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• A polgármesteri hivatal közleménye 

Mennyi is 
a város tartaléka? 

Az elmúlt napokban kü-
lönböző téves vagy félreért-
hető közlések jelentek meg 
a sa j tóban Szeged város 
költségvetésének tartalékait 
illetően. 

Éppen ezért szükséges-
nek tartjuk a város lakossá-
gát tájékoztatni arról, hogy a 
szabadon fe lhaszná lha tó 
összeg kizárólag az úgyne-
vezett á l talános tartalék, 
amely a mai napon összesen 
184 ezer forintot tesz ki. Az 
önkormányza t 1993. évi 
pénzmaradványa az irodák-
tól beszerzett adatok szerint, 
mintegy 920 millió forint 
lesz, ez azonban minden te-
kintetben a közgyűlés ko-
rábbi döntéseinek alapján 
különböző célokra lekötött 
összeg. 

Ezen belül a fejlesztések 
kiadásai előirányzatának 1 
milliárd 737 millió 112 ezer 
forint összegével szemben 
489 millió 226 ezer forint, a 
felújítások 397 millió 479 
ezer forintjával-szemben 93 
millió 943 ezer forint, a mű-
ködési kiadások 7 milliárd 
681 millió 625 ezer forint-
jában szemben 268 millió 
416 ezer forint, és végül a 
különböző bizottsági céltar-
talékok, alapokra lekötött 
összegek stb. során 68 mil-
lió 634 ezer for int , tehát 
mindösszesen 920 millió 
219 ezer forint pénzmarad-
vány várható. 

A közgyűlés 1993. de-
cember 2. napján tudomásul 
vette a beruházások és fel-
újítások állásáról szóló be-

számolót. A pénzmaradvány 
keletkezésének alapvető oka 
az, hogy a beruházási és fel-
újítási munkák befejezése, 
illetve a kivitelezők szám-
lájának kiegyenlítése a kö-
vetkező évre húzódik át. 

A fentiek alapján a pénz-
maradvány döntő része a 
már megkötött szerződések 
és teljesítések miatt más cél-
ra nem használható fel, a 
közgyűlés pedig leghama-
rabb 1994 márciusában 
kerülhet olyan hélyzetbe, 
hogy a pénzmaradvány el-
számolása, illetve felosztása 
során az esetleg mégis fel-
szabaduló előirányzatokat 
átcsoportosíthassa. 

Tájékoztatjuk továbbá a 
lakosságot, hogy a közgyű-
lés évközi határozataival 
döntött a szabadtéri nézőtér-
csere esetén 83 millió 500 
ezer forint, a kórházi veszé-
lyes hulladékégető céljaira 
50 millió forint, a közvilá-
gítás korszerűsí tésére 20 
millió forint hitelfelvételről, 
mivel szabad pénzeszköz 
ezen célokra nem volt. 

A hitelfelvételre eddig 
azért nem került sor, mert 
ezen beruházások nincsenek 
olyan készültségi fokon, 
hogy a hitel igénybevételére 
szükség lett volna. 

A részletes adatok a kép-
viselők és az érdeklődők 
rendelkezésére állnak iro-
dánkon. 

Szeged Megyei Jogú 
Város Polgármesteri 

Hivatal 
közgazdasági iroda 

• Az APEH-nél és a VPOP-nál 

Ösztönző rendszert terveznek 
Az Adó- és Pénzügyi Ellen-

őrzési Hivatalnál, valamint a 
Vám- és Pénzügyőrségnél el-
képzelhető, hogy hamarosan új 
ösztönzőrendszert vezetnek be. 
A rendszer lényege: a feltárt 
adóhiányból, eltitkolt jövede-
lemből. amennyiben sikerül azt 
behajtani, a pénz beérkezése 
után b izonyos százalékban 

Kedvezményes 

a l m a v á s á r 
december 16-23. között 

munkanapokon 
reggel 7-10 óra között 
Szeged, Sándor u. 6. 

Jonatán alma 
20-15-12 Ft/kg 

Agroszemek Kft. 
Tel.: 62/491-190 

részesednek a revizorok, illetve 
a vámparancsnokság ellenőrei. 

A Pénzügyminisztériumtól 
pénteken kapott információ 
szerint egyszerre k ívánják 
fejleszteni az adóhivatal számí-
tógépes rendszerét és megte-
remteni az ellenőrök közvetlen 
érdekeltségét. Több száz milli-
árd forintra tehető a fel nem 
tárt, eltitkolt jövedelem. Az 
idén az APEH revizorai mint-
egy 40 milliárd forint adó-
hiányt állapítottak meg mun-
kájuk során. Ebből az összeg-
ből eddig 10 milliárd forint 
érkezett be a költségvetéshez. 
Valószínűleg a közvetlen el-
lenőrzés megteremtése révén a 
revizorok is aktívabbá válnak. 
Az elképzelés még kezdeti ál-
lapotban van, a rendszer kidol-
gozásán munkálkodnak a szak-
emberek. Amennyiben ezzel 
végeznek, kormánydöntés 
szükséges bevezetéséhez. 

