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Nem új adórendszerre, hanem 
jobbra van szükség Az Országgyűlés 

második napja 
Szerdán az ál lamháztartá-

si reform (koncepciójáról és 
a z 1989. évi feladatokról' 
szóló előterjesztés feletti 
v i tával folytatta munk á j á t 
az Országgyűlés. Az előző 
napról á thúzódó vitában el-
sőként I.ékai Gusztáv (Haj-
dú-Bihar fn., 13. vk ), a Ti-
szántúl i Gázszolgáltató 
Vál la lat vezérigazgatója 
kapott szót. Ügy vélte: az ál-
lamháztartás a régi mód-
szereket a lka lmazva „átüte-
mezte adósságát". Elfogad-
hatat lannak tartotta a pénz-
ügyminiszter ezzel (kapcso-
latos magyarázatát, s ezért 
a költségvetés végrehajtá-
sáról szóló előterjesztéssel 
sem tudott azonosulni. 

Lásztitv Radomir (Buda-
pest, 31. vk.), a BME tan-
székvezető egyetemi taná-
ra a ku l turá l is szférával 
kapcsolatos aggodalmairól 
szólt. Félő — mondotta —, 
hogy végül is az á l lam ki-
vonul a ku l túrábó l , s ez to-
vább i hanyatláshoz vezet. 

Bánffy György (Buda-
pest, 4. vk.), a József At t i la 
{színház színművésze rövi-
den ismertette a nemrégi-
ben megalakult Magyar 
'Kulturális Kamara levelét, 
amelyet t öbb képviselőnek 
el juttatták. 

Szabó Ká lmán (Budapest, 
36. vk.), a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi 
Egyetem tanszékvezető egye-
temi tanára arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a tárgyalt 
előterjesztés csupán kon-
cepció, s ezért javasolta: a 
Par lament tekintse kor-
mányzat i munkaanyagnak , 
i l letve egyfajta v i taalapnak 
u ma j dan készülő törvény-
tervezethez. 

A v i tában felvetődött kér-
< (ésekre, javaslatokra Béké-
si László pénzügyminisz-
ter válaszolt. Megerősítette 
azokat a véleményeket, ame-
Dvek szerint a törvényalko-
t ó m u n k á t gyorsítani kell , a 
szakmai elképzeléseket 
összhangba kell hozni a 
pénzügyi, gazdasági kon-
cepciókkal. Az a feladat, 
hogy 199l)-re már ne az ed-
digi, tu la jdonképpen cső-
döt jelentő, hanem egy ú j 
felfogású á i lami költségve-
tési tervezetet terjesszenek 
a Parlament elé. 

Az adóreform tapasztalatairól 
Ezutár. az elfogadott na-

pirendnél: megfelelően Bé-
kési László terjesztette elö 
az adóreform működésének 
tapasztalatairól é.: az adó-
rendsze: korszerűsítésének 
koncepciójáról szóló előter-
jesztést. A;; adóreform meg-
valósításánál; értékelése 
kezdettől fogva heves viták 
tárgya. A ténye): teljes kö-
rű elemzése és az előkészítő 
vita): nagymertékben hoz-
zájárulta): ahhoz, hogy a 
szélsőséges vélemények -— 
ha helyenként még fel-fel-
bukkannak is — minimális-
ra csökkentek. A viták 
résztvevőinek tú lnyomó 
többsége a;; adóreformot 
szükségesne); és elkerülhe-
tetlennek tartja, megvaló-
sítása: sokkal inkább elké-
settnek, mint elhamarko-
dottnak minősíti . Egyetért 
abban, hogy 10 évvel ez-
előt: kisebb megrázkódta-
tások árán és nagyobb ha-
tékonysággal lehetett volna 
megvalósítani, nem vitat ja a 
rends/ .e . ' a l a p e l e m e i n e k : p 

személyi jövedelemadó, a.; 
általános forgalmi ad" és a 
vállalkozási nyereségadó-
nak r. létjogosultságát, dn 
szükségesnek, tartja ezek 

korrekcióját, továbbfejlesz-
tését, és a rendszer teljes 
kiépítését. E meghatározó 
többség véleményére ala-
pozva á l l í that juk, hogy nem 
ú j adórendszerre, hanem a 
meglevő továbbfejlesztésé-
rc és teljes körűvé tételére 
van szükség az elkövetke-
zendő 2-3 esztendőben 

