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A parkolóházban egy autót már a helyére vitt a robotgarázsmester

A megyei önkormányzat kifizeti az elmaradt bért

Próbapert nyertek,
aztán megegyeztek
Folytatás az 1. oldalról

így álláspontja szerint a 33 ezer
forintos központi illetményalapot kellett beszoroznia a felperesre vonatkozó szorzókulccsal. Az
ítélet szerint viszont 35 ezer forintot kellett volna alapul vennie.
A bírósági ítélettel kapcsolatban megkerestük Huber Bertalan főjegyzőt, aki azt nyilatkozta:
ebben az ügyben nem nyilatkozik. Ugyanakkor elmondta, megegyeztek a pert indító dolgozóval,
hogy az ügyet „nem bolygatják".
Hozzátette: az erre vonatkozó
törvény nem csak szerinte, a többi szakmabeli szerint is katasztrofális, nem csoda, hogy értelmezése vitát szült. Várható, hogy a
jövő évben módosul a törvény, és
egyértelmű, egyféleképpen értelmezhető jogszabály rendelkezik
a köztisztviselők béréről.
A másik oldalon azt mondják,
valóban nehézkes a törvény, viszont hatályban van, és eszerint
nekik jár az az összeg. Az érintettek sem nyilatkoztak névvel a
történtekről, de azt többen is
megmagyarázták, mi a tartózkodásuk oka. A bírósági eljárást elindítója próbapernek szánta. A

November végén nyithat

jogerős ítélet birtokában a kollégák is igyekeztek kiharcolni a nekik járó összeget. Ugyanakkor
azt el óhajtották kerülni, hogy a
konfliktus részletei kiszivárogjanak, mert nem szeretnék, hogy
az ügyet a főjegyző személye elleni támadásként értékelje, vagy
használja fel bárki is. Tény, hogy
első próbálkozásaik nem jártak
sikerrel, bár az egyik alelnök, Ott
József is megpróbált közvetíteni
a főjegyző és a köztisztviselők
között. Ám az is tény, hogy az illetménykiegészítésről, és a többi
juttatásról nincs vita, azt mindig
megkapták.
Végül megszületett a megegyezés. Mivel a gazdasági szakemberek az összeget betervezték, a
pénz megvan, és ki is lehet fizetni. Az érintettek szerint megnyugtatóan rendeződik a helyzet,
és mivel jövőre várhatóan módosul a törvény, előnyére, legközelebb nem alakulhat ki ilyen vita.
A köztisztviselői érdekképviseleti
szervezetek - mint arról az egyik
országos napilap tudósított - tárgyalnak a kormánnyal, és január
elsejétől az illetményalap 36 ezer
forintra emelését kérik.
B.A.

Szabadka-estet
tartottak Szegeden
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Testvérvárosok karnyújtásnyira elnevezésű együttműködési
program keretében tegnap a szegedi városházán Szabadka-estet
rendeztek. Az eseményen részt
vettek a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaságnak,
a két város képviselő-testületének, a Dél-magyarországi Civil
Szervezetek Szövetségének és a
Dugonics Társaságnak a képviselői. A vendégek áttekintést adtak Szabadka kulturális életéről,
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a város folyóiratairól, bemutatták tudományos könyvsorozatukat, szóltak a testvérvárosi
együttműködés lehetőségeiről és
terveikről.
Szeged július elsején vendégeskedett hasonló est keretében a
vajdasági városban, ahol szó
esett többek közt a szegedi tivil
szervezetek egyik konkrét kezdeményezéséről: Szabadka, Temesvár és Szeged szecessziós építészeti komplexumainak világörökségként való elismertetéséről is.

