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Egy elkeveredett pótlap elszegényítette a jól menő vállalkozó képviselőt 

Szántótól a tartozásig a bevallásokban 
A vagyonbcvallások alapján a szegedi önkormányzati képviselők 
közül az egyik legtehetősebb a város gazdasági alpolgármestere. A 
bevallásokból az is kiderül, hogy a képviselőknek nincs jelentős, 
százmilliós vagyonuk, bár azt nem lehet tudni, hogy családtagjaik, 
vagy strómanok nevén milyen értékű ingatlanok, ingóságok, cégek, 
vagy cppen bankbetétek szerepelnek. 

A szegedi városatyák vagyonbevallásait őrző jogi bizottság elnöke, 
Pintér Ferenc. Fotó: Karnok Csaba 

Valamennyi szegedi önkormány-
zati képviselő a törvény által 
megadott határidőre átadta saját 
és vele egy háztartásban élő csa-
ládtagjaid vagyonbcvallását a io-
gi, ügyrendi és rendészeti bizott-
ság elnökének, Pintér Ferencnek. 
Elsőként Rotka László polgár-
mester, utolsónak Dobó László, a 
Fidesz-MPP frakciójának vezető-
je helyezte el a saját kezűleg ki-
töltött dokumentumokat az ille-
tékes bizottság vezetőjénél. Do-
bót egyébként csak néhány perc-
cel, illetve órával előzte meg 
Pászti Ágnes, Szóllősi, Béla, Tö-
rök Csaba, Csapó Balázs, Drége-
lyi Zoltán, Beck Zoltán, Nagy 
Sándor, Makrai László és Szabó 
László, a többiek nem vártak az 
utolsó napig. 

A politikusok vagyonbcvallá-
sát a törvény az idén terjesztette 
ki az önkormányzati képviselők-
re, korábban ez a kötelezettség az 
országgyűlési képviselőkre, és 
velük egy háztartásban élő csa-
ládtagjaikra vonatkozott. A kép-
viselőknek egyébként évente kell 
nyilatkozniuk, ha közben valaki-
nél jelentős vagyongyarapodás 
történt, az érintettnek be kell 
számolnia a gazdagodás eredeté-
ről. 

A szegedi képviselők vagyon-
bcvallásaiból kiderül, hogy kö-
zöttük az egyik leggazdagabb a 
korábban különböző pénzintéze-
tek megyei fiókjait vezetó gazda-
sági alpolgármester, Szentgyörgyi 
Pál. Nz MSZP-SZDSZ-Cent-
rum-MSZDP közös listájáról 
mandátumot szerzett pénz-

ügyi-gazdasági szakembernek 75 
négyzetméteres lakása, 65 négy-
zetméteres vidéki háza, és kü-
lönböző értékpapírokban (példá-
ul biztosítás, részvény) több 
mint 40 millió forintja van. 

Vagyonbevallása alapján a leg-
szegényebb szegedi városatyának 
Bakai Csaba tűnt, akit a tavaszi 
országgyűlési képviselő-válasz-
tásokon a Magyar Vállalkozók 
Egységpártja, az őszi önkor-
mányzati választásokon pedig az 
Együtt Szegedért Egyesület civil 
szervezet indított el egyéni man-
dátum reményében. A Szegeden 
jó nevű vállalkozónak számító, a 
közgyűlésbe listáról bekerült Ba-
kainak az első bevallás alapján 
nincs semmilyen jövedelme, 
nincs ingatlana, cége, autója, 
bankbetétje, készpénze, csupán 
egy 103 négyzetméteres önkor-
mányzati lakás bérleti joga felett 
rendelkezik, ám az utólag be-
adott, majd elkeveredett és ké-
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sóbb megkerült pótlap tisztázta a 
félreértéseket (lásd keretes írá-
sunkat!. 

Botka László (MSZP) polgár-
mesternek 166 négyzetméteres 
ház fele részben a tulajdona, va-
lamint van egy Ford Focusa és 
egy Fiat Puntója. Botkának kész-
pénzben egymillió, pénzintézet-
nél 5 millió 500 ezer forintja 
van, tartozása nincs. 