Rengeteg szó esett az adó 
reform, mindenekelőtt a sze-
mélyi jövedelemad i telje-
sítményeket fékező hatásá-
ról. Tagadhatatlan, hogy a 

Ábrahám Vince Csong-
rád megyei képviselő most 
elöször ü l a padsorokban. 
Bibók Istvánné visszalépé-
se után pótképviselöből né-
hány hete lépett elő szava-
zati jogú törvényhozóvá. A 
kupolacsarnokban az egyik 
szünetben beszélgettünk. 

— Készült arra, hogy 
egyszer — a pótképviselö-
seg utan — ilyen szerephez 
jut? 

— Az igazat bevallva: a 
pótképviselőséget nem vet-
tem komolyan. 

— Pedig csak 5-6 szava-
zattal maradt el az 1985-ös 
választáson Bibókné mö-
gött. 

— Négyen versengtünk, 
kettőnket nem a népfront, 
hanem a falu jelölt. 

— lov faluk harca lett 
a választás, s Huzsán ke-
vesebben laknak, mint Mó-
rahalmon. 

— Ebben a körzetben 
hat község van. Ügy gon-
doltam, nekem segíthet az, 

Pót-
képviselőből 

honatya 
hogy Móraha lmon szület-
tem, és természetesen sok 
közeli ismerősöm van itt. 
Sajno$, nem volt arra idő, 
hogy a választókkal talál-
kozzunk. Kicsit csalódott 
voltam, hogy mégsem jött 
össze akkor a képviselősé-
gem. 

— Ez a Parlament már 
nem az a testület, ami-
nek az 1985-ös választas 
kiírói szánták. Mennyi 
energiája van a képviselők 
megsokszorozódott Jelada-
tainak. elvégzésére? 

— Sokáig gondolkodtam 
azon, hogy vál lal jam-e 
most ezt a megbízatást. Az 
első megkereséskor még 
nemet mondtam. Átmene-
tinek tart juk a jelenlegi 
állapotot. Elsősorban a vá-
lasztóim kérésére mond-

tam később mégis igent a 
képviselőségre erre a né-
hány hónapra. Anny i ener-
g iám mindenképpen van, 
hogy ebben a rövidebb 
időszakban megfeleljek. 
Aztán ma jd meglát juk. 

— Igen. Hónapokon be-
lül új választás lesz Ma-
gyarországon. 

— Most megkóstolom a 
parlamenti munkát . Ha 
értelmét látom, és a vá-
lasztóim bíznak bennem 
továbbra is, akkor ismét 
indulok. » 

— Milyenek az első be-
nyomásai? 

— Elég sima ügyek ke-
rültek elénk az elsó na-
pon. A tévében ennél har-
cosabb napokat is lá t tam 
má r innen. A vita mai po-
lit ikai á l lapotunkban az 
előbbre jutás, el indulás el-
engedhetetlen kelléke, per-
sze: semmiképpen sem 
azonos a szószaporítással a 
hasznos eszmecsere. 

