolá-
sához. E téren szükség van a munkafe-
gyelem következetesebb és hatékonyabb 
megkövetelésére. A gazdasági vezetés a 
politikai szervek segítségével mindeneke-
előtt a munkafegyelem megszilárdításával 
feltárható tartalékok kiaknázására töreked-
jen. A szocialista brigádok vállalásaiban 
kapjon megfelelő teret a minőség javítása. 

Az érintett vállalatok és szervek dolgoz-
zanak kl összehangolt feladattervet a mi-
nőség javítását szolgáló tennivalókra. 

J Az építőanyag-ipar legfontosabb fel-
adata a termelőkapacitások korsze-

rűsítése és bővítése, a megyei igények mi-
nél jobb kielégítése. Ennek érdekében nö-
velni kell a helyi építőanyag-bázisok szé-
lesítésének lehetőségeit (keramzlt alap-
anyag, téglagyártás, homokkltermelés stb.). 
A téglagyártás területén a meglevő kor-
szerű gyárak termelésnövekedésével számo-
lunk. viszont a régi, hagyományos üzemek-
ben a termelés csökkenése várható. Az el-
avult gyárak egy részének rekonstrukció-
jával és új téglagyár építésével el kell ér-
ni, hogy a megye szükségletét túlnyomó-
részben helyi termelésből elégíthessük ki. 

Az egészségügyi kerámiatermékek gyár-
tásának 12—13 ezer tonna/év elérése reá-
lis lehetőség Mindkét területen indokolt a 
gyártmánykorszerűsítés. Törekedjenek a 
burkolólapgyártás minőségi színvonalának 
növelésére, a falburkoló csempék és a má-
zas burkolólapok tetszetős, jó minőségű 
előállítására. 

A technikai fejlesztés elsősorban a gépi 
anyagmozgatásra, a nehéz fizikai munka 
csökkentésére irányuljon. A munkaszerve-
zés területén a programozott termelés 
szervezése legyen az elsődleges célkitűzés. 

C A beruházási tevékenység színvona-
lónak, hatékonyságának fejlesztése 

érdekében elengedhetetlen a beruházások 
előkészítésében és kivitelezésében közre-
működő szervek együttműködésének javí-
tása. Növelni kell a tervezők, beruházók 
és a kivitelezők felelősségét abban, hogy 
az építmények programszerűen valósulja-
nak meg. 

A tanácsoknak nagyobb szerepet kell 
vállalniok a területen folyó beruházási 
feladatok koordinálásában, a tanácsi és 
egyéb feladatok összehangolása érdekében. 
Az érintett vállalatokkal, szervekkel kö-
zösen, időben mériék fel az igényeket és 
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a kapacitásokat, segítsék elő összehango-
lásukat. 

A megye épületvagyonának fokozott 
megóvása, korszerűsítése és a megoldásra 
váró feladatok elvégzése érdekében, a Mi-
nisztertanács határozatainak megfelelően, 
ki kell dolgozni a fenntartási építés hosz-
szú távú műszaki-gazdasági fejlesztési 
koncepcióját Ebben határozzák meg a 
fenntartási építési kapacitások teljesítőké-
pességének fokozását szolgáló feladatokat 

A magánépítkezések szervezettebbé téte-
le sok irányú koordinációs és segítő mun-
kát igényel. Ezért célszerű megvizsgálni 
kísérleti jelleggel egy olyan bonyolító szer-
vezet (kis létszámú apparátus) létrehozá-
sának lehetőségét, amely közreműködne a 
magánépíttetők Igényei szerint a tervezési, 
hatósági, anyagbeszerzési, kivitelezési fel-
adatok ellátásában. 

Z A gazdaságos építést alternatív ta-
nulmánytervek készítésével és tipi-

zált szerkezetek alkalmazásával kell elő-
segíteni. Megoldandó feladat a rekonstruk-
ciók és felújítások korszerű tervezése. A 
terület- és településfejlesztési döntések 
előkészítésében, az építés egész folyamatá-
ban a tervezők hatékonyan működjenek 
közre. Növelni kell a tervezők felelősségét 
az általuk készített tervekért, egyúttal kö-
vetelve tőlük a megrendelők Igényeinek 
minél teljesebb kielégítését és a gazdaságos 
megoldásokat. A megyében működő ter-
vező szervezetek elsősorban a megyei igé-
nyek kielégítésére törekedjenek. 

