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$ Támogatta is meg nem is a 
Szeged LC-t a közgyűlés 

Kész a város „műszerfala'' 
Közeleg az önkormány-

tati választások időpont-
ja, ám a szegedi város-
atyák nem pihennek: a 
közgyűlés szeptemberben 
kétszer tanácskozott, de 
október elején is összeül. 
Ám az é r d e m i m u n k á t 
egyre inkább akadályoz-
ja a kampány. A közgyű-
lés tegnapi ülésén például 
a szocialista önkormány-
tati képviselők figyelmét 
propaganda anyagaiknak 
sokszorosítás előtti javít-
gatása kötötte le, így „vé-
letlenül" a Kossuth Zsu-
isanna szakközépiskolát 
a polgármester javaslata 
ellenére sem s ikerült a 
Szabadkai útra költöztet-
ni. De az is a kampány ro-
vására í r a n d ó , hogy a 
polgári o ldalró l é rkező 
béketelepi útépítési javas-
latot „csakazértse" sza-
vazta meg a többség. De 
nézzük sorra, mi is történt 
tegnap a Torony alatt! 

Ha a várost egy repülőgép-
hez hasonlítjuk, akkor az álta-
lános rendezési terv e járgány 
műszerfala. Ennek, a város jö-
vőbeli útját segítő bonyolult 
szerkezetnek főbb egységeiről 
tegnapi ülésén döntött a köz-
gyűlés. A város általános ren-
dezési tervének (ART) új sza-
bályozási terve egy 15 éves, 
„elöregedett" dokumentumot 
vált föl - 2010-ig. E témához 
szinte minden egyéni választó-
kerületi képviselő hozzászólt. 
Mészáros Attila (MSZP) „dob-
ta be" a tápai hulladékudvar 
kérdéskörét, melynek pontos 
helyét - Mészáros József 
(SZDSZ) javaslatára - nem 
rögzíti az új terv. A temetők 
határainak kijelölését mint 
problémakört Hargittai Rita 
(Fidesz-MPP) véleménye vál-
totta ki. A többség a város egy-
egy külterületének belterületbe 
vonása mellett érvelt. A köz-
gyűlés végül 9 területről 
mondta ki, hogy - nem „igazi" 
belterület, hanem - „beépítésre 
szánt" terület. így Az ÁRT 
szabályozási tervét hosszú vita 
után jóváhagyta a testület. A he-
lyi építési szabályzat megalko-
tása azonban azt az örökséget 
gyarapítja, melyet e közgyűlés 
az új képviselőkre hagy. 

Épülhet a Szeged Plaza, 
pontosabban: tegnap megszü-
letett a Búvár-tó és környéké-
nek építési szabályzata. Ezt 
egyik bizottság sem tárgyalta. A 
tervet nyíltan egyedül dr. Szil-
vásy László (Fidesz-MPP) elle-
nezte. Kiderült: a Rókusi pálya-
udvar közelében a villamos for-
dulását a jelenlegi hurok helyett 
Y alakú sín teszi lehetővé. E 
korrekciót a Plazát építő Cont-
rol Centers Ltd. fizeti. 

Az előzetes várakozásnak 
megfelelően ez a közgyűlés 
már nem emeli a víz- és csator-
nadíjat. Ellenben - sokadik ne-
kifutásra most meghozott ren-
deletével - lehetővé tette a szo-
ciálisan hátrányos helyzetben 
lévők adósságterhének enyhí-
tését és lakhatási körülményei-
nek javítását. 

A forgalmi rend változása 
miatt Béketelepen a Tűzoltó 
utca és a Cserje sor forgalma 
megnőtt. A meglévő úttest ál-
lapota kritikán aluli lett és nyil-
vánvalóvá vált, hogy bővíteni 
kéne a szilárd útburkolatot. Az 
itteni útépítési programot a 
Pénzhiány miatt a közgyűlés 
egy éve nem hagyta jóvá. Ám 
a környéken létező cégek 
összedobtak 3 millió 650 ezer 
forintot, amihez a közgyűléstől 
2.6 millió forintot kért a terület 
képviselője, dr. Mécs László 
(MDF). A városatyák többsége 
szerint e terv „rosszul időzí-

tett" (hiszen itt a kampány), 
ezért inkább a „nem" gombot 
nyomták meg - az „igen" he-
lyett. 