B. I. 

rendkívül széles körű men-
tessége): és kedvezmények 
miatt erőteljes progresszió 
és magas marginál is adó-
kulcsol: érvényesültel: »> 
személyi jövedelemadóban, 
ami a 88-gs központi bértö-
meg-szabályozással égyüti 
erőteljesen fékezte a telje-
sítménynövelésbe: nélkü-
lözhetetlen anyag1, érdekelt-
séget. Ez elsősorban r. több 
jövedelemforrással ó ; ma-
gasabb jövedelemmel ren-
delkező honfi társainknál 
volt tapasztalható. A 89-es 
esztendőben már megszűnt 
a durva el lentmondás a kö-
tött bérgazdálkodás és a 
progresszív jövedelemadó 
között, valamelyest csökken-
tettük az adókulcsokat és az 
adóprogressziót is. Nem le-
het kétséges, hogy r, to-
vábbfejlesztés kulcsr. fi tel-
jes körű bérliberalizálás, 
va lamint a kedvezmények 
és mentességek szűkítésével 
együtt az adóprogresszió, az 
adósávok ós az adókulcsok 
további csökkentése. S bár 
tagadhatatlan fi teljesít-
ményt fékező hatás, azért 
itt is sok tévhit uralkodik 
a társadalomban Mindössze 
két jelenségre térnék ki. Az 
egyik: minden ellenkező ál-
lítás dacára, s adóreform 
hatásai mellett, tavaly sem 
csökkent, hanem 4-8 száza-
lékkal nőtt a kisiparosok és 
kiskereskedők száma Ma-
gyarországon. Ez ít dina-
mizmus, kiegészítve ú j vál-
lalkozásokkal, ebben az esz-
tendőben tovább gyorsult. 
Azoknál a vál la latoknál és 
szövetkezeteknél, amelyek-
nél nemcsal: r. mechanikus 
bérbruttósítás: hajtottál 
végre, hanem megváltoztat-
ták üzemen belüli bérgaz-
dálkodási rendjüket is — 
nagyobb bruttó bért fizetve 
a nagyobb teljesítményekért 
—, nem érvényesült az adó-
zás teljesitmónyfékező ha-
tása. 

Sajnos vál lalataink egy 
része úgy akart spórolni, ta-
karékoskodni a;; é l őmunka 
költségeivel, hogy nem a 
felesleges munkaerő"; csök-
kentette,, hanem Druttő 
bérek növelését korlátozta, 
Kiéleződött r. személyi jö-
vedelemadón belüli ellent-
mondás. a három- ér. több-
gyermekes, valamin", a gye-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Egészségügy, fejlesztések 
Tanácsülést tartottak teg-

nap, szerdán Kisteleken. A 
napirendek megtárgyalása 
előtt Ott József tanácselnök 
számolt be a testületnek a 
végrehajtó bizottság két 
tanácsülés közötti tevékeny-
ségéről. Ezt követően első 
napirendként Csonka Ist-
ván főorvos, a városi egész-
ségügyi osztály helyettes ve-
zetője adott tájékoztatást az 
Egyesített Egészségügyi In-
tézmények működésének ta-
pasztalatairól. Az intézmény 
— amely 1988. j anuár l-jén 
kezdte meg öná l ló szervezeti 
életét — összefogja a város-
ban az egészségügyi ágazat-
hoz tartozó valamennyi ren-
delést és intézményt. A be-
számoló részletesen foglal-
kozik az Intézmény műkö-
désével, gazdálkodásával, a 
szakdolgozók számának 
évenkénti növekedésével, a 
betegforgalommal. 

A kisteleki tanacs az 

Egyesített Egészségügyi In-

tézmény munká j ának job-

bítása érdekében a követke-

ző intézkedésekről határo-

zott: mozgósítja a társadal-

mi és gazdasági erőket a 

városi szakellátás műszer-

gondja inak enyhítésére; a 

jövő esztendőben biztosítja 

a központi körzeti orvosi 

épület belső és külső fel-

új í tásának fedezetet; lépése-

ket tesz a szakorvosok lete-

lepedését .segítendő; kezde-

ményezi egy „alkohol-ren-

delés" megindítását. 

A tanácsúlés második napi-
rendjén a településfejlesz. 
tésj bizottság munká j a sze-
repelt. Erről Kormány Béla, 
a bizottság elnöke adott szá-
mot. A beszámoló kiemelten 
foglalkozik az út- és csator-
naépítéssel, va lamint az in-
gatlanfelújltással. 

Útépítésre összesen 4 mil-

lió forint á l l rendelkezésére 

Kisteleki 
tervekről 

a városnak. Ebből a forrás-

ból a jelenlegi utak kátyú-

zását célszerű elsősorban 

megoldani. Az útépítésre 

szánt összeg 10 százalékát 

pedig járdaépítésre fordíta-

ni. A csatornaépítésre ez 

évben — a Bocskai utcai 

nyílt csatorna költségei mi-

att — kevés pénz jut . A sze-

rény anyagi források okán 

a bizottság állásfoglalása 

szerint ésszerűbb, kisebb 

szakaszok csatornázása. 

