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Csongrád megyében 355 céget törölnek a cégjegyzékből 

Figyelik a társaságokat 
Csongrád megyében fél éven belül törölnek a nyilván-
tartásból 355 olyan céget, amelyek nem tettek eleget 
az 1997-es gazdasági társaságokról szóló törvényben 
előírt tőkeemelési vagy más gazdasági társasággá tör-
ténő átalakulási kötelezettségnek. Dr. Czene Klára, 
a Csongrád Megyei Cégbíróság vezetője azt ajánlja, 
hogy mindenki tájékozódjon gazdasági partnereinek 
legfrissebb cégadatai felől. 

Országosan mintegy 7000 cégre, többségükben 
korlátolt felelősségű társaságra vár megszűnés a tör-
vényileg előírt tőkeemelés elmulasztása miatt. A gaz-
dasági társaságokról szóló 1997-ben hozott és 1998. 
június 16-án hatályba lépő új társasági törvény elő-
írta, hogy a korlátolt felelősségű társaságok (kft.-k) 
törzstőkéjét egymillióról hárommillió forintra kell 
emelni, a részvénytársaságokét (rt.| pedig tízmilhó-
ról húszmillióra. Ugyanekkor írták azt is elő, hogy a 
gazdasági munkaközösségeknek (gmk.) és a jogi sze-
mély felelősségvállalásával működő gazdasági mun-
kaközösségeknek (jgmk.) más társulási formát kell vá-
lasztaniuk. Kétéves haladékot kaptak a társaságok a 
módosítások végrehajtására. A törvényhozók célja a 
változtatásokkal az volt, hogy a gazdasági társaságok-
ról szóló törvény eleget tegyen az Európai Unió nor-
máinak, a tőkeemeléssel biztonságosabbá tegye a hi-
telezők helyzetét, s egyszerűbbé a cégek alapítását és 
működtetését: a cégalapítás ügymenetét legfeljebb 
30 napban határozta meg, rt.-k és kft.-k esetében pe-
dig 60 napban. 

A Csongrád megyében működő 23 ezer cég több-
sége eleget tett az előírásoknak. A 2000. áprilisban 
és májusban megjelent felhívásokat követően júni-
us 16-áig, a végső határidőként megjelölt napig össze-

sen háromezer cég nem tett lépéseket a cégalapítási 
okirat módosítása érdekében. A hatvannapos türel-
mi idő lejártával, augusztus 24-ére ez a szám 1255-
re csökkent. A törvényességi felügyeleti eljárás kere-
tében a hiány pótlására figyelmeztetett cégek 20 szá-
zalékát hivatalból törölték, miután bejegyzett szék-
helyükről és a képviselőjük bejelentett lakcíméről „a 
címzett ismereden" vagy „ismeretlen helyre költözött" 
megjelöléssel visszaérkezett a felszólítás. Czene Klá-
ra szerint e fantomcégek többségét annak idején kül-
földi állampolgárok alapították a letelepedési enge-
dély könnyebb megszerzésének érdekében. Az ezt 
követően kiszabott, legfeljebb félmillió forintos bír-
ságok nyomán 355-re csökkent azoknak a társaságok-
nak a száma, melyek nem tettek eleget törvényben 
előírt kötelességüknek, s ellenük végelszámolási vagy 
felszámolási eljárás indult. A 23 gmk. és jgmk., az 5 
rt. és a 327 kft. megközeh'tően fél éven belül megszű-
nik. A gazdasági partnereknek ebben az időszakban 
mindenképpen ajánlott a cégkivonat, a cégmásolat 
vagy a teljes cégirat megtekintése. Czene Klára ismer 
ugyanis olyan esetet, amikor felszámolás vagy végel-
számolás alatt álló cég helyzetét elhallgatva kötött 
újabb megállapodásokat. 

A cégbíróság a jövőben figyeli a cégek működését, 
s kétévi veszteséges gazdálkodás után, ha a társaság 
mérleg szerinti tőkéje alacsonyabb a jegyzettnél, s nem 
éri el az előírt tőkeminimumot, felszób'tják a rt.-k és 
kft.-k vezetőit a tőke meghatározott szintre emelésé-
re, vagy felajánlják a lehetőséget olyan formába való 
átalakulásra, amelyre nem vonatkozik ez az 
előírás. 

W.A. 