• A vízellátás területén - bár a 
hálózatok megépítése az elmúlt 
évtizedek alapvető programja 
volt - az alacsony szinten 
ellátott településeken tovább 
folyik a fejlesztés, illetve a 
minőségi változtatásra tevődik 
át a hangsúly. A városok köziil 
Szegeden a lakások több mint 
90 százalékában van víz, tehát 
az ellátás lényegében megol-
dott. Hódmezővásárhe lyen 
mintegy kétharmados, a többi 
városban pedig ennél is ala-
csonyabb az arány. E tekin-
tetben legalacsonyabb ellátott-
sággal a ritka településmódú, 
illetve általánosan alacsonyabb 
fejlettségű, új városok rendel-
keznek, Kisteleken és Móra-
halmon a lakások mintegy 
négytizede, az idén várossá 
nyilvánított Mindszenten pedig 
alig negyede van bekötve. 

Összességében mintegy 
egyharmados a lakások ellá-
tottsága a megye községeiben. 
A jelentős nagyságrendű kül-
területi lakott hellyel rendel-
kező településeken viszont sok 
esetben a 25 százalékot sem éri 
el (Asot thalom, Balástya, 
Csanytelek. Csengele. Dóc, 
Felgyő). 

Vízminőségi problémák a 
megye több körzetében, tele-
pülésén jelentkeznek. Elsősor-
ban Makó és Szentes környé-
kén, illetve további települése-
ken is gondot okoz az arzén 
mennyisége, amit azonban 
vfzkeveréssel vagy tisztítással 
e l fogadha tó szintre tudnak 
csökkenteni. Egyes helyeken a 
magas metán-, illetve vastarta-
lom (pl. Asotthalom, Puszta-
mérges) miatt kell tisztítani a 
vizet. Sajátos (dél-alföldi prob-
léma) a feltárt víz magas hőfo-
ka, ami ugyanakkor beavatko-
zást nem igényel. 

A vízfogyasztás folyamatos 
növekedése a 80-as évek végén 
megállt, s azóta egyre csökken 
a felhasználás, az összes szol-
gáltatott vfz 1988-as csűcs-
mennyisége 1992-ig mintegy 
17 százalékkal lett kevesebb. A 
lakossági fogyasztás szintén 
mérséklődött , egy főre ju tó 
értéke az 1990. évi napi átlag 
159 literes értékéről 1992-re 
147 literre, a 80-as évek köze-
pén jellemző szintre csökkent. 
A víz takarékos technikák, 
technológiák alkalmazása mára 
közvetlen érdekké vált, de a 
változásnak az eltelt néhány év 
csupán a kezdeti időszaka. 

A kormányzat céltámogatási 
rendszerének keretében 1992-
ben 22 megyei település kapott 
támogatást vízgazdálkodási 
feladatok körében az egyedi 
ivóvízellátás fejlesztésére. Az 
összesen 47 millió forint támo-
gatásban elsősorban Makó, 
illetve Mórahalom környéki 
települések részesültek. 

A szennyvízelvezető hálóza-
tok fejletlensége és a tisztító-
rendszerek hiánya az olykor 

Vízszegény Kistelek, Mórahalom, Csengele 
• Városok, ötszázalékos csatornázottsággal 
n Negyvennégy településen már vezetékes gáz 

Nem nyílt tovább a közműolló 
A közelmúltban lényeges változás történt a vfz- és 

csatornahálózatok üzemeltető-intézményi hátterében. A 
Csongrád megyei vállalatból kivált a Mórahalom köz-
ponttal megalakult, 12 települést ellátó Térségi Vízmű-
üzemeltetési Intézmény, illetve kft. formájában szinten 
önálló szervezetet hozott létre Csanytelek, valamint Hód-
mezővásárhelv önkormányzata. 

