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Már az alapellátást is ebből finanszírozzák 

Megfúrhatják 
az iparűzési adót 
Az uniós szabályok szerint jog-
ellenes az iparűzési adó besze-
dése. Ha Magyarországon eltö-
rölnék a helyi adó e válfaját, 
nemcsak a gazdag települések 
kerülnének nehéz helyzetbe, 
hanem a kicsik is, mivel nekik 
is jut a bevételből. A kamara az 
adónem megszüntetését köve-
teli. 

Elvben bármely vállalkozó meg-
tagadhatná az iparűzési adó befi-
zetését és az unióhoz fordulhat-
na. Ha bejelentés érkezne egy 
ilyen ügyben az Európai Bizott-
sághoz, akkor elmarasztalnák 
hazánkat, mint ahogy az például 
Olaszország esetében várható -
nyilatkozta egy országos napilap-
nak Kovács László. Az EU-s adó-
ügyi biztos úgy tudja, a magyar 
pénzügyi kormányzat szeretné 
fokozatosan leépíteni az iparűzé-
si adót és helyette egy nyereség 
típusút kíván bevezetni. 

A szegedi polgármesteri hiva-
tal adóirodája vezetőjének, Zom-
bori Pálnak elképzelése sincs, 
hogyan lehetne pótolni az ipar-
űzési adót mint bevételt. Szeged 
2005-re előirányzott bevétele 
iparűzési adóból 5 milliárd 100 
millió forint, miközben egy ré-
teg, az evások 4 millió forintos 
bruttó árbevételig nem is fizet-
nek. 

Az iparűzési adó kiesése miatt 
katasztrofális helyzetbe kerül-
nének az önkormányzatok -
mondta Nógrádi Zoltán, Móra-
halom polgármestere. A helyi. 
adók egy részét nem fejlesztés-
re, hanem a kötelező feladatok 
ellátására kell már most is fordí-
taniuk. Mórahalmon 45 millió 
forint a bevétel iparűzési adó-
ból. Nógrádi úgy véli, nincs meg 

annak a fedezete a költségvetés-
ben, hogy az állam egy az egy-
ben kompenzálni tudja a bevé-
telkiesését. Mórahalmon, akár-
csak Szegeden, 2 százalék az 
iparűzési adó mértéke, a helyi 
vállalkozókat azonban 50 száza-
lékos kedvezmény illeti meg. 

Piri József, a Mol Rt. évi 5-600 
millió forintos iparűzési adója 
miatt kifejezetten gazdagnak tar-
tott Algyő polgármestere azon 
véleményének adott hangot, 
hogy az adónem esetleges eltör-
lése a szegényebb településeket is 
bajba sodorhatja, mivel eddig 
működött a kiegyenlítés rend-
szere. Vagyis a hátrányosabb 
helyzetű községeknek is jutott 
ebből az adónemből. Szerinte át 
kell gondolni az adórendszert, 
mivel egy árbevétel-alapú ipar-
űzési adóból nehéz lenne például 
egy nyereségalapú adóba átválta-
ni, hiszen a cégek egyszer már fi-
zetnek nyereségadót, amiből az 
önkormányzatok is részesülnek. 
Az algyői polgármester hozzátet-
te: az csak a látszat, hogy Algyő 
gazdagabb, a település ugyanis 
arányosan kevesebb normatív tá-
mogatást kap, tehát nemcsak a 
fejlesztést, hanem az alapellátást 
is ebből a pénzből finanszíroz-
zák. 

FEKETE KLÁRA 

A KAMARA ELTÖRÖLNE 
Kürti Klára, a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
gazdasági igazgatója szerint 
alapelv, hogy az adók csökkenje-
nek - az egyik megszüntetésével 
ne vezessenek be egy másikat - , 
az önkormányzatok finanszíro-
zását pedig másképp kell megol-
dani. 

A tizenhét éve üresen álló telek sorsáról még nem tudni biztosat 

A centrumgödör eltűnhet 
A szegedi Belváros egyik leg-
frekventáltabb telke, a cent-
rumgödör tulajdonosának kép-
viselői és a lehetséges befek-
tetők között az utóbbi hetekben 
biztató tárgyalások folytak ar-
ról, hogy a 17 éve üresen tá-
tongó telken néhány éven belül 
üzletek és lakások épüljenek. 