Az ingatlanfelúj ítással 

kapcsolatban a bizottság tá-

mogatja a vb döntését, mely 

szerint nem érdemes pénzt 

költeni a könyvtárépület fel-

újítására. 

E beszámolót követően 
Völgyesi József, a helyi ha-
zafias népfront megbízott 
elnöke adott tájékoztatást 
a tanácstagi munkáró l . A 
tanácstestületi tevékenység 
javítása érdekében a HNF 
decemberi ülésén az elnök-
ség a többi között a követke-
zőket ajánlotta a tanácstes-
tület figyelmébe: az infor-
mációszerzés és -nyújtás ér-
dekében a tanácstagok jár-
j ák be gyakrabban körze-
tüket; a tanácsrendeletek 
megalkotása előtt a terveze-
tet vitassák meg u város 
polgáraival; a lakóbizottsá-
gok munká j á t rendszere-
sebbé kell tenni, azért, hogy 
segítőtársai lehessenek a ta-
nácstagoknak. A tanácsta-
gi munkáró l szóló értékelést 
a kisteleki népfront a lakos-
ság véleményére támasz-
kodva készítette el. 

K. K. 

Vízlépcsőtől a Világbankig 

Szerdán a parlament i ta-
nácskozás szünetében ülést 
tartott a Minisztertanács. 
Volt-e valamilyen (különle-
ges oka a szokatlan Idő-
pontnak? (kérdezte az 
MTI munkatársa Bajnok 
Zaoit megbízott kormány-
szóvivőt, a Magyar Hír lap 
főszerkesztőjét. 

— Nem, semmifé le rend-
kívüli ok nem játszott köz-
re, pusztán az, hogy az Or-
szággyűlés tanácskozásán 
amúgy is reszt vesznek a 
kormány tagok. Igy szinte 
önként 'kínálkozott az alka-
lom arra. hogy néhány fo-
lyamatban levő úgyröl, 
mintegy menet közben tájé-
kozódjanak, és véleményt 
cseréljenek a ko rmány tag-
jai. A nem egészen egyórás 
ülésen. Udvari László ál-
lamt i tkár , a 'bős—nagymaro-
si 'beruházás kormánybiz-
tosa beszámolt a 'magyar— 
csehszlovák tárgyalások 
helyzetéről. A Miniszterta-
nács — elfogadva a tájékoz-
tatót — felhívta az érintett 
tárcákat, hogy jú l ius 12-eig 
véglegesítsek azokat a vizs-
gálati anyagokat és doku-
mentumokat , amelyek a 

kormányközi szakértői tár-
gyalások a lap jáu l szolgál-
hatnak, s e munkába von-
ják be a környezetvédő 
mozgalmakat is. Az így vég-
legesített anyagokat jú l ius 
13-án á t ad j ák a csehszlovák 
félnek. A ko rmány egyetér-
tett azzal, (hogy Medgyessy 
Péter felkérte a hidrológia, 
a földtan és a szeizmológia, 
az ökológia, va lamin t más 
tudományágak "képviselőit: a 
szakértői munkacsoportok-
ban vegyenek részt a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia dokumentác ió jának 
megtárgyalásakor. 

— Bartha Ferenc állam-
titkár, a Nemzeti Bank el-
nöke közbülső tájékozta-
tásiként beszámolt a Világ-
bank vezető 'képviselőivel 
folytatott tárgyalásokról. A 
kormány a beszámolót jóvá-
hagyólag tudomásul vette. A 
szerdai ülésen egyébként 
„vendégként" részt vett 
Nyers Rezsó is, aki , m i n t is-
meretes, leköszönt á l lammi-
niszteri tisztéről. Németh 
Mik lós kormányfő a testü-
let nevében meleg szavak-
kal mondott köszönetet a 
kormányban , a reformbi-
zottságban végzett munká-
jáért. Kérte, hogy ú j poszt-
ján is támogassa a kor-
mány törekvéseit, s további 
munká j ához m inden jót es 
sok sikert k ívánt 