Kozma József (MSZP| alpol-
gármester felerészben tulajdono-
sa egy 118 négyzetméteres tár-
sasházi lakásnak, készpénzva-
gyona 850 ezer, bankbetétje 550 
ezer forint. Felügyelőbizottsági 
tagsága mellett egy betéti társa-
ság beltagja és ügyvezetője. Koz-
ma bevallásában szerepelnek 
még régi bútorok, és egy 
1984-ben vásárolt tévé és hifito-
rony. 

Nagy Sándor (SZDSZ) alpol-
gármester 1/2 részben egy 80 
négyzetméteres szegedi, 1/4 rész-
ben pedig egy kunszentmártoni 
100 négyzetméteres háznak a tu-
lajdonosa. Opel Kadett személy-
gépkocsiját 1995-ben vásárolta, 
bútorainak értéke 700 ezer fo-
rint, pénzintézetnél 910 ezer fo-
rintja van. 

Pászti Ágnes (Centrum Párt) 
tanácsnok egy 60 és egy 62 négy-
zetméteres lakásnak felerészben, 
egy 36 négyzetméteresnek pedig 
negyedrészben tulajdonosa. Két 
Mercedes autója közül az egyiket 
11 éve, a másikat az idén vásá-
rolta. Kincstárjegyben és állam-
papírban majd 2 millió, kész-
pénzben 2 millió 400 ezer forint-
ja van, banki tartozása 2 millió 
600 ezer. Pászti bevallásában 
nagy értékű értéktárgyakat is fel-
tüntetett. 

Beck Zoltán (MSZDP) tanács-
noknak nincs ingatlana, van vi-
szont tíz éve vásárolt Ladája, 16 
darab Mol-részvénye, biztosítása 
1 millió 250 ezret ér, egyéb érték-
papírjai 900 ezer, követelése 2 
millió 200 ezer forintra rúg. 

Dobó László, a Fidesz-MPP 
frakciójának vezetője felerészben 
tulajdonosa egy 61 négyzetméte-
res lakásnak és egy 16 négyzet-
méteresgarázsnak. 2002-ben vá-
sárolt egy ismeretlen márkájú 
gépkocsit, egy kft.-nek 25 száza-
lékban tulajdonosa és egyben 
ügyvezetője. Banki tartozása 4 
millió 600 ezer forint. 

Pintér Ferenc (Centrum Párt) 
egy 156 négyzetméteres lakás 
bérleti jogának, valamint 39,5 
hektár szántónak és erdőnek a 
tulajdonosa. Nagy értékű ingósá-
gok mellett másfél millió forint 
készpénzt és 1 millió négyszáz-
ezer forint bankbetétet tüntetett 
fel bevallásában, biztosítása 4 
millió 400 ezer forint, követelése 
6 és félmillió. 

Drégelyi Zoltán (Fidesz-MPP) 
felerészben tulajdonosa egy 147 
négyzetméteres lakásnak, kizá-
rólagos tulajdonosa egy 42 négy-
zetméteres üdülőnek és egy 80 
négyzetméteres tanyának, vala-
mint 0 ,75 hektár szántónak, er-
dőnek. Opel Astra személygép-
kocsiját 1999-ben vásárolta, 
Mitsubichi autóját tavaly óta lí-
zingeli. Nagy értékű ingóságok 
mellett 6 millió 800 ezer forint 
értékű biztosítási papírokkal is 
rendelkezik, készpénzvagyona 2 
millió 400 ezer forint, folyó-
számlán 680 ezer forintja van. 7 

millió 500 ezer forint követelése 
mellett magánszemélyek felé 
tartozik 1 millió 200 ezer forint-
tal. 

Csapó Balázsnak, a Szegedért 
Egyesület listáról mandátumhoz 
jutott elnökének saját tulajdona 
egy 150 négyzetméteres ház. l - l 
millió forintja van értékpapírban 
és devizában, bankszámlán 9 
millió forintja, követelése két-
millió .híján negyvenmillió fo-
rint. Három kft.-ben kisebbségi 
tulajdonos. 

