
SZOMBAT, 1998. DEC. 19. SZEGED 5 

• Alpolgármester: dr. Tímár> jegyző: dr. Mezey 

Adó- és díjemelések Csörög a Pannon GSM 
Kedves Olvasó ink! K ö z é r d e k ű prob-

l é m á i k k a l , é s z r e v é t e l e i k k e l , kapcso la t -
ban T a k á c s V i k t o r , ü g y e l e t e s ú j s á g f r ó 
m u n k a t á r s u n k várja hívásaikat m u n k a -
n a p o k o n reggel 8 és 10, vasárnap 14 és 
15 óra között a 06-20-9432-663-as rádió-
te le fon-számon. Elveszett tárgyaikat ke-
resd, i l letve talált t árgyakat v i s szaadni 
s zándékozó o lvasóink ingyenes hirdetés-
ben tehetik közzé mondandójukat . Hir-

detés fe lvé te l : 8 és 18 óra közöt t a 0 6 - 8 0 - 8 2 0 - 2 2 0 - a s zöld 
számon, il letve személyesen a Saj tóházban és hirdetöirodá-
inkban. 

G u t e n b e r g - g a l a x i s . 
Farkas Tibor szerint poli-
t ikai nya l ánkság , hogy 
mos t azok k ü z d e n e k a 
Gutenbergért, akik az el-
múl t 4 évben a legna-
gyobb nyugalommal zár-
ták be az iskolákat. Bar-
náné Szűcs Éva gyermeke 
a Gutenbergbe jár, ezért 
figyelmesen nézte az in-
tézményrendszer átvilágí-
tásáról szóló híreket. A 
Kodály téri iskolába je-
lenleg 443 gyermek jár, a 
szakemberek szerint pedig 
m a x i m u m 550 gyerek 
színvonalas oktatására al-
kalmas az intézmény. A 
Gutenbergben 354 gyer-
mek tanul, vagyis az át-
költöztetés csakis az okta-
tás minőségének rovására 
valósulhatna meg. Bodó 
Péter - szintén gutenber-
ges szülő - indulatoktól 
mentesen fejtette ki felhá-
borodásának okait, amiért 
az önkormányzat gazdasá-
gi síkra terelte az oktatás, 
ügyét és a rövidtávú fiská-
lis szemlélet miatt felál-
dozta az iskolát. Szeretné, 
ha egyszer a képviselők a 
6-14 év közötti állampol-
gárokat gyerekeknek ne-
veznék. Aggasztónak tart-

ja, hogy a döntést előké-
szítő szakemberek csak 
hírből és papírról ismerik 
a gyermeknevelést, több-
ségüknek ugyanis nincs 
gye rmeke . Kovács Mi-
hályné szerint annak kö-
s z ö n h e t ő a G u t e n b e r g -
botrány, a színház tragédi-
ája, a hajléktalanok utcán 
ténfergő serege, az egész-
ségügyi i n t é z m é n y e k 
helyzete, hogy több mint 
8 éve ugyanaz a személy 
reprezentál alpolgármes-
terként ezen területek fel-
ett. 

Köztér i sz igor t ! Mó-
zeskosárban vitte négyhó-
napos kislányát Takács Jú-
lia, épp a Csongrádi sugá-
rúti gyermekorvostól jött, 
amikor az egyik tízemele-
tes tövében rárontott egy 
boxer. Ijedten fogta a ko-
sarat , a kutya gazdá ja 
ugyanis csak később buk-
kant elő. Hány széttépett 
gyerek és kutyatragédia 
kell ahhoz, hogy a hatósá-
gok betartassák a szabá-
lyokat, az ebeken póráz és 
szájkosár legyen?! - kér-
dezte felháborodva. 
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Kollégánk sikere 

Masni 
a telefon-

fülkén 
Piros karácsonyi sza-

laggal díszítette föl az 
utcai telefonfülkéket a 
Déltáv Rt. A heszél-
getőkalickák üvegfalai-
ra ragasztott dekoráció 
díszdobozzá változtatja a 
telefonos házikókat. A 
masnira kötött szalagon 
még ünnepi jókívánság 
is olvasható. Egyszerű, 
kedves figyelmesség a 
telefonos társaságtól. 
Aki pedig belép a kará-
csonyifülkébe, egyszeri-
ben maga lesz az aján-
dék, amely megtölti a 
masnis dobozt... 