A nyugdíjasoknak visszaállították a tavalyi szemétdíjrendszert 

Ismét él a kedvezmény 
A félárú kedvezmény eltörlése 
miatt tiltakozó nyugdíjasok nyo-
mására a szegedi önkormányzat 
visszavonta a januártól érvényes 
új hulladékszállítási díjrendszert. 
Az éves díjukat előre befizető jo-
gosultaknak postán küldik vissza 
a pénz felét. 

- A korábbi hulladékszállítási díj-
rendszervisszaállításával minden 
arra jogosult nyugdíjas megkapja 
az ötvenszázalékos kedvezményt -
tájékoztatta lapunkat Szabó Fe-
renc, a Szegedi Környezetgazdálko-
dási Kht. igazgatója, akit a városi 
közgyűlés pénteki döntése - a ja-
nuártól érvényes szemétdíjrend-
szer visszavonása - kapcsán a ha-
tározat részleteiről, hátteréről és 
végrehajtásának módjáról kérdez-
tünk. 

Nyugdíjasok sokasága tiltako-
zott a január l-jén bevezetett hul-
ladékszállítási díjrendszer miatt, 
mert az új szabályozásból hiányzott 
az időseket korábban megillető 
félárú kedvezmény. Szeged régi sze-
métdíjrendszerét „állampolgári hó-
jelentés" kapcsán vizsgálta Gön-
czöl Katalin, az állampolgári jo-
gok biztosa, aki az Alkotmánybí-
róság több állásfoglalására hivat-
kozva javasolta a helyi rendelet 
módosítását. 

A 2001. decemberig alkalmazott 
szemétszálh'tási ártáblázatba épített 
„minimális díj" (amelynek felét 
fizették a nyugdíjasok) nem felelt 
meg az Alkotmánybíróság által 
meghatározott „arányos szolgál-
tatás elvének". Ennek megfelelően 
az állampolgári jogok biztosa javas-
latára szólította föl a szegedi önkor-
mányzatot a díjrendszer módosí-
tására a Csongrád Megyei Köz-
igazgatási Hivatal. A minimális 
díj eltörlésének következtében 
szűnt meg a félárú nyugdíjasked-
vezmény is. 

Az intézkedés, az áremeléssel 
együtt, érzékenyen érintette az idő-
seket, akik levélben fordultak az 

Ürítik a tárolóedényt a lakótelepen. Fotó: Miskolczi Róbert 

önkormányzathoz, kérve a díjmér-
séklés visszaálk'tását. A városveze-
tők jogosnak találták a nyugdíjasok 
igényét, így a közgyűlés január 18-
án visszavonta az új díjrendszert. 
Az áremelés mértéke nem válto-
zott, a nyugdíjaskedvezmény vi-
szont visszakerült az elszámolás-
ba. 

„A határozat megfelel törvényi 
előírásoknak, mert az új elvekre 
épülő hulladékszállítási díjrend-
szer kidolgozására 2003. január 1 -
jéig kaptak időt az önkormányza-
tok" - mondta Szabó Ferenc. 

December végéig tehát visszaáll 

a régi rend: az arra jogosultaktól eb-
ben az évben is fél áron viszik el a 
szemetet. Azoknak a nyugdíjasok-
nak, akik már egy összegben befi-
zették a hulladékszállítási díjat, 
külön kérés nélkül, postán küldik 
vissza a pénz felét - nem szüksé-
ges tehát befáradniuk a környe-
zetgazdálkodási kht. ügyfélszolgá-
lati irodájára. írásban vagy sze-
mélyesen csak azok jelentsék be 
igényüket, akiknek korábban még 
nem járt a nyugdíjaskedvezmény, 
így nem is szerepelhetnek a kht. 
nyilvántartásában. 

NYILAS PÉTER 

Kultúranapi díjazottak 
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A magyar kultúra napja alkalmából tegnap a Szegedi Nemzeti Színházban nagyszabású gálával köszön-
tötték a közművelődés és a helyi kulturális élet képviselőit. Az ünnepségen Bartha László polgármes-
ter és Ványai Éva alpolgármester Szeged Kultúrájáért díjjal tüntette ki Meszlényi László tanszékveze-
tő docenst (középen), Király Levente színművészt és Orbán Hedviget, a Százszorszép Gyermekház igaz-
gatóját. Fotó: Veréb Simon 

Thurzó igazságtalannak tartja legtöbb munkatársa jövedelmét 

Úton a 13. havi fizetés 
Az orvosegyetem dolgozói december vége helyett a napokban kap-
ják meg tizenharmadik havi fizetésüket. Az illetékes dékánhelyet-
tes szerint a pénzügyi kontroll csúszása okozta a késlekedést. A kli-
nikák dolgozóinak többsége nem ért egyet az egységes minimálbér-
emeléssel, ezért csatlakoztak a differenciált bérezést támogató kez-
deményezéshez. 

