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Elegük van a zötykölődésből, képviseltükhöz fordulnak 

Domaszéki férfi 
utat gyalul Subasán 
A subasai domaszéki út rendben tar-
tását kérték képviselőjüktől a környé-
ken lakók. 

A kiskundorozsmai Subasáról Doma-
székre vezető földes út állapota miatt 
régóta zúgolódnak a környéken. Egy do-
maszéki házaspár gyakran jár kocsira 
akasztott utánfutóval piacra, de a gid-
res-gödrös út gyakran szinte járhatatlan, 
a zötykölődés közben már két vonóho-
rog is elgörbült. A feleség szülei is arrafe-
lé laknak, őket is rendszeresen látogat-
ják - így aztán gyakran mérgelődnek a 
hepehupás út miatt. 

A férj megunta, hogy máshonnan 
nem várhat segítséget, s szomszédja se-
gítségével időnként rendbe hozza az 
utat: traktorral vontatott földgyaluval 
mennek végig az utcán, s lesimítják a 

barázdákkal, árkokkal csúfoskodó föld-
út egyenetlenségeit. 

Az önkéntes útkarbantartó és a doma-
széki út lakói közül többen is fölkeres-
ték legutóbbi fogadóóráján képviselőjü-
ket. Fábián József úgy foglalta össze vá-
lasztói panaszát, hogy a helybeliek meg-
elégelték a helyzetet, s azt kérték, végre 
tegyenek valamit. 

A képviselő elmondta, hogy a doma-
széki út kohósalakos átépítése szerepel a 
terület négyéves fejlesztési tervében, de 
a munka pontos idejéről még nem dön-
töttek. Idén annyit lehet tenni, hogy se-
gítséget kérnek a földút folyamatos kar-
bantartásához. Mihelyt kitavaszodik, 
fölmérik a tennivalókat, s előteremtik 
az útjavító gépek működésének költsé-
geit. 

NY. P. 

Évközben változtak a jogszabályok 

A munkanélküliek is 
adóznak bevétel esetén 
Bármilyen címen is érkezik egy be-
vétel, az jövedelemnek számít, ezért a 
munkanélkül ieknek is adózniuk kell. 

Csurgó Edit, az APEH Csongrád Megyei 
Igazgatóságának adóadóügyi igazgató-
helyettese arra figyelmezteti a munka-
nélkülieket, hogy az adóévben bármi-
lyen címen és formában érkezett bevétel 
jövedelemnek számít, így a munkanél-
külieknek is el kell készíteniük adóbe-
vallásukat. Bérjövedelemként tehát adó-
kötelesnek számít a munkanélküli-jára-
dék, a pályakezdők munkanélküli-segé-
lye, továbbá az átképzési és a képzési tá-
mogatás. Nem számít azonban bevétel-
nek az átmeneti segély, a munkanélküli-
ek jövedelempótló támogatása, vala-
mint a nyugdíj előtti munkanélküli-se-
gély. 

A felsorolt jövedelmek időtartamára 
az általános szabályok szerint igénybe 
vehető az adójóváírás. Az évközi tör-
vénymódosításnak megfelelően, az adó-
jóváírás összege 2002. január l-jétől au-
gusztus 31-éig a bér 10 százaléka, maxi-
mum 3 ezer forint havonta, szeptember 
1. után pedig 18 százalék, maximum 9 
ezer forint egy hónapban. A jogosultsági 
határ 1 millió 200 ezer forint. Ezen ösz-
szeg felett 1 millió 533 ezer 333 forintig 
korlátozottan illeti meg a magánsze-
mélyt az adójóváírás. Aki ingatlant 

adott el 2002-ben, annak arra kell odafi-
gyelnie, hogy az ebből származó jövede-
lem miatt átlépheti a határokat, s az 
adójóváírást sajnos vissza kell fizetnie. 

Az alkalmi munkavállalói könyvvel 
való foglalkoztatásból származó bevétel 
szintén bérjövedelem és be kell vallani. 
Az erre vonatkozó jogszabályok szintén 
megváltoztak 2002. szeptember l-jétől: 
a kifizetett munkadíj közteherjegye 
ugyanis szja-előleget már nem tartal-
maz, tehát erre az időszakra adójóváírás 
nem érvényesíthető. Különös figyelem-
mel töltse ki az a munkanélküli a beval-
lását, aki időközben egyéni vállalkozó 
lett. A bevallási határidő az egyéni vál-
lalkozó esetében 2003. február 15., ma-
gánszemély esetében március 20. A be-
vallási határidő egyben a befizetés nap-
ját is jelenti. 