"J Az építőipari pártszervezetek támo-
' ' gassák a gazdasági vezetést a terv-

szerűbb, hatékonyabb munka feltételeinek 
megteremtésében, mozgósítsák a párttag-
ságot, az egész munkahelyi kollektívát a 
határozatban foglalt célok helyi megvaló-
sítására. 

A legfontosabb feladatok: 
— a rendszeresség javítása mellett a 

konkrét szervező, ellenőrző munka színvo-
nalának emelése, a végzett munka követ-
kezetes értékelése; 

— a termelést segítő pártmegbízatások 
további szélesítése; 

a párttaggá nevelő tevékenység szín-
vonalának javítása, a tagfelvétel egyenle-
tessé tétele, a szervezettség és politikai be-
folyás növelése; 

— nagyobb figyelmet kell fordítani a be-
járó dolgozók bevonására a közéletbe, a 
politikai munkába; 

— az ifjúsági szervezetek pártirányításá-
nak javítása, a KISZ befolyásának növelé-
se a fiatalok körében; 

— a kis létszámú alapszervezetek tevé-
kenységének javítása és a pártcsoport-
munka színvonalának továbbfejlesztése. 

0 A tömegszervezetek és -mozgalmak, 
a szövetkezeti érdekképviseleti szer-

vek mozgósító tevékenységük fokozásával, 
a társadalmi bázis szélesítésével és egysé-
gének növelésével járuljanak hozzá a ha-
tározat eredményes végrehajtásához: 

— a szakszervezetek az eddigieknél ha-
tékonyabban működjenek közre a termelés 
szervezésében, a munkafegyelem javításá-
ban, a dolgozók szakmai műveltségének 
emelésében. Munkaverseny-szervező tevé-
kenységüket is e fő célok megvalósításá-
nak szolgálatába állítsák. Kezdeményezzék 
a minőségjavítással összefüggő feladatok 
megoldását, a munkáslakás-építés társa-
dalmi bázisának kiszélesítését a megye 
minden városában. Vállaljanak nagyobb 
szerepet a jó üzemi légkör megteremtésé-
ben, a munkáskollektívák erősítésében: 

— a KISZ-szervezetek nyújtsanak segít-
séget a fiatalok munkahelyi beilleszkedé-
séhez, a műveltség és szakmai képzettség 
emeléséhez. Javítsák szervezettségüket és 
növeljék befolyásukat. Ennek érdekében 
az építőipari KISZ-szervezetek hangolják 
össze tevékenységüket, kölcsönösen segít-
sék egymást. Továbbra is mozgósítsák az 
ifjúságot a nagyobb megyei építkezésekre, 
szervezennek építőtáborokat például bel-
vízrendezési. kulturális és sportcélú be-
ruházások, Ifjúsági házak stb. megvalósí-
tására; 

— a Hazafias Népfront a társadalmi-
munka-akciók szervezésével és értékelésé-
vel. a lakossági vélemények összegyűjtésé-
vel a településfejlesztésben segítse elő a 
határozat eredményes megvalósítását; 

— a szövetkezeti szövetségek tegyenek 
intézkedéseket építőipari szervezeteik — 
a fejlesztés főbb irányaival összehangolt 
— fejlődésének elősegítésére. Központosí-
tott támogatási alapjaik célszerű felhasz-
nálásával is segítsék a munkáslakás-építé-
si, szolgáltatási célkitűzések megvalósítá-
sát; 

— az agitációs és propagandamunkával 
érjük el, hogy az építőipar eredményeit, az 
itt dolgozók helytállását a közvélemény 
reálisan ismerje meg és szemlélje. 

A megyei pártbizottság felhívja a veze-
tő pártszervek és pártalapszervezetek, a 
társadalmi és tömegszervezetek, a tanácsok, 
az épitő- és építőanyag-ipari, a tervező és 
beruházó szervezetek kommunistáit, a ve-
zető poszton dolgozókat, valamint a mun-
káskollektívákat: ismerjék meg a határo-
zatot, értelmezzék azt egységesen, és adott-
ságaikra építve, lehetőségeik minél telje-
sebb hasznosításával aktívan munkálkod-
janak a kitűzött célok eredményes megva-
lósítása érdekében. 
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