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Nemzetitől! sajtótájékoztató 

Ülésezik az Országgyűlés 
A Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa .kedden de lel ölt 10 
órára összehívta az Ország-
gyűlést. A Minisztertanács 
uz Országgyűlés napirendjé-
re javasolja: a ¡minisztériu-
mok felsorolásáról szóló 
1076. évi I. torvény módo-
sításáról szóló törvényja-
vaslat. a Magyar Népköz-
társaság 1969. évi a l lami 
költségvetéséről szóló tör-
vénytervezet, o magánsze-
lyek jövedelemadójáról 
szóló 1987. évi VI . törvény 
módosításáról szóló törvény-
javaslat, a társadalombizto-
sítási alapról szóló törvény-
tervezet megvitatását. Az 
Országgyűlés decemberi 
ülésszakán megvitatásra 
a j án l j ák továbbá a szakkép-
zési hozzájárulásról és a 
szakképzési alapról szóló 
t' irvényjavaslatot, a külföl-
diek magyarországi befekte-
léséról szóló törvényterve-
zetet, va lamint az alkot-

mány módosításáról , i l letve 
az egyesülési és a gyüleke-
zess jogról szóló törvényja-
vaslatot. A képviselők vár-
hatóan megtárgyal ják az Or-
szággyűlés ügyrendjenek 
módosításával foglalkozó 
előterjesztést. • , 

Az Országgyűlés követke-
ző ülésszakának témáiról 
hetfón nemzetközt sajtótá-
jékoztatót rendezett a Mi-
nisztertanács Sajtó irodája 
a Parlamentben. Marosán 
Györgynek, a kormány szó-
vivőjének köszöntő szavait 
követően Békési IjoszIó 

pénzügyminiszter-helyet-
tes adott tájékoztatást az 
1989. évi á l lami költségve-
tésről szóló törvényjavas-
latról. Hangsúlyozta: a 
költségvetés-tervezet komp-
romisszumokat tartalmaz, 
figyelembe veszi az egyen-
súlyi követelmények telje-
sítését, tekintettel van arra, 
bog}' a lakosság terhei ne 

növekedjenek, s megteremti 
a fejlődés lehetőségét a gaz-
daság legprogresszívebb 
erői számára. A kormány 
három változatot terjeszt az 
Országgyűlés elé: az első 
variáció a jövedelmek, be-
vételek növelését, a na-
gyobb jövedelemcentrali-
zációt tűzi célul, a 2-3. vál-
tozat nem növeli a jövede-
lemközpontosítást, hanem 
jelentősen mérsékl i a tá-
mogatásokat. M indhárom 
variáció egysegesen 20 mil-
liárd forintos költségvetési 
mérleghiánnyal számol. Az 
országgyűlési bizottságuk a 
költségvetési tervjavaslat 
előzetes megvitatásakor kü-
lönbözőképpen foglallak ál-
lást. Többségük elfogadható 
kompromisszumokra l á t le-
hetőséget, két bizottság 
azonban elvetette a .tervezet 
m indhárom változatát. Több 

(Folytatás a 2, oldalon.) 

Móraváros jelen időben 
A / Úttörő teri húsboltban 

egy vevő és az őt kiszolgá-
l ó hentes, boltvezető be-
szelgetnek. Találgatják, nü 
lesz, ha lebont ják az epüle-
t e t Abban megegyeznek, 
hogy nem lenne jó, ha 
nyomta lanu l e l tűnne ez a 
k i s üzlet — m i n t ahogy a 
mellette levő kis gyógyszer-
tar is —, hiszen a közelben 
nincs, am i pótolhatná. Pe-
d ig ezt mindenképpen le-
bont ják , mivé) a hatóság 
életveszélyessé. ny i lván í tó t , 
•la. A húsbolt talán kará-
csonyig kihúzza, a patikát 
m á r k i ürítettek. A gyógy-
szertár a j ta ján egv felirat: 
a m i g felépül az ú j , addig 
melyek a legközelebbiek. 
I l á t a menü nem túl bizta-
tó. messze van mind . 