A Csongrád Megyei Munkaügyi Köz-
pont informatikusa, Barta Zoltánná el-
mondta, 2002-ről 17 ezer 920 ügyfélnek 
küldenek adóigazolást. Fontos tudni, 
hogy az adóév végén kapott igazolás 
nem azonos az év közben, a munkanél-
küli-járadék lejártakor, avagy a munka-
viszony kezdetekor kapott adatlappal. 
Akik nem jelentették be a kirendeltsége-
ken új címüket és így nem kaptak adó-
igazolást, levélben, vagy személyesen ér-
deklődjenek. 

F.K. 

A hőszolgáltató felülvizsgálja a túl magas számlákat 

Kétszázmilliós kintlevőség 
Túl a botrányokon, teljes körű me-
legvízfogyasztás-mérésre, a kintlévő-
ségek csökkentésére, a megtakarítás-
fogyasztókhoz való visszajuttatására 
készül a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 

Ősz óta kisebb-nagyobb botrányok 
gyűrűztek a Szegedi Hőszolgáltató Kft. 
körül. Sokan elképesztően magas, kö-
zel száz köbméter (!) melegvíz-fo-
gyasztásról szóló számláik miatt tilta-
koztak, a jó hőszigetelésű házakban 
élők fűtésszámlájuk hirtelen megkét-
szerezése miat t háborodtak föl, a tél 
kezdetén pedig a legnagyobb adósok 
lakásaiban kikapcsolták a fűtést és a 
meleg vizet. 

Básthy Gábornak, a hőszolgáltató kft. 
élére kinevezett új igazgatónak a társa-
ság egyébként sem kevés gondja mellett 
nehézségek egész sorával kell szembe-
néznie. Mindezen felül a szegedi város-
vezetés (a hőszolgáltató kft. többségi tu-
lajdonosa), személy szerint Botka László 
polgármester külön is megjelölte a ki-
emelten fontos feladatokat. Utóbbiak 
közül Básthy Gábor elsőként a valósze-
rűtlenül magas átalánydíjas meleg-
víz-számlák azonnali felülvizsgálatát 
említette. Januártól nem számláznak 20 
köbméternél nagyobb fogyasztást a me-
legvíz-mérő nélküli ügyfeleknek, s visz-
szamenőleg javítják a kiugróan magas 
számlákat. Nyolcvanöt esetben vizsgál-
ták fölül a nyilvánvalóan irreális meleg-
víz-számlát. 

Ugyancsak sürgős a teljes körű meleg-
vízfogyasztás-mérés megoldása. A ter-
vek szerint nyáron indulhat el az órák 
fölszerelése: a mérők kedvezményes ára 
5 ezer forint körül várható. 

Igyekeznek áttekinthetőbbé tenni a 
fűtés- és melegvíz-számlákat. Ez nem 
lesz könnyű, mert a számlázás formai 
követelményei szigorúak, de a hőszol-
gáltató szándéka szerint a jövőben a 
mostaninál könnyebben követhető 
számlákat kapnak majd a fogyasztók, 
közérthető útmutatóval együtt. 

A technikai korszerűsítésből adódó 
megtakarításból a fogyasztóknak is ré-
szesedniük kell - ennek mértéke a gáz-
áremeléstől függ. 

Az ősszel bevezetett kéttarifás díjrend-
szer hátrányos a jól szigetelt házaknak 
(12 ilyen épület van a városban), mert az 
ott élők eddig nem fizették a hőszolgál-
tatás állandó, a hőfogyasztástól függet-
lenül felmerülő költségét sem - a jelen-
fős többség számlája viszont 10-15 szá-
zalékkal is csökkenhet a 2003/2004-es 
fűtési szezon végén. 

A díjhátralékosok számára létrehozott 
alapítvány a szociális törvénycsomag 
parlamenti jóváhagyása után segítheti a 
rászorulókat. Az alapítvány mintegy 40 

Básthy Gábor huszonegy éves szakmai gyakorlattal került a szegedi hőszolgálta-
tó élére. Fotó: Karnok Csaba 

NEVJEGY 
Básthy Gábor 44 éves, okleveles gé-
pészmérnök, energetikai szakmér-
nök. 198 l - l 989-ig az Energiagazdál-
kodási Intézet tervezőmérnöke, 
1989-2002-ig a JATE műszaki, ill. az 
SZTE energetikai osztályvezetője. 
Munkája mellett 1990-2002-ig ön-
kormányzati képviselő, 1994-
1998-ig gazdasági alpolgármester. 
2003. január 16-tól a Szegedi Hő-
szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. 

millió forintos tőkéje a törvény életbe lé-
pése után 60-80 millióra emelkedhet. 
. A hőszolgáltató kft. fogyasztói több 
mint 200 millió forinttal tartoznak a 

társaságnak. Egy hónapnál régebbi adós-
ságot 8 ezren halmoztak föl, 150 ezer fo-
rintnál magasabb összeggel 253 fogyasz-
tó tartozik. A cég fizető- és hitelképes. 

