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Nem figyeltek a jogszabályra 

Vállalkozó orvosok 
túl a határidőn 
Tavaly december 31-éig kellett 
kiváltani a vállalkozó orvosok-
nak vállalkozói igazolványukat. 
Erről sokan megfeledkeztek, s 
most meglepődve vették kézhez 
az APEH felszólító levelét. 

Korábban az egészségügyi szol-
gáltatást nyújtóknak csak az 
ÁNTSZ által kiadott működési 
engedéllyel kellett rendelkezni 
vállalkozásuk folytatásához. A 
2002. április 12-én született 
jogszabály viszont előírja: 2003. 
január elsejétől vállalkozói iga-
zolvány is szükséges, ennek hiá-
nyában a működési engedély 
hatályát veszti - tájékoztatta la-
punkat Csurgó Edit, az APEH 
Csongrád megyei igazgatóhe-
lyettese, annak a levélnek kap-
csán, amit a minap kaptak meg 
a jogszabályról megfeledkezett 
egészségügyiek az adóhivataltól. 
Számuk valamivel több mint 
száz. 

- A vállalkozói igazolványok 
kiváltásának elmulasztása nyolc 
napon belüli pótadóbevallást is 
szükségessé tesz - mondta az 
APEH igazgatóhelyettese, aki 
hangsúlyozta: többször és több 

médiumban felhívták az orvosok 
figyelmét a határidőhöz kötött 
vállalkozói igazolványok kiváltá-
sára. Az érintettek most mégis 
meglepődve, esetenként felhábo-
rodva fogadják az adóhivatal le-
velét. 

Csongrád megye helyettes tisz-
ti főorvosa, Kovács Ferenc is 
megerősítette: a vállalkozói iga-
zolvánnyal kapcsolatos jogsza-
bályról minden fórumon igye-
keztek tájékoztatni az orvosokat. 

A tisztifőorvos-helyettes úgy 
nyilatkozott, amennyiben vala-
mennyi irat rendelkezésre áll, 30 
napon belül megadják az 
ÁNTSZ működési engedélyét. 
Az érintett orvosoknak előbb új 
működési engedélyt kell kérni-
ük, ennek birtokában kaphatnak 
vállalkozói igazolványt. 

A vállalkozói igazolvány, illet-
ve a működési engedély hiánya 
egzisztenciálisan érinti a mu-
lasztókat, mert nem kapnak 
OEP-finanszírozást, nem jogo-
sultak továbbá a személyi jöve-
delemadó bevallásakor az egyéni 
vállalkozókra vonatkozó szabá-
lyok alkalmazására. 

K. K. 

3,5 millió eurót nyert a Dél-Alföld 

Phare-támogatást 
kapott hat cég 
APhare-program révén a Dél-Alföld három megyéjében 34 pályázat 
3,5 millió eurót nyert, Csongrád megyéből hatan kaptak fejlesztési 
célra pénzt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Kis- és középvállalkozások a 
nyertesei a Phare-program kere-
tében az elmúlt évben meghirde-
tett pályázatnak. Uniós forráso-
kért azon vállalkozások verse-
nyezhettek, amelyek azt vállal-
ták, hogy legalább két szereplő-
vel együttműködést hoznak létre 
versenyképességük és a foglal-
koztatás növelése érdekében. A 
projekt keretében végül 
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád 
megyében 34 pályázat nyert ösz-

szesen 3,5 millió eurót (ennek 
nagy részét az EU Phare-prog-
ramja, egy hányadát pedig a Gaz-
dasági és Közlekedési Minisztéri-
um fedezi). 

Csongrád megye nyertes pá-
lyázói öt városból kerültek ki. 
A mórahdlmi Mórakert Szövet-
kezet, a makói Hanki-Ker Kft., 
a Csongrádi Horváth Légtech-
nika Kft., a szegedi Trivium 
Kft., a mindszenti Metalucon 
Kft. és a csongrádi Radics Építő 
és Sütőipari Kft. osztozhat az 
elnyert összegen. 