Apró Juhász János, a Magyar 
Igazság és Elet Pártja képviselője 
felerészben tulajdonosa egy 120 
négyzetméteres háznak, van egy 
10 éves Ladája, banki tartozása 1 
millió 700 ezer forint, igazgató-
sági tagsága mellett egy kft.-nek, 
amelyben 16 százalékban tulaj-
donos, ügyvezető igazgatója. 

Török Csaba (Fidesz-MPP) 
egy 168 négyzetméteres önkor-
mányzati lakás bérleti joga fe-
lett rendelkezik, és 1/4 részben 
tulajdonosa 750 négyzetméter 
kiskertnek, felerészben pedig 
egy kft.-nek. Bankbetétben 1 
millió forintja van, valamint fe-
lügyelőbizottsági tag egy válla-
latnál. 
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lekötött betét 

9,01% 
' EBKM. 5000000 Ft feletti lekötött 

összeg eseten, éves kamat 8.89 . 
Az akció 2002. december 31-ig tart. 
A bank a kamatvaltoztatas jogát 
fenntartja. 
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A M E G K E R Ü L T D O K U M E N T U M 
A nekünk átadott vagyonbcvallások alapján Bakai Csaba számít a 
legszegényebb képviselőnek. Amikor az érintettől megkérdeztük, 
hogy miből él, hogyhogy nincs szinte semmije, hiszen Szegeden, 
sőt az országban is elismert vállalkozónak számít, azt mondta: 
nem érti, tévedés lehet, hiszen ingatlanjait egy pótlapon sorolta 
fel, amelyen feltüntette, hogy egy betéti társaságban 50, egy 
kft.-ben 40 százalékban tulajdonos, egy szegedi üzlethelyiség fele-
részben az övé, ipari övezetben van egy hektár szántóföldje, 25 
milliós ingatlan 1/4, és egy 4 milliós ingatlan 1/16 része felett is 
rendelkezik. Pintér Ferenc megerősítette, hogy elkeveredett a lap, 
majd miután Bakai a tőlünk hallottak után felkereste őt, megke-
rült az említett pótlap, aminek hiánya néhány órára elszegényítet-
te a vállalkozó képviselőt. 

táamym! 

TISZA L. KRT. 37. 
TESCO ÁRUHÁZ, SZEGED 
SZEGED PLAZA • KÁRÁSZ U. 5 
TISZA L. KRT. 36-38. 

^ ^ T a p p a n c s 

Közel a 4 millióhoz! 
Az állatmenhely építésére 
már 3 800 000 Ft 
értékben érkezett felajánlás! 

EZÚTON MONDUNK KÖSZÖNETET MINDEN CÉGNEK, 
VÁLLALKOZÁSNAK. MAGÁNSZEMÉLYNEK 
AZ ITT FELSOROLT HOZZÁJÁRULÁSÁÉRT. 

AMELLYEL A SZEGEDI ÁLLATMENHELY ÉPÍTÉSÉT SEGiTI. 

2002. november hó 

ANYAGI TÁMOGATÁST NYVJTG CÉGEK: 
Boni Ügyvédi Iroda: 50 000 Ft, Lapcom Kft Délmagyarország Kiadó: 20 890 Ft, 
Bécsi Kávéház 2000 Kft: 10 000 Ft, Zrínyi Ilona Á l t Iskola 4. a oszály: 5000 Ft 
Karády István dr.: 2500 Ft Zs &T Kereskedőház Bt: S19 Ft 