A legnagyobb adósok közül eddig 105 
fogyasztónál zárták el a fűtést és a meleg 
vizet. lanuárban fölfüggesztették a ki-
kapcsolásokat, de a szolgáltatásból ez-
után is kizárják azokat, akik adósságuk 
rendezése érdekében nem működnek 
együtt a szolgáltatóval. - Az adósságke-
zelés szintén kiemelt feladatunk. A fő 
cél természetesen nem a kizárás, hanem 
a tartozások csökkentése. Arra kérjük 
nehéz anyagi helyzetbe kerülő ügyfele-
inket, hogy időben forduljanak ügyfél-
szolgálati irodánkhoz a megoldási lehe-
tőségek megbeszélése érdekében, s ne 
hagyják fölhalmozódni az adósságot -
zárta mondandóját Básthy Gábor. 

NY. P. 

W h i r t D o o l 
Dél-magyarországi Whirlpool 
Márkabolt és Bemutatóterem 
S z e g e d . S z e n t h á r o m s á g u. 34. • Tel ./fax: 62/424-377 

Nyitva tartás: h.-p.: 9-18-ig, szo.: 9-12-ig 

W h M D Ő o l 

R E N D K Í V Ü L I É V N Y I T Ó A K C I Ó K ! 
H Elöltöltős 

mosógép 
• 6. érzék 
• 6 kg kapacitás 
• digitális kijelző 
• 1000 ford./perc 

szab. centrifuga 

helyett 

89 900 Ft 

18 literes, grilles, mechanikus 
mikró 800 W, kiolvasztás 
32-966-ft helyett 
22 literes, grill, chrips 
funkció, 3D mikrohullám, 
öntisztító kvarcgrill 
39 900 Ft helyett 

19 900 Ft 

26 900 Ft 

Mosogatógép 
• 5 program 
• 12 teríték 
• B energiaosztály 

_29-9ee-Ff helyett 

69 900 Ft 
+ minden szabadon álló 

mosogatógéphez Calgonit-csomag jár ajándékba! 

Hatodik érzék 
mosógép 
• 1200 ford./perc 

centrifuga 
• 5 kg kapacitás 
• digitális kijelző 
• 30 perces 

gyorsprogram 
• A energia-

osztály 
• A mosóhatás 
• 48 literes 

vízfogyasztás 
Jáö-öécrTfhelyett 

109 900 Ft 

Mosógépek 
MÁR 

49 9 0 0 Ft-tól 
pl.: 
Rű-9e©TT helyett 

49 900 Ft 

Liaaee-f t helyett 

69 900 Ft 

-a»' 

KOMBI 
HŰTŐK 
AKCIÓJA 
MÁR 
59 900 
Ft-ért! 
pl.:.88-9WFt 
helyett 

59 900 Ft 
-W4-9TJ0 Ft 
helyett 
69 900 Ft 

Bemutató, 
csomagolás nélküli gépek 

10-20-30% engedménnyel vásárolhatók! 

RENAULT 

Vegye most fizesse 6 hónap múlva! 

Szeged területén díjmentes házhoz szállítás. Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek. 

Minden 2003. februárban megrendelt új Renault 
gépkocsi esetén, amennyiben a teljes vételár 
40°/o-át kifizeti, a törlesztést 6 hónappal később 
is elkezdheti! 

KAMATMENTES MÉGANE ALIZÉ HITELAKCIÓNK! 
Renault Mégane Classic és Break 1,4 Alizé modell 
vásárlása esetén 40°/o kezdőrészlet és 2 °/o szerző-
déskötési díj befizetése esetén 24 hónapra kamat-
mentes hitelt biztosítunk ügyfeleink részére. 

Részletekről érdeklődjön a Márkakereskedésünkben! 

Molnár Autóház Kft. 
6728 Szeged, Dorozsmai út 8. 

Telefon / fax: (62) 420-237 