Ny. P. 

A legújabb alpolgármester: dr. Tímár Lászlá, aki az önkormányzat gazdasági 
ügyeinek fő felelősévé lépett elő. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

• Munkatársunktól 
Az eló'ző két önkormányzati ciklus egyik legfőbb 

tanulsága Szegeden, hogy a jegyző személye lénye-
ges, nem csupán a polgármesteri hivatal munkájá t 
ta r t ja kézben... 

Előzetes információnkkal ellentétben nem négy, 
hanem három érvényes pályázat futott be a szegedi 
polgármesteri hivatal élén álló jegyzőségre. A Sze-
ged jegyzője posztra pályázott dr. Mezey Róbert, dr . 
Siket Judi t és if j . d r . Vass Márton. A közgyűlés -
zárt ajtók mögött - úgy döntött, hogy dr . Mezey Ró-
bert (jelenleg Kistelek jegyzője) álljon december 23-
tól a szegedi polgármesteri hivatal élén. Szeged ú j 
jegyzőjének kinevezése határozatlan időre szól. 

• Munkatársunktól 
Fekete Klára, lapunk 

munkatársa tegnap, Buda-
pesten, a Gazdasági Minisz-
tériumban átvette a Minőség 

• Munkatársunktól 
Vasárnap este tízkor is-

mét jelentkezik a Globe Te-
levízió és Délmagyarország 
közös produkciója, a Szóbe-
széd. A közéleti háttérmaga-
zin témája ezúttal a Guten-
berg Altalános Iskola körül 
kialakult helyzet elemzése. 
A stúdió vendége lesz Füre-

• DM-információ 
Tegnap reggel feldúlt szo-

bákat, összetört játékokat ta-
láltak a Vedres utcai bölcső-
de dolgozói. Az intézmény-
ben működik a Szivárvány 
Szülőalapítvány, amelynek 
telefonkészülékét is elvitték 
a hívatfan éjszakai látogatók. 
Ez a telefon segélykérő hí-

• Munkatársunktól 
A hajléktalanok megsegí-

tésére ruhaosz tás i akciót 
szervez a Hit Gyülekezete 
Szegeden, a Szent István té-
ren december 22-én, kedden 
10 órától. 

'98 sajtópályázat első díját. 
A nyomtatott sajtó kategó-
riájában elért kiváló eredmé-
nyért járó elismerést Chikán 
Attila miniszter adta át. 

di Ildikó, az iskola igazgató-
ja. A nézők az eset háttéréről 
több bejátszást is megnéz-
hetnek, s felvételről megszó-
lal Ványai Éva alpolgármes-
ter is. A műsor házigazdája 
Arató László, a Délmagyar-
ország újságírója. Az adás 
alatt hívható telefonszámok: 
62/495-555 és 62/495-555. 

vások fogadására szolgált. 
Azoknak a szülőknek nyúj-
tottak felvilágosítást, eligazí-
tást , ak iknek fogya tékos 
gyermeke született. Az ala-
pítvány kéri, hogy aki tud 
segítsen a tönkretett bölcső-
dén, i l letve alapítványon. 
Számlaszámuk: Postabank: 
119980-06-02-622596 

A gyülekezet kéri az ada-
kozni vágyókat, hogy hol-
nap, vasárnap reggel 8-tól 
délután 5-ig a feleslegessé 
vált, de még használható ru-
hákat jutassák el az irodá-
jukba (Korányi fasor 4.). 

Nagyot emelt a szol-
gáltatások díján és a he-
lyi iparűzési adón, újabb 
alpolgármestert, új jegy-
zőt, új bizottsági elnökö-
ket, majd az önkor-
mányzati érdekeltségű 
cégek mellé felügyelöbi-
zottsági és igazgatótaná-
csi delegáltakat válasz-
tott tegnap Szeged 
közgyűlése - a városházi 
karácsonyfa alatt. Az év 
utolsó ülésén a közgyű-
lés munkáját dr. Ványai 
Éva alpolgármester ve-
zette - a polgármester 
halaszthatatlan elfoglalt-
sága miatt. 