Mi van a föld alatt? 

szó szerint szem elé kerülő 
problémák miatt egyre égetőbb 
gondot jelent szinte a megye 
valamennyi te lepülésén. A 
csatornahálózat fejlesztése az 
utóbbi évek kulcsfontosságú 
kérdésévé s a kormányzat által 
is preferált programjává vált. 
Az elmaradás azonban rendkí-
vül nagy. A megye egészét 
tekintve 1 km vízhálózat-
hosszra 1992 végén 211 m 
szennyvízcsatorna-hossz jutott, 
hozzátéve, hogy szennyvízel-
vezető közcsatorna csupán a 
megye 16 te lepülésén van. 
illetve lényeges nagyságrendű 
hálózat csak a városokban. Az 
1988-92 közötti négy évben 
mintegy hetedével nőtt a háló-
zat, ami annyiban jelentett a 
korábbi időkhöz képest (lénye-
ges) változást, hogy megállt az 
ún. közműolló nyílása. 

A csatornahálózatba bekap-

csolt lakások aránya ma is 
igen alacsony. A megyei egy-
harmados átlag egyedül a sze-
gedi közel kétharmados ellá-
tottságnak köszönhető, holott 
egy ilyen nagy város' esetében 
ez utóbbi sem magas. Szintén 
egyharmad körüli Hódmező-
vásárhely és Szentes laká-
sainak bekapcsolási aránya, 
míg a többi városban egyötöd 
és az alatti, illetve Kisteleken 
csak 6 százalék. A községek 
közül Balástyán és - a ma már 
nem falu - Mindszenten 5 
százalék körüli, illetve Rúzsán, 
Székkutason és Üllésen 2 - 3 
százalék az ellátottság. 

A szennyvíztisztítás közis-
merten alacsony szinten van. A 
megye egészét tekintve 1992-
ben az összes szolgáltatott vfz 
mintegy háromnegyed része 
került vissza a csatornahálóza-
tokba, ezen belül is a lakossági 

felhasználásnak csak a fele. Az 
elvezetett összes szennyvíz alig 
30 százalékát tisztítják, a 
tisztítás közel nyolcvan száza-
lékban foglal magába maga-
sabb, biológiai fokozatot is. A 
tisztítás hiánya legszembetű-
nőbb Szegeden. A szenny víz-
tisztítómű finanszírozásáról 
már évek óta folynak a tár-
gyalások, megállapodást máig 
nem sikerült kötni. 

A közműhálózatok fejleszté-
se általános sajátos pénzügyi, 
döntési feltételekkel történik. 
Az önkormányzatok forrásai 
minimálisak, a befektetői tő-
kével való társulás lehetősége 
bizonytalan, illetve sokak sze-
rint nem is kívánatos forma. A 
pénzeszközök biztosítása (gy 
szinte kizárólag a kormányzat 
kezében van, a hozzájutás az 
áttekinthetetlen támogatási , 
pályázati rendszerben esetleges 
vagy épp kilátástalan, tgy vi-
szont hosszú távra hálózatfej-
lesztést tervezni nem lehet. A 
kormányzat cé l támogatás i 
rendszerében a szennyvízelve-
zetés és -tisztítás fejlesztésére 
1992-ben négy város (Kistelek, 
Mindszent , Mórahalom és 
Szeged) kapott támogatás t , 
összesen 95 millió forint ér-
tékben, de ebből majd' 90 mil-
liót a megyeszékhely. 

A közelmúlt s jelen átfogó, 
általában helyi (lakossági, ta-
nácsi-önkormányzati) finanszí-
rozású programja a gázhálóza-
tok építése. Mfg 1988-ban 37, 
addig öt évvel később már 44 
megyei településen volt vezeté-
kes gáz. A lakossági fogyasz-
tók száma ily módon 16 száza-
lékkal nőtt. s a háztartások 
ellátottsága a megye egészét 
tekintve ma már kb. 70 szá-
zalék. A hálózati bekapcsolá-
sok aránya - tekintve, hogy a 
vezetékes gáz magas komfort-
szintet képvisel - gyors ütem-
ben nő, a hálózattal régóta 
rendelkező te lepüléseken a 
vízellátottsági arányhoz közeli, 
sőt azt is meghaladó a lakáson 
belüli bekötés. 

A gázhálózatépítés finanszí-
rozása magával hozott olyan 
problémát , mint a hálózat 
tulajdonjogi, s így a gázdíjak 
megszabásának, nagyságának 
kérdése. Várhatóan a közeljö-
vőben éles viták tárgyává válik 
különösen úgy, ha ismert a gáz 
díjszabás lényeges változtatá-
sának szándéka. 