A szegedi egészségügyi dolgozók 
közül csupán a szegedi orvosegye-
tem dolgozói nem kapták meg ta-
valy decemberben a tizenharmadik 
havi fizetésüket. Thurzó László 
professzor, dékánhelyettes, az or-
voskar szakszervezeti vezetője la-
punknak elmondta: az elmaradt 
összeg hamarosan a számlákra ke-
rül, már a fizetések számfejtése 
folyik. 

- Nem szándékos időhúzásról 
van szó, hanem csupán a pénz-
ügyi kontroll tartott tovább né-
hány héttel a szokásosnál. így a kli-
nikákon dolgozók számlájára egy-
két héten belül, legkésőbb febmár 
elejéig átutalja az egyetem a tizen-
harmadik havi fizetést - nyilat-
kozta a dékánhelyettes, akitől meg-
tudtuk, a késedelem okai közt sze-
repel az is, hogy az egyetemi inté-
zetek az elszámolással kapcsolatos 
hibáikat korrigálták. 

Thurzó László elmondta, hogy 
a minimálbér-emelés, a pótlékok 
központi emelése és a 7,25 száza-

lékos bérnövekedés mellett soka-
kat most sorolnak át magasabb 
közalkalmazotti bérkategóriába, 
hiszen háromévenként min-
den egészségügyi dolgozó auto-
matikusan fizetésemelésben ré-
szesül. 

- Szakszervezeti vezetőként és 
dékánhelyettesként is érzem, hogy 
mindezek ellenére igazságtalan és 
nagyon kevés a legtöbb munka-
társam fizetése, ugyanis a mini-
málbér-emelés után a több évtize-
des szakmai múlttal rendelkező, 
szakképzett nővérek, ápolók sem 
keresnek többet egy most munká-
ba álló, képzetlen alkalmazottnál. 
Szeretném, ha a bérek teljesítmé-
nyarányos differenciálására is lehe-
tőségünk lenne, ezért tervezzük, 
hogy az intézetek számára elkülö-
nítünk egy meghatározott összeget, 
amelyből a vezetők döntése alap-
ján részesülhetnének a jól és sokat 
dolgozók - mondta a dékánhelyet-
tes. 

Kérdésünkre, miszerint nem 

okoz-e feszültséget munkahelyén, 
hogy egyszerre dékánhelyettes és 
szakszervezeti vezető, azt felelte: ő 
ennek a kettősségnek eddig csak az 
előnyeit tapasztalta. A professzor 
úgy véli, ezzel mindkét fórumon 
egyszerre szolgálhatja a karon dol-
gozók érdekeit. 

Rózsa Mária, a baleseti ambulan-
cia ápolónője, elmondta, hogy a 
klinikák nővérei, ápolói és orvosai 
csatlakoztak ahhoz az országos 
aláírás-gyűjtési akcióhoz, amely a 
közalkalmazottak differenciált bé-
rezését célozza. Akik a klinikákon 
aláírták, a professzorhoz csatla-
kozva úgy vélik, hogy mára min-
den különbség eltűnt a szakkép-
zett, tapasztalt és a szakképzetlen 
munkaerő bérezése között, ami 
komoly feszültségeket gerjeszt az 
egyetemi munkahelyeken. 

Ferencsik Máriától, az orvosegye-
tem szakszervezetének szervező 
titkárától megtudtuk, hogy a Peda-
gógusok Országos Szakszerveze-
tének felhívására csatlakoztak a 
népi kezdeményezéshez. A január 
18-i határidőre Thurzó László 
szakszervezeti vezető támogatásá-
val küldték tovább a mintegy ezer-
kilencszáz kézjegyet tartalmazó 
ívet. 