Mint megtudtuk: míg a 
közgyűlés dolgozott, addig a 
Szegedre látogató Kövér 
Lászlóval, a titkosszolgálato-
kat felügyelő tárca nélküli 
miniszterre] tárgyalt dr. Bart-
ha László polgármester. 

Az új szervezeti és műkö-
dési szabályzat jócskán átala-
kította a közgyűlési munka-
stílust. Ez a tegnapi ülésen is 
kiderült. Közgyűlési vitáról, 
vagyis az írásbeli előteijesz-
téssel szemben álló, azt mó-
dosító markáns véleményről 
ugyanis - a nyílt ülésen tár-
gyalt 12 téma közül - csak öt 
ügy esetében számolhat be a 
tudósító. Bár a helyi iparűzé-
si adó emelésének mérséklé-
sét javasolta a Szegedi érdek-
egyeztető tanács munkaadói 
és munkavállalói oldala, illet-
ve a szocialista frakció nevé-
ben Básthy Gábor is, de sza-
vazáskor a többség az eredeti 
elképzelést támogatta. Janu-
ártól a szegedi helyi iparűzési 
adó mértéke: a korrigált net-
tó árbevétel 17 ezreléke; adó-
mentességben pedig a vállal-
kozók közül csak a mezőgaz-
dasági termeléssel és az ah-
hoz kapcsolódó szolgáltatá-
sokkal foglalkozók részesül-
nek. Az önkormányzat csöp-
pet sem örömteli joga és kö-
telessége, hogy megállapítsa 
a folyékony és a szilárd hul-
ladék elszállításának, a ké-
ményseprői szolgáltatásnak, 
a víz- és csatornadíjnak, a 
távhőszolgáltatásnak a díját. 
E csomaghoz több írásbeli 
módosító indítvány érkezett, 
de számos képviselő is kény-

A város va lamennyi 
fedezeti pontja lekötött, 
így nincs lehetőség hitel-
felvételre - mondotta Tí-
már László, Szeged gaz-
dasági alpolgármestere. 
Hozzátette, hogy ezért 
kényszerülnek a helyi 
adók emelésére , de 
emellett tervezik a város 
i n t é z m é n y r e n d s z e r e 
működésének racionali-
zálását, a párhuzamos-
ságok felszámolását és a 
feladatfinanszírozást. 

Tegnap új gazdasági al-
polgármester választott Sze-
ged közgyűlése. Dr. Tímár 
László a Fidesz-MPP frakci-
óvezetői posztot cseréli fel az 
alpolgármesteri tisztséggel. 
Tímár László jogász , 34 
éves, három gyermek édesap-
ja. Az új alpolgármestert ter-
veiről faggattuk. 

• Milyen pénzügyi hely-
zetben foglalja el a gazda-
sági alpolgármesteri posz-
tot? 
- 1994 és 1998 között az 

volt a je l lemző az önkor-
mányzat i gazdálkodásra , 
hogy az állami szerepvállalás 
csökkent, ugyanakkor növe-
kedtek az önkormányzatok 
feladatai. Az önkormányzati 
bevételeket lényegében álla-

szert érzett, s szóban is érvelt 
a díjemelés ellen vagy mel-
lett. Az új esztendőben a fo-
lyékony hulladék köbméterét 
363 forint+áfáért (406 forint 
60 fillér) szállítják el a „szip-
pantás kocsik". Ez 10 száza-
lékos díjemelés. 

A szemétdíj megállapítá-
sához vezető kacskaringós 
vitában a jogi- és ügyrendi 
bizottság is állást foglal t : 
megállapította, hogy a szege-
di díjra nem érvényes az Al-
kotmánybíróság azon állás-
foglalása, mely a szolgálta-
tás-ellenszolgáltatás arányta-
lanságára hivatkozva semmi-