Az automata parkolási technológia szállításának csúszása miatt nem nyithatott az
eredetileg eltervezett júliusi időpont után
szeptemberben sem az első szegedi parkolóház.
Jelenleg a robotizált parkolótechnológia
szoftverének telepítése és beszabályozása folyik az első szegedi parkolóházban. Néhány
nappal ezelőtt, igaz, még nem teljesen automatikusan, hanem kézi vezérléssel a létesítményben elhelyezték az első gépkocsit is tudtuk meg Nemes Lászlótól.
A Szegedi Parkolási Kft. igazgatója magyarázatot adott arra, miért nem nyithatott az
eredeti, júliusra tervezett időpont után szeptemberben sem a parkolóház. Az automata
technológiát gyártó svéd vállalat ugyanis időközben egy skóciai cégnek adta át a parkolóberendezések előállításának jogát. A skótok
azonban különböző okokból nem tudták tartani az eredetileg vállalt szállítási határidőt. Természetesen a szerződések alapján a szállító kötbért fizet a közel három hónapos csúszásért - mondta Nemes László.
A kényszerű várakozás miatt az építőknek
volt idejük egy belső kamerarendszer kiépítésére, amelynek segítségével az autósok egy
földszinti helyiségből nyomon követhetik,
ahogyan az automatikusan működő rendszer
a parkolóházban elhelyezi gépkocsijukat.
A parkolási tarifáról egyelőre még nem született döntés. Elképzelhető, hogy a városi
parkolásról szóló rendelet módosításával
együtt a közgyűlés határoz az árakról.
A parkolóház helyet ad egy panziónak is,
amelyet a tervek szerint bérbe adnak, de jelentkezett már olyan vállalkozó is, aki tulajdonjogot szeretne vásárolni.
Nemes Lászlótól megtudtuk, a második
parkolóház kiviteli tervei már elkészültek.
Az építkezéshez szükséges Tisza Lajos körúti
telkek a beruházó Szebi Rt. rendelkezésére
állnak. A munkálatok megkezdésének várható idejét Nemes László 2003 nyarára tette. A
parkolóháznak mindenképpen meg kell
épülnie, hiszen az Ady téri egyetemi könyvtári és konferencia-központ üzemeltetéséhez
szükség van a körülbelül kétszáz jármű tárolására alkalmas létesítményhez. Mint ismeretes, az önkormányzat a Széchenyi-terven
konferencia-központ építésére nyert 892
millió forinttal „beszállt" az egyetemi beruházásba, és vállalta a parkolóház felépítését
és üzemeltetését is.
K.B.

Egy hónap múlva már benépesülhet a Szegeden egyedülálló parkoló.

Fotó: Gyenes Kálmán

Pászti Ágnes tanácsnokként kezdi munkáját a városházán

Nyolc közgyűlési bizottság, öt frakció

Stílusváltás a közgyűlésben

Két elnök és két
alelnök ellenzékben

Az áprilisi kampány óta húzódik az a választási ügy, amelynek végleges lezárásáig Pászti Ágnes azt kérte a polgármestertől: ne bízza meg
az alpolgármesteri teendőkkel. A kereszténydemokrata politikus,
aki jelenleg a Centrum Párt megyei irányítója, tanácsnokként állhat
munkába, ha az alakuló közgyűlésen a testület megválasztja.
- Az eredeti elképzelésektől eltérően tanácsnokként és nem
alpolgármesterként
kezdi meg
a munkát a polgármesteri hivatalban. Mennyiben lesz ez a
tisztség más, mint az alpolgármesterségJ
- A polgármester úr mindenképpen azt szeretné, hogy ameddig nem vállalom az alpolgármesteri tisztet, tanácsnokként kezdjek hozzá a nem kevés feladathoz.
A következő héten már igazi közgyűlés lesz, nem várhatok arra,
hogy az én túlságosan magasra
rakott erkölcsi mércém miatt
késlekedjen a munka. Tanácsnokként tulajdonképpen a későbbi, alpolgármesteri feladatkörömet látom majd el, azaz az oktatással, a kultúrával, az egyházakkal, a civil szervezetekkel foglalkozom, de az én feladatom az is,
hogy javítsam az egyetem és az
önkormányzat viszonyát. Ez
rendkívül széles skála, tőlem emberi és politikusi értelemben is
nyitottságot követel. Ha sikeres
akarok lenni, azonnal el kell kezdenem a munkát.
- Járt már a városházán, hogy
felmérje a „ terepet "1
- Még nem. Egyelőre a koalíciós szerződés kidolgozásával
foglalkozom.
- A Centrum Párt azt tervezi,
hogy önálló
képviselőcsoportot
hoz létre a közgyűlésben. Mi ennek az előnyei

- Azért volt rendszerváltás,
hogy a politikai élet sokszínűvé
válhasson. Ennek le kell képeződnie a közgyűlésben is, ezért

is támogatom, hogy a szövetségben indult és bejutott pártok saját frakciókat alakítsanak. Egyedülálló, hogy a Centrum mindhárom egyéni jelöltje a közgyűlésbe jutott. Ahhoz azonban,
hogy a három fő frakciót alakíthasson, szükség van a működési
szabályzat módosítására is. Az
eddigi tárgyalások alapján a

Pászti Ágnes a városházán is sikeres akar lenni.