Az egyik kezével támogatta, 
a másikkal akadályozta az NB 
l-es Szeged LC labdarúgócsa-
patát a közgyűlés. Először 
ugyanis hozzájárult, hogy a 
Török Ignác laktanyát megvásá-
rolja, s ott bevásárló központot 
létesítsen a focisták szponzorá-
lására hajlandó vállalkozói cso-
port; majd névszerinti szavazás 
után harmadik nekifutásra sem 
kapott többséget a terv: az egye-
sület fizetési nehézségei miatt 
úgy vehessen föl hitelt, hogy 
annak fedezete a jövő évi költ-
ségvetés sportalapjából folyósí-
tandó 10 millió forintos támoga-
tás legyen. Azt az elképzelést is 
leszavazta a többség, melyet ko-
rábban támogatott és Szalay Ist-
ván polgármester most is indo-
koltnak tartott, vagyis hogy a 
volt Damjanich János Honvéd 
Gimnázium épületeit oktatási 
célra hasznosítsák, e Szabadkai 
út 7. szám alatti ingatlan egy ré-
szébe költözzön a Kossuth Zsu-
zsanna Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola. A tör-
téntek kommentálására mondta 
azt a polgármester: „Sok nema-
karásnak nyögés a vége!". 

A délután hátralévő részé-
ben aztán beindult a szavazó-
gép, hiszen kisebb fennakadá-
sokat nem számítva, gyorsan 
döntöttek majd tucatnyi kér-
désben. A képviselők ellensza-
vazat nélkül határoztak úgy, 
hogy 5 millió forintért 4 diali-
záló készüléket vásárolnak a 
kórház fertőző osztálya részé-
re. A Szegedi Nemzeti Színház 
és a Szabadtéri Játékok igazga-
tói megbízatása rövidesen le-
jár, így nem kérdéses, pályáza-
tot kell kiírni. Dilemmát csak 
az jelentett, hogy a következő 
direktor 3 vagy 5 éves ciklus-
ban tevékenykedjen. Aradi An-
tal képviselő, civilben a szín-
ház marketingigazgatója, a 
hosszabb időtartamot javasolta, 
hiszen ennyi kell a nyugodt al-
kotáshoz - a testület egyetértett 
az érveléssel. A drogfogyasztás 
veszélyét érezve döntöttek a 
képviselők a városi drogbizott-
ság felállításáról. 

A szociális érzékenységtől 
meghatódott Hargittai Rita 
rendkívüli napirendi pontként 
újra elővezette a szociális ága-
zat autóvásárlási igényét. Ezt 
az öt milliós beruházást az elő-
ző közgyűlés leseperte, most is 
egyetlen szavazat hiányzott a 
minősített többséghez. Fél óra 
múltán azonban ismét szólásra 
emelkedett a képviselő 
asszony, jelezve, hogy Aradi 
képviselőtársa bevallotta, mel-
lé nyúlt az igen gombnak, s 
Rákos Tibor is, hogy félreértet-
te a szituációt, nem tudta, mi-
lyen ügyben szavaz. A másod-
szori voksolás eredményt ho-
zott, összejött végre a 24 igen, 
lesz tehát kocsivásár. 

Vérszemet kapott Thurzó 
Ferenc, aki a Szeged LC ügyét 
halászta elő ismét. Szóltak 
gyorsan a folyosón levegőző 
Szilvásy Lászlónak és Baga-
méri Lászlónak, jöjjenek igen 
gombot nyomni. Ám hiába, hi-
szen közben több városatya ki-
menekült a teremből, így hatá-
rozatképtelenné vált ebben a 
pillanatban a közgyűlés, nem 
kapta meg tehát a Szeged LC a 
10 millió forintot a jövő évi 
költségvetésből. A távozó tu-
dósítót pedig lelátói hangulat 
fogadta a folyosón, ahol a 
meglépő képviselőket vonták 
kérdőre fociügyben elkötele-
zett társaik. A szó szerinti idé-
zettől most eltekintenénk, a 
nem éppen akadémiai stílustól 
elpirulna a nyomdafesték. 

ü. I -T . V. 

• Adómérleg: Csongrád megye a középmezőnyben 

„Négyezer vállalkozást keresünk" 

Dr. Ványai László, az APEH megyei igazgatója: Egyre kevesebb a kiskapu. (Fotó: Miskolezi Róbert) 

Az APEH-nél elkészült 
a nyomozati jogkörrel 
kapcsolatos koncepció, 
amelynek végleges vál-
tozata már a pénzügymi-
niszter kezében van . 
Többek között erről is 
beszélgettünk dr. Ványai 
Lász lóva l , az APEH 
Csongrád Megyei Igaz-
gatósága vezetőjével. Az 
igazgató kijelentette: a 
megye a befizetett adó 
nagysága alapján orszá-
gos szinten a középme-
zőnyben foglal helyet. 