mi hozzá já ru lások , helyi 
adók, és saját bevételek al-
kotják. Az előző önkormány-
zati ciklus végére az egyéb 
saját bevételek aránya azért 
nőtt jelentős mértékben, mert 
több ingatlant értékesíteni 
tudtunk. Sőt, ehhez hozzájá-
rult a belferületi földekért ka-
pott 1,5 milliárd forint. Eb-
ben az időszakban lehetett 
tervezni fejlesztéseket, beru-
házásokat. Ekkor vásárolt a 
város villamosokat, s megin-
dult a szennyvíztisztító meg-
építése. Ez a fajta gazdálko-
dás azonban azt eredményez-
te, hogy nem tudunk hitelt 
felvenni, mert nincs rá fede-
zete a városnak. Valamennyi 
fedezeti pontunk lekötött, a 
hitelállományunk összege pe-
dig 1,232 mill iárd forint . 
Ezek megkötött szerződések, 
s ez azt jelenti, hogy á követ-
kező évben semmire sem tu-
dunk hitelt felvenni. Vagyis 
jövőre nem tudjuk azt a fajta 
gazdálkodást folytatni, amit 
terveztünk, nem tudjuk a fel-
adatokhoz igazítani a költ-
ségvetést. A megkezdett be-

sített meg néhány önkor-
mányzati rendeletet. Többen, 
így például dr. Berekné dr. 
Petri Ildikó (MDF), Gila Fe-
renc és Tóth Csaba (MSZP) 
próbálkoztak azzal, hogy a 
kedvezményeket tágítsák. A 
szilárd hulladék elszállításá-
nak díja 15 százalékkal, 478-
ról 545 forintra emelkedik, 
plusz 12 százalék áfa; de a 
társasházak és a nyugdíjasok, 
illetve a előfizetést és az át-
utalást vállalók esetenként 
akár 15 százalék kedvez-
ményt is igénybe vehetnek. 
A kéményseprői szolgáltatás 
árának változását senki sem 

ruházásokat folytatjuk és tör-
lesztjük az ezekre felvett hi-
telt. Az egyedüli változást az 
jelentheti, ha a hivatal és az 
önkormányzati intézmények 
ésszerűbb költséggazdálko-
dást folytatnak majd, s fel-
számoljuk a párhuzamossá-
gokat, amely kiadási többle-
tet jelent a költségvetés szá-
mára. 

0 Meghatározták-e már a 
jövő évi költségvetés 
főszámait? 
- A város évente 21-22 

milliárd forintos bevételből 
gazdálkodik, a város intézmé-
nyei és cégei működésének 
racionalizálása ezt az össze-
get az előzetes számítások 
szerint 6-700 millió forinttal 
emeli meg. Azt, hogy a jövő 
évi költségvetésünk ne legyen 
deficites, csakis a helyi adók 
emelése útján érhetjük el. Ez 
kényes ügy, az 1,7 ezrelékes 
érték meghatározása azonban 
nem ritka a magyar önkor-
mányzati gyakorlatban. A he-
lyi adókról szóló rendeletünk 
kedvezményezetti oldala vi-
szont sok lehetőséget kínál, 

vitatta, így az 12 százalékkal 
emelkedett. A víz- és csator-
naszolgáltatásé ellenben a 
Vízmű Kft. által kért 47 szá-
zalékkal szemben 18,6 száza-
lékkal, azaz köbméterenként 
155 forint 60 fillér+áfa (azaz 
172 forintra), ami azt jelenti, 
hogy a szennyvíztisztító üze-
meltetését még mindig a vá-
ros költségvetése fedezi. A 
távhőszolgáltatás dija 8 szá-
zalékkal nő (ám, ha emelke-
dik a gáz ára, akkor 10 száza-
lékra emelkedhet). 

Zárt a j tók mögött több 
személyi döntés született. A 
VTV Kht. ügyvezető igazga-
tója - az új pályázati eljárás 
lezárultáig - Váraljai Dénes. 
Az oktatási bizottság elnöke: 
Hargittai Rita lett, helyette a 
családvédelmi és szociális bi-
zottság élére Juhász Miklós 
került. A legújabb alpolgár-
mester: dr. Tímár László, aki 
az önkormányzat gazdasági 
ügyeinek fő felelősévé lépett 
elő. Az önkormányzati érde-
keltségű cégek felügyelőbi-
zottságaiban és igazgatótaná-
csaiban a Fidesz 18, a szocia-
listák 10, az MDF 9, a füg-
getlenek 6, a PSZE 2, a MI-
ÉP és a KDNP l - l helyet ka-
pott. (A közgyűlés döntései-
nek leltárát lapunk hétfői szá-
mában tesszük teljessé.) 