HÍREK 
NOKAHELYI 
KÖZÖSSÉGEKÉRT 
Nők a helyi közösségekért cím-
mel kistérségi konferenciát ren-
deznek ma délelőtt 9 órától az ül-
lési művelődési házban. Nyáriné 
Tajti Anna polgármester köszön-
tője után a nők EU-s foglalkozta-
tási lehetőségeiről lesz szó. 
Emellett a résztvevők előadáso-
kat hallgathatnak meg a kiegyen-
súlyozott családi életről, a konf-
liktuskezelés fortélyairól. A nők 
véleményformáló erejéről Újszá-
szi Ilona, lapunk újságíró mun-
katársa, a Délvilág szerkesztő-
ség-vezetője szól. Kiegészítő 
programként kóstolóval egybe-
kötött ételbemutatót tartanak, 
valamint lesz még kozmetikai 
tanácsadás is. 

TÉLBÚCSÚZTATÓ 
KÜBEKHÁZÁN 
Régi népszokásokat elevenítenek 
fel ma 13 órától a kübekházi vi-
dám télbúcsúztatón. A farsangi 
tuskóhúzást egykoron hamvazó-
szerdán rendezték meg a falu-
ban. Azoknak az „öreglegények-
nek" kellett a tuskót húzniuk, 
akik nem nősültek meg idejében. 
Most is lesz mókaesküvő, a mu-
latság végén pedig egy hatalmas 
máglyán elégetik a telet jelképe-
ző szalmabábut, valamint a tus-
kót. 

JÉGTÖRŐ KÉPVISELŐ 
Jégtörő akciót szervez Ménesi 
Imre, Újrókus önkormányzati 
képviselője. A cél, hogy a szegedi 
városrészben lakossági összefo-
gással megszabadítsák a járdákat 

és az utakat a jégpáncéltól. A se-
gíteni szándékozókat ma, szom-
bat délelőtt 10 órára várják a Ró-
kusi Il-es számú Általános Isko-
la elé. 

ZÖLD STÍLUS A TELINEN 
Ismét új műsorral jelentkezik a 
Telin Televízióban vasárnap este 
9 órakor a Zöld Stílus. Többek 
között bemutatkozik a puszta-
mérgesi ugróköteles csoport, ki-
derül, milyen károkat okozott a 
fagy a szőlőültetvényekben. Szó 
lesz még Szeged ivóvizéről, a vá-
ros csatornázási beruházásáról. 
A horgásziskolában a nézők arra 
kaphatnak választ, milyen fel-
szerelésre van szüksége a kezdő-
nek, illetve mi is az a lékhorgá-
szat. A műsor nyomon követi a 
szegedi hó sorsát is, illetve a ku-
tyatulajdonosok tanácsot kap-
hatnak, hogyan védjék meg ked-
venceik tappancsát a maró, sós 
hóiétól. 

WALDORF-HETEK SZEGEDEN 
A negyedik szegedi Waldorf-he-
tek keretében ma délután fél 
négykor a Rigó utca 11. szám 
alatt Székely Anikó tart előadást 
a Waldorf-pedagógiáról és szelle-
mi hátteréről. 

GYÜLEKEZETI NYÍLT NAP 
Az utolsó napok szentjeinek Jé-
zus Krisztus egyháza szegedi 
gyülekezete nyílt napon mutat-
kozik be szombaton 15 órától. A 
rendezvény helyszíne lapunk ko-
rábbi számában hibásan jelent 
meg. A pontos cím: Kossuth La-
jos sugárút 52. 