ANYAGI TÁMGGATÁST NYNJTG MAGÁNSZEMÉLYEK: 
Aydemir Hakan, Bakos Róbertné, Bálint Gyula dr., Bálint Olga. Balogh Erzsébet 
Bán Imréné, Battancs Emma, Beke Sándorné dr., Berényiné Godzsák Klára, Bitó Ist-
vánná. Boda Gyuláné, Bódi Pál, Bónis Bernadett Bors Lászlóné, Buda Károlyné, 
Csíkos Klára dr., Pobó Imréné, Dobó Lászlóné dr., Dömötör Katalin. Dósa Lajos-
né, Fehérváry Mariánné, Fejesné Gondi Klára, Filep Lászlóné, Fodor Józsefné, Fürge 
Tímea, Goda Tiborné, Godáné Ökrös Éva, Hegedűs Istvánné, Horváth Jánosné, 
Iván Emese, Jakab Ilona, Jani Istvánné, Juray Miklósné, Kala Ervin, Kersch László, 
Kissné Márkus Anita, Komáromi, Kószóné Csorba Margit Kovács Arthur, Kovács 
Bertalanná, Kovács Brigitta, Kovács Sándorné, Kovácsné Gyuris Magdolna, Lakos 
Antalné dr., Lázár Jenőné és Lázár Zsuzsanna, Lebó Ilona, Losonczy Zsófia, Magony 
Ferenc, Makó Georgina, Markella János, Merényi Nicolette, Mészáros Andrásné, 
Molnár Ferenc, Motika Annamária dr„ Murányi Lajosné, Múszáros Zoltán, Nagy 
Eszter, Nagy Józsefné, Németh Mária, Orbán Csaba, Palotás Éva, Pap Lászlóné, Pap-
lógó Istvánné, Pásztor Mónika, Pávó Ibolya Katalin, Pék Józsefné. Pinczés jánosné, 
Prágai Mária. Puskásné Hegesűs Ilona, Rudisch Ferencz, Rúzsa Antal, Sánta Gyulá-
né, Sípos Zoltán dr„ Skumát Istvánné, Stefán Andrea, Stumpf Mihályné, Szalma Eri-
ka, Szemerédi Ferencné, Szikszer Lajosné, Szuromi Pál,Takács Krisztina,Tanács Bé-
láné.Tandori Mária, Tari Annamária, Törkölyné Winkler Andrea, Tóth Antalné özv„ 
Tóth Béláné dr.,Tóth Emese, Traubert Emiiné, Vakuja Beáta, Varga Lídia, Várkonyi 
Pálné, Varró Lajosné, Vér Imréné,Vígh Mária, Zádori Lajos, Zenei Józsefné, Zsigó Il-
dikó 

TERMÉSZETBENI FELAJÁNLÁSOK 
VÍVAÉP Rt: földmunka és alapozási munka elvégzése teljes egészében I 800 000 
ezer forint értékben! Lubicka Bt.: gépészeti munkák. Szegedi Víziközmű Működte-
tő és Fejlesztő Rt: közműtervezés (víz, villany, gáz). Alternatív Szakiskola: beton-, 
vasbeton-, kőműves-, ács-, lakatosmunkák. Rappai Csavar Kft: kötőelemek. 

Tappancs ÁnatvtfdóAtapftv'ánytniratrtrLama 

Továbbra is várjuk állalszerető magánszemélyek, cégek, vállalkozások természet-
beni és anyagi támogatását. Tappancs Állatvédő Alapítvány Postabank és Taka-
rékpénztár Rt. 11998006-06289010-10000001. Befizetési csekk a Délmagyamr-

Látogassa meg 
internetes oldalunkat, ahol 

Q j Nincs internet-hozzáférése? 

Mi segítünk! 

Q j Ügyfélszolgálatunkon 
a napilapba feladott 
apróhirdetését 

~Q~j MINDÖSSZE +80 Ft-ért 
feltesszük az internetre, ahol az 
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J DÉLMAGYARORSZÁG és DÉLVILÁG 
heg? otthon legyen! 
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+ 1 % ajándék* 
A/ akció 2002. december 31-itf tart! 
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'FBKM 8,33% havi folyamatos lekötéssel 3 hónapra 5 millió Ft feletti lekötés 
esetén, éves kamat 7,25%, a 3. hónap végen + évi 1% kamat ajándékba 
A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja, A beteti szerződés részletes 
leírását a Bank Betételhelyezési Üzletszabalyzata tartalmazza 
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