• A helyi cégek és ma-
gánszemélyek által befize-
tett adók nagysága minő-
síti a megyét. Kifejezi, mi-
lyen a fejlődés üteme, 
mekkora működőtöké te-
lepül az ország déli felé-
be. Hogy áll pillanatnyi-
lag Csongrád megye? 
- Az 1997-es adatok egy-

értelműen azt mutatják ki, 
hogy az országba beáramló 
mintegy 16 milliárd dollárnyi 
működőtőke 10-15 százalé-
kán 10 keleti megye oszto-
zik. Vagyis a fejlődés üteme 
jelentősen kisebb a nyugat-
magyarországi régióhoz ké-
pest, azt is mondhatnánk, egy 
helyben topogunk. Tíz évvel 
ezelőtt még 28 nagyvállalatot 
tartott nyilván az APEH 
Csongrád megyében, ma már 
csak négyet-ötöt, és ezek is 
főleg szolgáltatók. A 19 me-
gye közül az 1997-ben befi-
zetett adó összege alapján a 
középmezőnyben, a 8 -10 . 
helyen állunk. Ami még spe-
ciálisan a megyére jellemző, 
hogy a déli határainkon dúló 
polgárháború miatt sok fiktív 
cég keletkezett, közel 1400 
vállalkozásnak külföldi a tu-
lajdonosa (90 százalékban ju-
goszláv). További négyezret 
pedig „üldözünk", mivel nem 
adtak be adóbevallást. 

• Ez az üldözés hogy zaj-
lik a gyakorlatban? 
- A cégek adatai terhelik 

nagy teljesítményű számító-
gépes rendszerünket, s mivel 
nem érkezik be tőlük adóbe-
vallás, a gépek „kidobják" a 
nevüket. Az utánajárás óriá-
si munka, mivel tételesen 
kell mindent e l lenőr izni , 
helyszínelni, majd törölni a 
vállalkozásokat a mi nyil-
vántartásunkból és a cégbíró-
ságéból. Abban az esetben, 
ha az APEH-revízió bűncse-
lekményt vagy súlyos pénz-
ügyi hiányosságokat állapít 
meg, büntetőfeljelentést te-
szünk. Az ügy két szálon fut-
hat: a törvény által meghatá-
rozott esetekben egyrészt a 
Vám- és Pénzügyőrség Or-
szágos Parancsnokságához, 
másrészt a rendőrség gazda-
ságvédelmi osztályához kell 
fordulnunk. Ez a két szerv 
rendelkezik jelenleg nyomo-
zati jogkörrel. 

• Mennyire sikeres az 
együttműködés ? 
- A tavalyi évünk rekor-

dévnek számit, mivel két je-
lentős, egymilliárd forint fel-
etti ügy az APEH és a rend-
őrség szempontjából sikere-
sen fejeződött be. Nem áru-
lok el vele nagy titkot: mind-
kettő úgynevezett olajos ügy 
volt. 

• Az adóhiány behajtása 
még mindig nagy nehéz-
ségeket okoz? 
- Noha a megyében jól 

felkészült a bírói apparátus, 
az országos átlagnál gyors-
abban pörögnek az esemé-
nyek, az e l sőfokú el járás 
még mindig egy esztendeig, 
a másodfokú pedig ú jabb 
egy évig elhúzódik. A va-
gyon ennyi idő alatt eltűnik, 
a jelenlegi Büntetőtörvény-
könyv pedig nem szankcio-
nálja eléggé szigorúan eze-
ket a bűncselekményeket. A 

Btk. 310. szakasza foglalko-
zik az adócsalással, s a leg-
súlyosabb büntetés is csak 5 
évig terjedő szabadságvesz-
téssel jár. 