Nagy Sándor: Az ellenzék módosító javaslatait elfogadva a jövőt élnénk fel 

A rekordhiány költségvetése 

Egy kemény-nehéz közgyűlés két pi l lanata: Pászti Ágnes tanácsnok és Kormos Tibor SZDSZ-frakcióvezető, valamint Botka László 
p o l g á r m e s t e r . Fotó: Karnok Csaba 

Folytatás az 1. oldalról 

Tavaly júliusban 1,1 milliárdnyi 
kifizetetlen számla gyűlt össze a 
városházán. Az akkori városve-
zetés úgy őrizte meg a fizetőké-
pességet, hogy négy alkalommal, 
összesen 120 millió forint hitelt 
vett fel a közgyűlés jóváhagyása 
nélkül. 

A testület végül 26 igen szava-
zattal fogadta el a 2003-as költ-

ségvetést. Ez azt jelenti, hogy a 
jelen lévő kormánypárti képvi-
selők számánál többen voksol-
tak igennel a 43 tagú testület 
tagjai közül a költségvetés terve-
zetére. 

A testületi ülés nyilvános ré-
szében a másik nagy vitát a 
Mars tér átépítésével kapcsola-
tos előterjesztés hozta. Mécs 
László (MDF) szerint nehéz 
helyzetbe hozná a város polgára-

it a Tisza Volán, ha terveinek 
megfelelően valóban elköltöz-
tetné a buszpályaudvart a Bakay 
Nándor utcába. Szöllősi Béla 
hozzátette: a Volán azért dön-
tött a költözés mellett, mert a 
város nem tette meg a megfelelő 
lépéseket a Mars tér átépítésére. 
- Ez az előterjesztés csak arra jó, 
hogy ismét ne történjen semmi 
egy jól előkészített ügyben -
szögezte le Molnár Zoltán (Fi-

FIDESZ-JAVASLATOK EGYÜTT 
A Fidesz egységes módosító csomagjából csak 
a forráselvonásokról szóló javaslatokról sza-
vazott külön-külön a testület, a kiadási oldal-
ról azonban nem - indokolta Makrai László, 
hogy a Fidesz miért nem szavazta meg saját, 
112 módosításának csupán csak egyharma-
dát. 

Makrai László elmondta: tiltakoztak az ellen, 
hogy a kiadásokra vonatkozó összes pozitív tar-
talmú javaslatról csak egyszerre szavazhatott a 

testület. Ezért a frakció a tagjaira bízta, támogat-
ják-e az így értelmét vesztett módosító csomag 
elfogadását. 

- Az egy lapon szereplő, egy aláírással ellátott 
javaslat egy módosításnak számít akkor is, ha 
több indítványt tartalmaz. Mivel a Fidesz úgy ad-
ta be módosító indítványait, hogy egy lapon több 
javaslat is szerepelt, ezért ezek pusztán egy sza-
vazást igényeltek - magyarázta a testületnek Mó-
zes Ervin a szavazás menetét. 

desz). A testület végül elfogadta 
az előterjesztést, amely az eddi-
gi átépítési tervek mellett kínál-
kozó új lehetőségek kivizsgálá-
sát indítványozta. 

Ismét egy cég lett a környezet-
gazdálkodási kht. és a közterü-
let-fenntartási kft. Az újraegyesí-
tésről már a novemberi közgyű-
lésen megszületett a döntés, 
most a vagyonmérleget fogadták 
el a képviselők. 

Beolvad a szegedi távfűtési 
rendszer vagyonát kezelő Szetáv 
Kft. az IKV Rt.-be. Szentgyörgyi 
Pál szerint a korábbi városveze-
tés feleslegesen tartott fenn egy 
külön céget a bérleti díj beszedé-
sére, ezt a munkát az IKV-n belül 
néhány munkatárs el tudja vé-
gezni. 

A képviselő-testületi ülésen es-
küt tett a jogi és ügyrendi bizott-
ság külső tagjának megválasztott 
Szabó Imre, az SZTE jogi kará-
nak dékánja. 