- Közös érdekünk az önkor-
mányzattal, hogy minél előbb 
megvalósuljanak a szegediek ál-
tal centrumgödörként emlege-
tett területen azok az elképzelé-
sek, amelyek az utóbbi időszak-
ban már körvonalazódni látsza-
nak. A város érdekeit figyelembe 
véve folyamatosan egyeztetünk 
Szabóné Fehér Éva főépítésszel 
és Szondi Ildikóval, a körzet ön-
kormányzati képviselőjével -
nyilatkozta lapunknak a telektu-
lajdonos Belváros 2001 Kft. ügy-
vezető igazgatója, Zombori Ti-
bor. A cégvezető hangsúlyozta, a 
projekt megvalósulása fontos a 
városnak, és a tulajdonosnak 
sem érdeke, hogy minél tovább 
elhúzódjon a tervezett beruhá-
zás. Zombori Tibor elmondta, az 
utóbbi napokban, hetekben fo-
lyamatosan tárgyaltak potenciá-
lis befektetőkkel, azonban az 
egyeztetések, megbeszélések 
egyelőre nem zárultak le. Konk-
rét neveket nem emiitett, csak 
annyit árult el, hogy a lehetséges 
befektetőkkel, amelyek fővárosi 
cégek közül kerülhetnek ki, fo-
lyamatosan egyeztetnek. A Bel-
város 2001 Kft. ügyvezetője azt is 
elmondta, 1999 óta tulajdonosai 
a város kiemelt helyén lévő te-
leknek. 

- Bár a területre több vevő is je-
lentkezett, kezdetektől az volt a 
szándékunk, hogy részt veszünk 

Zombori Tibor cégvezető nem akar t időpontokról beszélni, mikorra szűnik meg a Belváros szé-
g y e n f o l t j a Fotó: Frank Yvette 

az ingatlan hasznosításában - je-
lentette ki az ügyvezető. 

Egyébként évekkel ezelőtt még 
úgy volt, hogy a centrumgödör 
helyén egy multiplex mozi köré 
épített bevásárlóközpontot alakí-
tanak ki. A jelenlegi elképzelések 
szerint a Skála (volt Centrum) 
Áruház mögötti, 4500 négyzet-
méteres telken többszintes, 
mintegy 30 ezer négyzetméter-
nyi területű épületet terveznek. 
Az alsó szinteken üzleteket, köz-
tük élelmiszer áruházat, feljebb 
kisméretű, 45-50 négyzetméte-
res lakásokat, irodákat, és ha a 

magasság megengedi, a felső 
szinten luxuslakásokat is kiala-
kítanak. A Belváros 2001 Kft. 
úgyvezető igazgatója nem akart 
találgatásokba bocsátkozni az 
építkezés megkezdésének és az 
épület átadásának várható idő-
pontjáról. Megjegyezte, számos, 
tőlük független körülmény befo-
lyásolhatja a jogerős építési en-
gedély kiadását, aminek kézhez-
vétele után az értékesítéstől és a 
kivitelezőtől függően két év ele-
gendő lehet a megvalósításhoz. 
Egyébként a 17 éve üresen álló 
területre a szegedi önkormány-

Mosdó és üzlet a dómban 
Több millió forintot áldoz a szegedi belvárosi plé-
bánia a dómban ajándékbolt és kulturált mellékhe-
lyiségek kialakítására. A bejárat melletti kínálópul-
tot megszüntetik, az újonnan épített szuvenírvitri-
neket az oltár mellett balra található, eddig üresen 
álló helyiségbe költöztették. Jelenleg már az árube-
szerzés folyik - tájékoztatott Kondé Lajos plébános. 
Az üzleten keresztül lehet csigalépcsőn megközelí-. 
teni a pincében berendezett mosdót, valamint a női 

és férfi vécét. Csak a vizes falak szigetelése, és a víz-
átemelő-rendszer megépítése több mint másfél 
millió forintba került. A napokban a festéssel befe-
jeződik a beruházás, és ezzel megoldódik dómba ér-
kező a turistacsoportok sürgető gondja. A fogadal-
mi templom vendégei eddig a Dóm téren, az étte-
rem melletti nyilvános vécét használhatták, ha ép-
pen nyitva találták, és megfelelő tisztaságúnak ítél-
ték. 

Kondé Lajos plébános a hamarosan megnyíló, kegytárgyakat árusító üzletben Fotó: Karnok Csaba 

Nem fértek fel 
a buszra a diákok 
Nem fértek fel az érettségiző 
diákok tegnap és tegnapelőtt 
reggel a balástyai buszra, ha 
nincs szerencséjük, lekésték 
volna az érettségivizsgájukat. 
Ma már mentesí tő járatot köz-
lekedtetnek ebben az időpont-
ban. 

Több érettségiző diák is lema-
radt tegnap és tegnapelőtt a Ba-
lástyáról Szegedre tartó buszról, 
mert nem fértek fel rá. Kóré Ist-
ván olvasónk azért telefonált be 
szerkesztőségünkbe, mert nem 
érti, miért nem tudott a Tisza 
Volán felkészülni arra, hogy a ki-
alakult botrány miatt kedden és 
szerdán is tíz órakor kezdődtek a 
vizsgák. 