Katona Gyu la 1976 óta a 
kornyék tanácstagja, s nep-
frontt l tkára, maga is mura-
városi lakos. Szavaiból ki-
derült , légen ismert, a tu-
la jdonos szeretné lebontani , 
hogy a helyén társasház 
épü l j ön . A környék lakos-
ságának az az érdeke, hogy 
m iné l tovább marad jon az 
építkezés út jában levő hús . 
bolt és patika. Most ¡már 
teny. bontani kell. A tanács, 
a gyógyszertári központ, az 
eliker keresi a megoldást az 
üzletek elhelyezéseid. de 
még eddig nem sikerült al-
ka lmas, bereühetö helyisege-
ket találni . Ugyanis -kettős 
a probléma. Hosszú távú 
megoldásnak jó, ha a tár-
sasház földszintjén ú i ra he-
lyet kap a két vál la lat . 
Csakhogy az sem biztos, 
megvan-e hozzá az akarat, 
s a hozzá szükséges mi l l iók. 
A z épitkezés idejére, mond-
j uk másfél évre il lene át-
meneti jelleggel működtet-
n i a ké t alapellátást szolgá-
l ó üzletet. De hol? Talán 
á z olvasók közü l lenne rá 
valakinek ötlete, ha igen, 
nagy segitseg lenne, mert 
kü lönben patthelyzet ala-
ku lha t ki , s a magvarázat : 
akar juk, akar juk , de nem 
megy. S ebből még nem 
lesz se hús, se orvosság. 

Enélkül Is rá jár a rúd a 
környékre. Megszűnt a gaz-
daságtalannak nyilvánított, 
Szél utcai és a téglagyári 
,el«lmiszörbolt. Mindenért 

Az ellátás 
nem(csak) üzlet 

egyre messzebbre kell jár-# 

ni, s szép számmal v annak ' 
Idősek, akiknek ez nem kis 
gond. A z önerős útépítések-
kel, a csatornázással m á r 
bizonyított a városrész, hogy 
áldozni Is kész lakóhelyéért, 
most a tanácson a s ° r , hogy 
a lakosság és a vál lalatok 
érdeke közötti rést vala-
hogy áthidal ja . Ugyanis 
üzleti szempontból nem 
rentábi l is a mai közgazda-
sági viszonyok között mil-
l iókat befektetni, am ikor ez 
csak esetleg évtizedek alatt 
terülne meg. 

Csonka Miklós, a városi 
tánács kereskedelmi osz-
tályvezetője jól tudja, az 
el látás felelősségét elsősor-
ban ra j tuk követeli a la-
kosság. Joggal. De kerdes, 
megvan-e erre az eszközük. 
A csekély jövedelmezőséget 
1986-ig központi támogatás 
egészítette ki, azóta semmi, 
A peremkerületek gondjai 
megkíván ják , h o y valami 
ú j ösztönzőt ta lá l janak ki 
— helyi forrásból. Elképze-
lések mar vannak, a jövő 
év első feleben vb-ülesen 
fogják eaeket felvetni. 

Sofymossy Margit, a hús-
boltot üzemeltető éliker 
igazgatója úgy véli, az ideig." 
lenesen működte tendő üzlet 
céljára eddig felkínált épü-
letek nem alkalmasak. Azt 
a ján l ja , a leégett zöldért-
barakk helyett felépült élel-
miszerboltban árusítsanak 
húst is, ók. a Kolozsvári té-
ri ABC-ben — ami nem 
túl közel van ide — telje-
sebbé teszik a választékot. 
Az ú j épületbe beszállniuk 
nem tűn ik gazdaságosnak, 
de erről a ¡közeljövőben ösz-
szeülő vál lalat i tanács dönt. 
J ómagam aggódom: ha nem 
móravóroslakból ál l a válla-
lati tanács, ugyan mi fogja 
őket ösztönözni a raciona-
litás helyett a h umánus 
megoldásra. Talán, hogy a 
tanács és a lakosság érdeke 
ezt k ívánná . Esetleg az üz-
leti tisztesség akadályozná 
meg a „ki tárolást"? De hát 
ok is a „boltbél" élnek 

A gyógyszertári központ 
igazgatóhelyettese, Garam-
völgyiné Horváth Maria 
egyből leszögezte, nem csali 
a bezárt pat ikára kitett fel-
irat. ö k úgy lát ják, köte-
k«ssegük beszállni az épít-
kezettbe, "hisz a gyógyszer-
ellátás felelősseget nem tuk . 
má iha t j ák rá más vállalat-
ra, vagy magánzóra. Most 
tartanak a pénzügyi alku-
nál , bíznak a sikereben. A 
megfelelő ideiglenes helyi-
ség megtalálására má r ki-
sebb esélyt látnak. Számom-
ra meglepő volt, hogy a 
gyógyszertári központ nem 
ód zk od ik a befek tetés tői. 
Ügy tartják, az csak jó, ha 
berlet helyett sa já t epületük 
lesz. Vége az á ldat lan vi-
táknak, ki tatarozzon, javít-
gasson. Kü lönben is, ha si-
kerül megteremteni a rá-
valót, az egyszeri befektetés 
saját vagyonkent érték ma-
rad, m íg a bérlet á l l andó 
és egyre növekvő költség. 