KÉRI BARNABÁS 

Döntöttek: új tévét indít a város 
A polgármester felhatalmazást kapott a 
közgyűléstől, hogy a Szeged Televízió 
Kft.-vei fennálló szerződéses kapcsolat meg-
szüntetésére tegye meg a megfelelő lépése-
ket. A képviselő-testület döntése értelmé-
ben tehát a jövőben a Szeged Televízió Kft. 
nem kapja meg az önkormányzattól a ko-
rábbi, vállalkozási szerződésben megállapí-
tott vállalkozói díjat. 

Ugyanakkor a közgyűlés határozot t a n n a k 
a közhasznú társaságnak a megalapításáról, 
amely Csala Gabriella vezetésével a jövőben 
működteti a város új, közszolgálati televízió-
ját. 

A pénteki közgyűlésen a képviselők meg-
kapták a Szeged Televízió Kft.-ben az önkor-
mányzat mellett a Profond Rt. megvásárlásá-
val tulajdonjogot szerzett Petykó Zoltán leve-
lét. A Profond Rt. vezérigazgatója közölte: 
pártoktól független televízióként akarja mű-
ködtetni a Szeged Televíziót, és érvényesnek 
tartja az önkormányzattal kötött vállalkozói 
szerződést. Ezért nem kívánja eladni a televí-
zió tulajdonrészét a városnak. A tegnapi köz-
gyűlést a Szeged Televízió annak ellenére 
közvetítette, hogy a polgármester korábban 
kijelentette: nem fizetnek a munkáért. 

A Fidesz frakció egyik költségvetési módo-
sító javaslata volt egyébként, hogy a jövőben 

Kamerák a közgyűlésen. Lesz saját tévé is. Fotó: Karnok Csaba 

a város ne fizessen senkinek a közszolgálati 
televízió-műsorok elkészítéséért egyetlen fo-
rintot sem. Ugyanakkor Szöllősi Béla frak-
cióvezető elutasított javaslatában azt kérte: 
az önkormányzat tárgyaljon a Profond új tu-

lajdonosával, mielőtt megszünteti a szerző-
déses kapcsolatot a Szeged Televízió Kft.-vei, 
a későbbi, esetleges kártérítési igényeket el-
kerülendő. 

K. B. 

Néprajzi pályázatot írt ki a múzeum 
Tíz témakörben hirdette meg idei néprajzi gyűjtőpályázatát a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum néprajzi osztálya. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A témakörök: a népi vallásosság 
és szakrális emlékek az ezredfor-
dulón; a településkép változásai 
a 19-20. században; egy családi 
gazdaság gazdálkodása napjaink-
ban; a fóliás kertgazdálkodás be-
mutatása; az áru- és termékcsere 

módjai; a paraszti életmód válto-
zása napjainkban; az öltözködés 
változása falun; az esztendő ha-
gyományos ünnepeihez vagy az 
ember életének fordulóihoz kap-
csolódó régi és mai szokások; a 
település hagyományos játékai, 
illetve a mai gyermekközösségek 
játékainak leírása. 

A pályázat hagyományainak 
megfelelően csak helyszíni gyűj-
tésen alapuló, vagy saját tapasz-
talatokat összegyűjtő, eredeti is-
meretanyagot feltáró munkákat 
küldhetnek az indulók. A pályá-
zatot felnőtt és ifjúsági (18 év 
alatti pályázók, illetve iskolai 
csoportok) kategóriákban hirdet-
ték meg. 

A pályázat nyílt, rajta bárki 
részt vehet, aki a néprajzi kuta-

tással nem hivatásszerűen fog-
lalkozik. A pályamunkákat egy 
példányban, 2003. április 30-ig 
kell beküldeni a Móra Ferenc 
Múzeum néprajzi osztályára 
(6720 Szeged, Roosevelt tér 
1 3.). A verseny győztesei pénz-
jutalmat kapnak. Bővebb fölvilá-
gosításért, szakmai segítségért a 
múzeum néprajzos munkatársa-
ihoz fordulhatnak az érdeklődők 
a 62/549-040-es telefonszámon. 