Fotó: Karnok Csaba

Centrum arányosan kap majd
bizottsági helyeket, és a mi javaslatunk alapján választhatják
meg a jogi és ügyrendi bizottság
elnökét is. De én nem csupán a
testület szerkezetében várok
változást. Szeretném, ha rendkívül gyorsan megváltozna az
elmúlt négy évben megszokott
stílus a közgyűlésben. A képviselő-testületi ülésekről száműzni kell a pártpolitikát, a bizottságokat külső tagokkal kell valóban szakértővé tenni. Megengedhetetlen, hogy a képviselők
közötti vita stílusa aláássa a legjobb döntéseket is. Ez nem vezet
sehová.
- Nem mellékesen az l-es választókörzet, Felsőváros egyéni
képviselője is. Felmérte a feladatait 1
- Meggyőződésem, hogy a
következő választás kampányát most kell elkezdenünk.
Nem az utolsó néhány hónapban kell bizonyítanunk a választóinknak, hanem a vállalásainkat folyamatosan teljesítve
kell újra elnyernünk bizalmukat. A kampány során megismertem a választókörzetem
problémáit. A nagyrészt panelos beépítésű területen természetesen hasonlóak a gondok,
mint a város más lakótelepein.
Programom
egyik
jelentős
pontja volt az épületek és a játszóterek felújítása, a környezet
élhetővé tétele. Ugyanilyen
fontos a forgalom lassítása és
nagy szüksége van a felsővárosiaknak egy postahivatalra is.
A munkát már elkezdtük.
KÉRI BARNABÁS

Az új szegedi közgyűlés bizottságaiban két elnöki és két alelnöki posztot kap a városházi
ellenzék - értesült lapunk megbízható forrásokból.
Információink szerint a tervezett
nyolc közgyűlési bizottság közül
várhatóan az egészségügyi és
szociális, valamint a városüzemeltetési és csatornabizottság
irányítása lesz az ellenzéké. Az
előbbi testületet Ványai Éva
(MDF), utóbbit pedig Makrai
László (Fidesz-MPP) vezetné. Az
egészségügyi bizottság alelnöki
posztját Havránné Mohácsi Ildikó (MSZP), míg a városüzemeltetési bizottság alelnöki tisztségét a közgyűlésbe független képviselőként bejutott Katona Gyula töltené be. Értesüléseink szerint a tulajdonosi és lakásügyi bizottság elnöki tisztét Gila Ferenc
(MSZP), alelnöki posztját pedig
Kalmár Ferenc (MKDSZ) látná el
a jövőben. A pénzügyi bizottságot Virág András (SZDSZ) vezetné, Szőllősi Béla (Fidesz-MPP)
pedig e testület alelnöke lenne. A
többi bizottságot a városvezető
koalíció irányítaná. így az oktatási bizottság elnöke Révész Mihály (MSZP), alelnöke Hekáné
Szondi Ildikó (MSZP), a kulturális bizottság elnöke Kormos Tibor (SZDSZ), alelnöke Tóth Károly (MSZP), az ifjúsági és sportbizottság elnöke Tóth József
(MSZP), alelnöke pedig Iványi
Aurél (MSZP) lenne.
Ahhoz, hogy az új szegedi közgyűlés csütörtöki alakuló ülésen

minden törvényesen működjön,
mindenképpen meg kell választani a jogi, ügyrendi és rendészeti
bizottság tagjait. Értesüléseink
szerint a bizottság elnöki posztjának Pintér Ferenc (Centrum
Párt), alelnöki tisztének pedig
Szőke Péter (MSZP) a várományosa. A többi bizottság személyi
összetételéről, így a külső tagokról (a kormánypárt két, az ellenzék pedig egy külső tagot delegálhat minden bizottságba) is várhatóan a november 8-i, első rendes
közgyűlésen határoznak majd a
képviselők, ám addig még egyeztetnek a frakciók az ügyben. Információink szerint a város vezetése gondolkodik abban, hogy a
képviselőcsoportok
minimális
létszámát az eddigi ötről háromra
csökkenti. Az ellenzékiek szerint
ezzel a Centrum Párt kérését teljesítenék. Ehhez azonban módosítania kell a testületnek a szervezeti és működési szabályzatot.
Megtudtuk: a Fidesz frakcióját
Dobó László, míg a szabad demokraták
képviselőcsoportját
Nagy Sándor vezeti. Értesüléseink szerint a közgyűlésbe jutott
legnagyobb párt, az MSZP frakcióját várhatóan Révész Mihály
irányítja majd. Az MDF-frakcióban, amelynek az MKDSZ-es
Kalmár Ferenc is a tagja lesz, még
nem született döntés arról, hogy
ki vezesse a képviselőcsoportot.
Kérdésünkre Pászti Ágnes elmondta, hogy a Centrum Párt is
szeretne önálló frakciót alakítani
a közgyűlésben.
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