Je len időben igy néz ki 
az Úttörő tér környékének 
el látásában érdekeltek vé-
leménye. Egy, ami biztos: 
a rövid és hossj'.ú távú 
megoldások a vajúdás korát 
él ik. Örömmel adnánk hírt 
m inden részsikerről, mi-
előbb. „ 

T. S i . I. 

Kisszövetkezett 
konferencia 

A, kisszövetkezetek hely-
zete és jövő je címmel ren-
dezett het ién konferenciát a 
Reform's Management Cen-
ter Kisszövetkezet a Buda-
pest Kongresszusi Központ-
ban. 

A tanácskozáson Pulai 
Miklós miniszterhelyettes, 
a Gazdaságirányítási Kon-
zultatív Bizottság elnökhe-
lyettese, a Vi lágbank ma-
gyarországi kormányzója 
bevezető előadásában az 
import- és a bérszabályozás 
l iberalizálásáról tartott tá-
jékoztatót és felvázolta a 
j övő évi várható gazdasági 
folyamatokat Min t mondta , 
jövőre az eddiginél kiélezet-
tebb verseny várható, s en-
nek eredményeképpen 
megkezdődik egy erőtelje-
sebb differenciálódási fo-
lyamat. Bár a vállalkozók 
nagyubb lehetőséget kapnak 
az eddigieknek arra számi -
tanluk kell , hogy befekteté-
seik során az eddigieknél is 
nagyobb kockázatot kell 
vá l la ln iuk , mert a kiépíten-
dő piacgazdaság szigorúbb 
követelményeket támaszt 
munká j uk iránt. Az Import 
és a ber liberalizálása 
ugyanis csak az első lépés 
egy valódi piacgazdaság ki-
építéséhez, e egyelőre hi-
ányzik egy lényeges elem: a 
tulajdonosi érdekek meg-
felelő érvényre juttatása. A 
következő időszak legfonto-
sabb feladata eppen az e te-
rületen való előrelépés, 
vagyis, hogy az á l lami vál-
lalatok körében is megte-
remtik a tulajdonosi erde-
kek érvópjrre juttatását. Így 
a kisszövetkezetek, ame-
lyekben most a tulajdonosi 
érdekek közvetlenül jelen-
nek meg, számithatnak ar-
ra, hogy ez az. előnyük 
előbb-utóbb megszűnik. 

A költségvetési hiány 
csökkentéséről 
Kamarai 

állásfoglalás 

A Magyar Gazdasági Ka-
mara állást foglalt a költ-
ségvetés 1989. évi h iányának 
mérsékléséről és alternatív 
javaslatot dolgozott ki. 
Mindezt hétfőn Ismertettek 
az országgyűlési képviselők 
egy csoportjával. A kamara 
megküldte állásfoglalását 
az országgyűlési bizottságok 
elnökeinek. A tagvál lalatuk 
véleménye szerint a gazdái-« 
kodó szervezeteket érintő, 
különösen a külkereskedel-
m i forgalom feltételeinek 
szigorítását jelentő változ-
tatások a teljesítmények 
csükkerieset eredményez-
hetik. Így az 1989 évre ter-
vezett, ¡mintegy 25 mi l l i á rd 
forintos költségvetési h i ány 
növekedését más, a gazda-
sági folyamatukat kedvező 
irányba befolyásoló eszkö-
zökkel kell megakadályozni. 
Szerintük a lakásfinanszíro-
zási alapba történő 16 szá-
zalékos vál lalati eredmeny-
befizetés a költségek mes-
terséges növelését jelenti, és 
ezért inflációgerjesztő hatá-
sú. A kamara maximá l i san 
5 százalékos, a vállalati 
nyereség terhére lör ténő be-
fizetést támogat, m in t ú j 
adófizetesi kötelezettséget, 
akkor, ha ennek 56 százalé-
kát a vál lalatok saját dol-
gozóik lakástámogatására 
fordíthatjuk. Ez az intézke-
dés számításaik szerint — 
mintegy 5-6 mi l l i á rd forin-
tos költségvetési bevételt 
jelentene. A kamara sürge-
ti a központi költségvetési 
szervek és tanácsok támo-
gatási előirányzatainak 
mérséklését, am i , mintegy 6 

mi l l iárd forint kiadáscsök-
kenést jelenthet. Az á l lami 
tu la jdon értékesítésével a 
tervezett 5 mi l l iárd forint 
helyett legalább 16-15 mil-
l iárd forint bevételt (lehet-
ne megalapozni. Ezen belül, 
főként a jelenleg nem haté-
konyan működő- kereske-
delmi , szulgaltato egyse-
gek, földterületek, va lamint 
az á l l ami lakások, á l lami 
részvények és értékpapírok 
értekesítesere célszerű töre-
kedni , és azt egy, a lebo-
nyolításban érdekelt szerve-
zetre kel lene bizni. 