Újszószi Ilona 

például az ipari parkokba tör-
ténő befektetés száz százalé-
kos kedvezményt élvez. 

0 Tervezi-e a város a 
nagy szegedi, vagy szege-
di székhelyű cégekkel a 
kapcsolat javítását? 
- Úgy érzem, hogy az ed-

digi kezdeményezések ellen-
ére a város nem vette komo-
lyan figyelembe a nagy cé-
gek javaslatait. Az is igaz, 
hogy a környező kisebb tele-
pülések képesek elszippanta-
ni a nagyobb vállalkozásokat, 
hiszen egy falu életében egy 
kisebb mértékű helyi adó is 
jelentősen megemeli a költ-
ségvetés bevételi oldalát. Mi 
ezt fe l i smerve egy héttel 
ezelőtt összehívtuk a száz 
legnagyobb szegedi adófi-
zetőt. Ezen a tanácskozáson 
városfejlesztési tervekről, he-
lyi adópolitikáról és általános 
gazdálkodásról esett szó. Ve-
gyes volt a fogadtatás, több 
nagyvállalat kérte azt, hogy 
ne legyen sávos a helyi adóz-
tatás, hanem egyenlő mérték-
ben szabjuk ki. Felvetődött 
az is, de ezt jogszabály nem 

Eltűnt egy 
szegedi lány 

• Szeged (MTI) 
Eltűnt lány felkutatásához 

kéri a lakosság segítségét a 
Szegedi Városi Rendőrkapi-
tányság. A 19 éves Balázs 
Terézia még december 4-én 
reggel 6 órakor iskolába in-
dult szegedi lakásából, s az-
óta nyoma veszett. A 155-
160 centiméter magas lány 
sovány testalkatú, haja feke-
te, hosszú, bőre barna. Eltű-
nésekor kék színű béléses 
farmerkabátot, fekete bakan-
csot viselt. Aki bármilyen in-
formációval rendelkezik Ba-
lázs Terézia hollétéről, hívja 
a 62/477-577-es telefonszám 
15-24-es mellékét, vagy a 
107-es számot. 

Medencebuli 
a Gombában 

• Munkatársunktói 
Karácsonyi medencebulit 

tartanak - ebben az évben 
utoljára - az újszegedi Gom-
bában. A rendezvényen 
ezúttal a PRT koncertezik 
szombaton este héttől éjfé-
lig. A zenés éjszakai fürdő-
zésen alkalomhoz illő viselet 
ajánlott, a hölgyeknek sza-
badidőruha, estélyi, vagy bi-
kini, az uraknak pedig klott-
gatya, szmoking, vagy egy 
szél speedo. 

teszi lehetővé, hogy a cég 
termékben fizessen adót. Pe-
dig több vállalatnál ez 
ésszerű lenne. Abban egye-
tértettünk, hogy el kell indul-
nia Szegednek a fejlődés út-
ján, s teljesen érthető módon 
a cégek beleszólást kérnek 
abba, hogy a város vezetése 
milyen priori tást határoz 
meg. Nem szabad a pénzeket 
és a feladatokat elaprózni, 
hanem nagy és megvalósítha-
tó célokat kell kitűzni és 
megvalósítani. 

0 Ön ellen magánvádas 
eljárás volt folyamatban. 
Miből adódott ez, és hol 
tart most az ügy? 
- Ez a vita szerencsére 

már t isz tázódot t . Ügyve-
zetőként dolgoztam egy cég-
nél, amely egy beruházásba 
kezdett, és peres vitába bo-
nyolódott egy másik céggel. 
Polgári peres úton a másik 
fél nem tudta megszerezni a 
követelését, s ez után, a tava-
lyi évben feljelentést tettek 
ellenem a rendőrségen. A 
nyomozást azonban bűncse-
lekmény hiányában meg-
szüntették, ezt a határozatot 
megpanaszolták, de az újbóli, 
mindenre kiterjedő vizsgálat 
is azt állapította meg, hogy 
vétlen vagyok. 

Arató Lószló 

Szóbeszédben 
a Gutenberg 

Betörtek 
a bölcsödébe 

Ruhaosztás 

• Az új gazdasági alpolgármester: dr. Tímár László 

Hitellel nem megy 