• Az APEH hosszú ideje 
hadakozik a feketegazda-
ság ellen. Milyen ered-
mény várható attól, hogy 
az adóhatóság nyomozati 
jogkört kaphat? 
- Úgy látom, a jogalkotás 

igyekszik valamelyest lépést 
tartani a folyamatokkal, egy-
re szigorúbbak az adójogsza-
bályok, minden évben több 
kiskaput csuknak be. Az Or-
szággyűlés őszi időszaka 
dönt majd várhatóan a nyo-
mozati jogkörünkről , s ha 
megkapjuk, derül csak ki, 
milyen formában: központi 
nyomozóhivatalunk lesz-e, 
avagy minden megyében lét-
rehoznak egyet. Ezzel gyor-
síthatjuk az eljárásokat, hi-
szen revizoraink, ha bűncse-
lekményre bukkannak, rövid 
úton jelezhetik saját appará-
tusunknak. Most hivatalos 
megkeresésre van szükség és 
nehezíti a munkát az adóti-
tok védelme is. Ha a rendőr-
ségnél indul büntetőeljárás 
és alapos a gyanú, hogy adó-
val kapcsolatos vétséget is 
elkövettek a tettesek, majd 
adatokér t fo rdu lnak hoz-
zánk, csak ügyészi ellen-
jegyzéssel adhatunk ki infor-
mációkat. Házon belül ilyen 
akádály nem lenne. 

• A jövő évi adójogsza-
bályok még kidolgozatla-
nok, nem kerülhettek az 
Országgyűlés elé, de a 
tendenciák azért látsza-
nak, kiolvashatók a kü-
lönböző nyilatkozatokból. 
Mi a véleménye a várha-
tó változásokról? 
- Előbb-utóbb belépünk 

az Európai Unióba, tehát az 
európai adójogszabályokat 
kell nekünk is honosítanunk. 

A j e l en l eg i szabá lyozás 
megfelel az európai normák-
nak, 80-90 százalékban már 
azonos is. Természetesen az 
adó mértékén, a százaléko-
kon és a felső határon lehet 
vitatkozni. Úgy gondolom, 
hogy a kintlévőségeink be-
hajtása érdekében a végre-
hajtói apparátust kell növel-
ni, képzettségét javítani, a 
szankciókat pedig szigoríta-
ni. Várhatóan január l-jétől 
a társadalombiztosítás kint-
lévőségeit is nekünk kell be-
szedni, ami pluszmunka az 
APEH számára. A tervek 
szerint a tb végrehajtói appa-
rátusa sem szűnik meg, ha-
nem az 1999. január l - j é t 
követő végrehajtható össze-
geiket szedjük csak be mi. 

• A kormány szerint az 
adó mértékének csökken-
tése javíthatja az adózási 
fegyelmet. Több adó fo-
lyik be, ha kisebbek a 
százalékok. 
- Ez így igaz, példát is tu-

dok mondani. Három éve, 
amikor a társasági adó mér-
tékét csökkentették, nagyobb 
lett az adóbevétel. Reméljük, 
a személyi jövedelemadóban 
is ugyani lyen e redményt 
érünk el. 

• Mekkora az adóbevétel 
Csongrád megyében? 
- A megyében 155 ezer 

adóalanyt tartunk nyilván. A 
működő gazdasági társasá-
gok nettó árbevétele elérte a 
300 milliárd forintot, ennek 
megfelelően az adóbevételek 
a 20 milliárd forintot is túl-
lépték. Személyi jövedelem-
adóból plafonnak a 15-20 
millió forintos jövedelmek 
számítanak, s körülbelül 20-
30 fő vezet i a topl is tá t . 
Annyi t még e lá ru lha tok , 
hogy nincs köztük sem új-
ságíró, sem köztisztviselő, 
sem egyetemi tanár. 

Fekete Klára 

Land Rover-találkozó Szegeden 
• Munkatársunktól 

Péntektől vasárnapig tart 
a harmadik nemzetközi Land 
Rover- ta lá lkozó a Délász 
Általános Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Kft. szervezésé-
ben. Az első brit terepjáró 
ötven évvel ezelőtt gördült 
le a gyár fu tósza lag járó l . 
Mára a Volkswagen bogara-
sokhoz hasonló, külön autós 
családot alkotnak a „landro-
veresek". 

A résztvevők pénteken 

délután két órakor kezdik el 
a versenyt. Kétféle módon 
mérhetik össze erejüket. A 
könnyí te t t túrát azoknak 
ajánlják, akik nem szoktak 
hozzá a terepautózáshoz. Ők 
felvezetőkocsit követve ha-
ladhatnak végig a viszonylag 
könnyen teljesíthető útvona-
lon. Az igazi megmérettetést 
az a verseny jelenti, ahol út-
talan utakon kell a Kossuth 
Lajos sugárútról Derekegy-
házra e l ju tni . A versenyt 

egyébként nem a leggyor-
sabb nyeri, hanem az, aki a 
legrövidebb úton keresi fel 
az ellenőrző pontokat. 