A kiadások mérséklése ér-
dekében a kamara azt java-' 
solja, hogy a költségvetési 
intézmények esetében a 
társadalombiztosítási járu-
lék 16-ről 43 százalékra tör-
ténő növelése három lépes-
ben valósuljon meg. 

További kanvarai javaslat 
a Jvanvatpulitika anti inflá-
ciós jellegű változtatása. Ez 
igényűi mind a hitel-, mind 
a beteli kamatpol i t ika és a 
tényleges inf láció közti össz-
hang megteremtését. A hi-
telkamatok max imumá t en-
nek ¡megfelélöon mérsékelni 
kéül mind a lakossági, m ind 
a vál lalati hitelek esetében. 

A kanvara javasolja a la-
kussági betétek utáni pré-
miumok , felárak és egyéb 
intézkedések megszünteté-
sei, ezzol a költségvetési" 
terhek mérséklését. A ka-
nvalintézkedések hatására a 
költségvetés terhei, mintegy 
16 mil l iárd forinttal mér-
sékelhetők. 

összességében a kamara i 
Javaslatok a lap ján a költ-
ségvetés terhei a jövő év-
ben, mintegy 46 miWiáTd fo-
rintta l csökkenthetők. A 
megjelent képviselők a ka-
nvara kezdeményezésével 
egyetértettek. (MTI) 

Áz ad hoc bizottság ü l é 
Villányi Miklós pénzügy-

miniszter tájékoztatta a bi-
zottság tagjait arról, hogy a 
korábbi parlamenti bizottsá-
gi üléseken milyen javasla-
tok érkeztek a személyi jö-
vedelemadó-rendszer mér-
tékeinek, kedvezményeinek 
változtatásával kapcsolat-
ban. Elmondotta, hogy ezek 
közül a pénzügyi kormány-
zat el tudja fogadni azt a 
megoldást, hogy az adómen-
tes sáv határa ne emelked-
jen 55 ezer forintra, ha-
nem marad jon továbbra is 

ülést tartott hétfőn az Országgyűlés reform ad 
hoc bizottsága. A testület a személy Ijövedelemadó-
törvény tervezett módosítását, az adómértékek elő-
irányzott változtatását vitatta meg. 

48 ezer, ehelyett a kétgyer-

mekes családok is kap ják 

meg a gyermekenkénti havi 

1666 forintos adókedvez-

ményt. Ezt a javaslatot a 

Nagycsaládosok Egyesülete, 

va lamint Bán//}/ György 

képviselő fogalmazta meg 

Ez 1,2 mi l l i ó gyermek szú-

A csőkígyók 

új sora 
Eddig csak ijesztgetett 

bennünket a tél. Ha a kö-

zeljövőben meg hidegebb 

lenne, akkor sem fáznánk 

lakásainkban — á l l í t j ák a 

Szeged környéki szénhidro-

génmező dolgozói. Az Idén 

ú j létesítmények is segítik 

a biztonságos olaj- és föld-

gáztermelést, Schmidt And-

rea felvéte'e a kiskundo-

rozsmai tankál lomáson ké-

szült, a legutolsó munka-

mozdulatokat kapta lencse-

végre a nemrégiben befeje-

ződött építkezésen 

mára jelentene juttatást. A 
megoldás hátránya, hogy a 
l é tmin imumhoz közel á l lók 
továbbra is adóznának. Nem 
javasolja a pénzügyi kor-
mányzat viszont azt, hogy a 
gyermekenkénti adókedvez-
ményt havi 1666 forintról 
1266 forintra emeljek lel. 
Emellett több olyan javaslat 
is érkezett, hogy az adó-
mentes értékhatárt 55 ezer 
forintról 60, 70, illetve 80 
ezer forintra emeljék fel. Ez 
olyan jelentós mértékben 
csökkentené a költségvetés 
bevételeit, hogy a h iányt 
más forrásból jelenleg nem 
lehetne pótolni. Szintén nem 
ért egyet1 a pénzügyi kor-
mányzat azzal, hogy a 
nyugdíjasok adómentes jö-
vedelemhatárát 106 ezer fo-
rintról 166, illetve 120 ezer 
forintra emeljek fel 

A vitaban Gayyor Bál 
(Budapest) elmondotta, hogy 
ő javasolta az. adómentes 
jövedelemhatár 76 ezer fo-
rintra való felemelését. Et-
től a javaslattól az ülés vi-
tá jában elállt, á m azt min-
denképpen szükségesnek 
tartja,' hogy a nyugdíjasok 
adómentes jövedelemhatárát 
166 ezer forint helyett 120 

(Fuli/tjtas a 2 oldalon) 