I. SZ. 

Értékeltek 
a polgárőrök 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az elmúlt évet értékelték kedden 
egy szegedi fórumon a Csongrád, 
Békés és Hajdú-Bihar megyei pol-
gárőrök. Az Orosházi Határőr Igaz-
gatóság vezetője, Dávid Károly dan-
dártábornok elmondta, hogy 2001-
ben a polgárőrök és a lakosság is je-
lentős segítséget nyújtott nekik a 
magyar-román határszakaszon az 
illegális határátlépők felderítésé-
ben. A három megyében 44 polgár-
őrszervezettel működik együtt az 
igazgatóság. Tavaly az 1500 polgár-
őr a határőrökkel közösen 2 ezer 
800, külön pedig 12 ezer órát vol-
tak szolgálatban a végeken. 

Képviselő-testületi ülés Algyőn 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az algyői önkormányzat képviselő-testülete 
január 25-én, pénteken 9 órától tartja követ-
kező ülését. A napirendi pontok közt szerepel 
Balogh Zoltán rendőr alezredes, szegedi kapi-
tányságvezető tájékoztatója a nagyközség köz-

rendjéről és közbiztonságáról. A képviselő-tes-
tület elé kerül az önkormányzat 2002. évi költ-
ségvetésének vitaanyaga, valamint szó lesz az al-
győi híd melletti szabad terület használatba vé-
telének lehetőségeiről. A képviselők döntenek a 
Szegedi Vízmű Rt.-vei megkötött hálózatbérle-
ti szerződés módosításáról. 

Az ülésen vitatják meg a 47-es számú főút 
és a Téglás utcai kereszteződés körforgalmi 
csomópontjának tanulmányterveit, valamint az 
idén fizetendő intézményi térítési díjak mérté-
két. A testület zárt ülésen dönt az Algyői Könyv-
tár és Tájház intézményvezetőjének szemé-
lyétől. 

Telefonkönyvosztás 
Megkezdődött az idei telefonkönyvek terjesztése - tájékoztál 
kat Ábrahám Gergely, a V-fon Rt. munkatársa. A hívószámok 
sebb jegyzéke idén is ingyenesen „jár" minden vonal-előfizetőix k 
fon Rt. mintegy 140 ezer ügyfelének kézbesítik a 2002. évben éi 
telefonkönyvet, s január végéig mindenkihez eljutnak. Ha valal 
találnak otthon, értesítőt hagynak - az előfizető február 11-étől. 
rületen illetékes ügyfélszolgálati irodában veheti át a regisztert. 

Fejkendőt is foglaltak 
Az elmúlt héten a megszokott 
csempészáruként ismert cigaret-
ta és tiszta szesz mellett több rend-
hagyó fogása is volt a Dél-alföldi 
Regionális Parancsnokság pénz-
ügyőreinek. 

Röszkén 500 darab különböző 
méretű, üres Vegetás zacskót pró-
bált országunkba csempészni egy 
ismeretlen elkövető. A tasakokat 
a Szabadka és Szeged között köz-
lekedő személyvonat ülései alól 
szedték elő a vámosok, akik a zacs-
kók mellett egy kilogramm őrölt 
fűszerpaprika és négy liter kétes 
minőségű italt is találtak. A csoma-
golóanyagot a vámhivatal raktá-
rában helyezték el. Szabálysértési 
eljárások során ugyanide került 
még egy gázfegyver tucatnyi lő-
szerrel, másfél ezer menetfúró, 

380 fémfúrószál, 130 fejkendő és 
50 darab kötött sapka. 

Kelebián a vasúti határátkelő-
hely vámosai a hazánkba érkező 
nemzetközi gyorsvonat egyik ko-
csijának kapcsolószekrénye mö-
gött ügyesen kialakított üregben 
98 DVD-lemezt, valamint 366 
CD-lemezt találtak. A 750 ezer 
forint értékű árut lefoglalták. A 
vámhivatal ismeretlen tettes ellen 
indított eljárást. 

A kiskőrösi vámosok közúti el-
lenőrzés során átvizsgáltak egy 
Barkas típusú kistehergcpkocsit, 
amit L. P.-né helyi lakos vezetett. 
A jármű rakterében 495 liter bort, 
valamint 45 liter pálinkát talál-
tak. Valamennyi szeszes ital zárjegy 
nélküli volt, és az előírt szállítási 
okmányok is hiányoztak. 