Susányi Tamás 
(KSH) 

FIGYELEM! 
Helyiségek kiadók reális áron 
a Belvárosban! 
Üzlet, raktár, iroda pártoknak, 
autókereskedés, - konditermek, 
fodrász- és kozmetikai szalon, 
vendéglátók, egyéb 
tevékenységi körök részére 
Szeged, Kálvár ia sgt. 
9 -11 . (volt Szervo) 

Decemberre „Karácsonyi 
bevásárlócsarnok" 
kiskereskedők részére 
olcsón! 
Kereskedelmi képviseletet is ellátunk! 
Érd.: Skandinavien Trade 
Kereskedelmi Kft. 
Szeged, József A. sgt. 51. 
Telefon: 62474-081, 473-
566, 7-16 óráig. 
Fax: 62473-565 

Megnyílt a „Kálvária" 
festékáru és háztartási bolt 
festőknek, közületeknek 
és a lakosság részére széles 
választékban kaphatók: 
- MEDIKÉMIA termékek teljes 

választéka: 
- Hipolit termékek 

árengedménnyel 
NYEREMÉNNYEL 

- festékek, tisztítószerek, 
- ragasztók, 
- lakkok, 
- tömítők, 
- autóápolási termékek 
- fagyállók (Preventj 
- autóalkatrészek végkiárusítása 
- illatszerek 
Szeged, Kálvária sgt. 9-11. 
(volt Szervo Autósbolt helyén) 
Nyitva: H-P: 8-17 óráig. 

Sz.: 8-12 óráig. 
Telefon: 62024-155 

Megnyílt a „Kálvária" Diszkont 
és Bizományi Áruház 
Karácsonyi meglepetések 
reklámáron: 
LEGO, Matchbox, Barbie, egyéb 
játékok, járókák, baby kompok, 
sportáruk 
- fenyő asztali díszek, 
- selyemvirágok 
- pénztárcák, neszesszerek, 

ágyneműk, függönyök, 
méteráruk, ruházati áruk 

Bizományosi értékesítésre 
átveszünk: 
jó állapotban lévő bármilyen 
használt árut. 

Szeged, Kálvária sgt. 9-11. 
(volt Szervo munkafelvétel helyén) 
Nyitva: H-P: 10-18 óráig, 
Szo.: 10-13 óráig. Ezüst- és 
aranyvasárnap 10-13 óráig. 
Telefon: 62/321-485 

Kálvária kereskedelmi bevásárlócentrum! • Alapítvány a nonprofít menedzserképzésért 

Jótékonysági koncert a Kisszinházban 
A fiatal alapítvány két kez-

deményezéssel hfvta fel ma-
gára a figyelmet, a főiskola 
tanévnyitójára jelentette meg 
azt a repertóriumot, mely a 
fő iskola szegedi történetét 
dolgozza fel a sajtó tükrében. 
(A könyvhöz hozzájutni a Sík 
Sándor könyvesboltban lehet.) 

Másik kezdeményezésük a 
közeljövő eseménye, december 
13-án 19 órától a szegedi Kis-
szinházban jótékony célú Ka-
rácsonyi Hangversenyt ren-
deznek az Énektanárképzésért, 
a JGYTF 1. és 2. sz. gyakorló 
általános iskola alapítványával 
közösen. A hangverseny véd-
nökei: Gyulay Endre megyés 
püspök, dr. Szalay István fő-
igazgató és a Juhász Gyula 
Alapítvány. A műsorban fel-
lépnek a gyakor ló általános 

„Szegedi Nonprofí t 
Menedzserképzésér t" 
néven a közelmúltban 
hoztak létre egy alapít-
ványt a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola 
Közművelődési Tanszé-
kén, azzal a céllal, hogy 
segítse a közművelődési 
szakemberképzés átala-
kulását. 

iskolák kórusai, a Karolina 
Iskola Kórusa, a JGYTF Ének-
Zene Tanszékének Vegyes-
kara. Női Kara és Kamarazene-
kara, a Salieri Kamarazenekar, 
PáI Tamás vezényletével, a 
Szegedi Kortárs Balett művé-
szei, valamint Andódy Olga, 

Busa Tamás, Jakab Tamás, 
Vajda Júlia és Varsányi Mária, 
a Szegedi Nemzeti Színház 
művészei. A műsort Sándor 
János rendezi. 

A rendezvény támogatói: 
Délmagyarország Kft., Délép-
szer Kft., PICK Szalámigyár 
Rt., MATÁV, Virág Cukrász-
da, Hanza Kft., Szeged Tourist 
Kft.,. CD-bár Galéria Bt., Flo-
rin Kft., Főszer Elektroprofil 
Kft. 

Jegyek a Kárász utcai szín-
házi jegyirodában válthatók, a 
hangverseny bevételét a hatá-
rontúli hallgatók képzésére, a 
gyakorlóiskolák, az énektanár-
képzés, a kulturális menedzser-
képzés. valamint a Karolina Is-
kola Alapítványának támogatá-
sára használják fel. 

T. V. 