A terepjárók szombaton 
érkeznek meg a Széchenyi 
térre, ahol 10 órakor Szalay 
István polgármester köszönti 
a versenyzőket. Délelőtt jár-
műszépségversenyt tartanak, 
valamint megválaszt ják a 
Land Roverek „ leg"- je i t . 
Délután Újszegeden, az Eco-
parkban ügyességi ver-

forrás 

J6I vannak az ikrek 
• DM-információ 

A műtét utáni 9. napon 
arról tájékoztatta lapunkat 
dr. Katona Márta docens, a 
SZOTE gyermekkl in ikája 
intenzív osztályának vezető-
je, hogy Izabella és Melinda 
jól vannak, állapotuk a várt-
nak megfe l e lően alakul . 
Mindketten 16-16 milliliter 
tejet kapnak szondán át, ezt 
az adagot tegnaptól 25 milli-
literre szándékoznak emelni. 
A szétválasztott sziámi ikrek 
egyike sincs lélegeztető gé-
pen, spontán lélegeznek, de 
oxigént még kapnak. Sebeik 
gyógyulnak, s már szerda 
óta nem adnak nekik fájda-
lomcsillapítót. A fájdalom 
gyógysze res mérséklésé t 
csak szükség esetén folytat-
ják. 

Endoszkóp 
a nőgyógyászaiban 
• DM-információ 

A Magyar Nőgyógyászok 
Endoszkópos Társasága Sze-
geden tartja kétnapos kong-
resszusát. Az 1993-ban ala-
kult társaság ma kezdődő, 6. 
kongresszusán arról lesz szó, 
hogyan oldhatók meg a kó-
ros nőgyógyászati állapotok 
az endoszkóp segítségével. 
Ezzel a módszerrel, illetve 
eszközzel lehetőség nyílik 
arra, hogy nagy hasi műtét 
helyett, kis metszéssel és az 
eszközzel végezzenek bea-
vatkozásokat, s használható 
a diagnosztikában, alkal-
mazzák a meddőség gyógyí-
tásában, a terhesség létreho-
zásában. A szegedi tanács-
kozáson, amit a Forrás Szál-
lóban rendeznek, 200-250-
en vesznek részt. A magyar 
szakembereken kívül két 
külföldi, egy belga és egy 
osztrák orvos tart előadást. 
A kongresszus második nap-
ján, szombaton a műtősnők 
számára lesz továbbképzés. 

Teleházak - filmen 
• DM-információ 

„A mi teleházunk" cím-
mel dokumentumf i lm ké-
szült, amelyben megszólal-
nak a teleházak létrehozói és 
felhasználói. A film bemu-
tatja a teleházak szerepét a 
kistelepülések életében, el-
igazítást ad arról, hogyan 
lehet ma Magyarországon 
ilyet építeni, milyen támoga-
tást lehet igénybe venni mű-
ködtetéséhez. 

A teleház az a hely egy-
egy k i s te lepülésen , ahol 
megtalálható az információ 
megszerzéséhez, használatá-
hoz szükséges valamennyi 
technikai feltétel: telefon, 
fax, számítógép, internet, 
fénymásoló, stb. A házban 
oktatást, különböző rendez-
vényeket lehet szervezni , 
melyek kiváló lehetőséget 
nyújtanak a közösségterem-
tésre. Az Amerikai Egyesült 
Államok Nemzetközi Fej-
lesztési Hivatala támogatá-
sával az érdeklődők ingyen 
rendelhetnek 30 perces VHS 
kazettát. A helyi televíziók 
számára SVHS, illetve BÉ-
TA kazettát adnak kölcsön. 

sennyel és különböző bemu-
tatókkal folytatódik a prog-
ram. 

Vasárnap Szegeddel is-
merkednek a kü lönböző 
nemzetiségű versenyzők, így 
szerbek, románok, szlová-
kok, angolok, köztük a Shell 
kelet-európai vezérigazgató-
ja. A fővédnök Nigel Thor-
pe, Nagy-Britannia budapes-
ti nagykövete, aki - ha ideje 
engedi - az idei Land Rover 
találkozóra is ellátogat. 

(§0@G sfixsc? 
Keresse a Globe TV-n, 

minden szerda este 9 órakor, 
vagy a Centrum Áruházban, 

a Papagáj Markelben 
és a Sil Fürdőszobaszaionban. 
Akciónkkal a Reménysugár 

Dél-alföldi Leukémiás 
és Daganatos Gyermekek 
Alapítványát támogatjuk! 