- A reggeli csúcs után már rit-
kábban járnak a buszok, vagyis a 
következő járattal a gyerekeknek 
már esélyük sem lett volna idő-
ben beérni az iskolájukba - me-
sélte a férfi, akinek lánya is csak 
úgy tudott eljutni az érettségire, 

hogy szülei kocsival elvitték Sze-
gedre. - Szegények hiába mond-
ták a megállóban, hogy muszáj 
elmenniük a 8 óra 29-es járattal, 
a sofőr sem tudott semmit tenni, 
hiszen az ajtót is alig tudta már 
becsukni. Nem elég ezeknek a 
fiataloknak a mostani helyzet 
miatt kialakult bizonytalanság, 
még emiatt is idegeskedjenek, 
hogy egyáltalán beérnek-e a vizs-
gára?! 

Az érettségiző utasok problé-
májáról tőlünk hallott először 
Csaba István, a Tisza Volán hely-
közi üzletágvezetője. Szerinte ez-
zel a járattal soha ilyen probléma 
nem volt még télen sem, amikor 
a mostaninál jóval többen utaz-
nak. Hozzátette: a mai napon kí-
sérleti jelleggel küldenek egy 
mentesítő járatot a menetrend 
szerinti mellé, s ha bebizonyoso-
dik, hogy valóban van rá igény, a 
további érettségi napokon is ha-
sonlóan járnak el. 

T.K. 

Négy év alatt majdnem kétmilliárd jut az idegrendszeri betegségek gyógyítását célzó kutatásokra 

Munkahelyeket is teremt a tudásközpont 
Négy évre elosztva összesen majdnem kétmilliárdot for-
díthat gyógyszerkutatásokra a regionális tudásközpont 
konzorcium, amely 50 új munkahelyet is ígér Szegeden. 

Tavaly pályázott az e célból megalakult konzorcium a 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tudásközpont 
projektjére: a több mint 50 kutatócsoport, valamint 11 
kis- és középvállalkozás részvételével létrehozott konzor-
cium 1,7 milliárdot nyert - négy évre elosztva - a Terápi-
ás célú idegrendszeri kutatások, a molekulától az integ-
rált idegrendszeri működésig című programra. 

A Dél-alföldi Neurobiológiai Tudásközpont (DNT) elne-
vezésű, főként egyetemi és SZBK-beli kutatócsoportok, va-
lamint az Égis gyógyszergyár és további tíz cég - köztük a 
Biopolisz Kft. - együttműködésével létrejött konzorcium 
az idén közel 360 millió forinttal gazdálkodhat. A fő témán 
belül öt alprogram köré csoportosulnak a kutatási és fej-
lesztési munkák. A különféle szorongásos és szenvedély-

betegségek, a neurodegenerációs betegségek, mint az Alz-
heimer- és a Parkinson-kór megelőzését és gyógyítását cél-
zó kutatások komplexek, a gének szintjétől a pszichiátriai 
megjelenésig követik a betegségeket. A cél: új, hatékony 
gyógyszerjelölt molekulák, diagnosztikumok kifejlesztése. 
És ami ezzel jár: az új szabadalmak bejegyzése, a kutatási 
eredmények hasznosítására spin-off és startup cégek létre-
hozása, ezeken keresztül pedig új munkahelyek teremtése. 

A konzorcium szakmai vezetője, Telegdy Gyula akadé-
mikus tegnap az SZTE-n tartott sajtótájékoztatón arról 
is beszámolt, hogy a sikeres pályázat óta megálakult a tu-
dásközpont tizenegy tagú tudományos tanácsa, amely 
félévente bírálja el a kutatások eredményességét - ettől 
függ a további finanszírozásuk. Alföldi Péter projektme-
nedzser elmondta, hogy az Égis támogatásával az egye-
tegi területén új laboratóriumokat hoznak létre, elsősor-
ban a fejlesztés alatt álló, szorongásos betegségek és de-
presszió elleni szerek kutatására, ahol már az idén 20-25 

új munkahely teremtődik. A konzorcium egy másik tag-
ja, a Kromat Kft. modern, a fehérjeváltozások követésére 
szolgáló műszert bocsát a kutatók rendelkezésére. Penke 
Botond akadémikus, a tudományos feladatok koordiná-
tora azt mondta, hogy a kutatói és múszerkapacitást te-
kintve európai színvonalú fehérjekutató labor lesz Szege-
den, egy novemberben ide érkező újabb műszer révén pe-
dig Európában első, referencialaborrá fejlődik. Penke pro-
fesszor és kutatótársa a tudásközpont rendelkezésére bo-
csátotta egy korábbi szabadalmát, erre építve megalakult 
már az első spin-off cég is, amelyben 26 százalékos tulaj-
donrésze van az egyetemnek. A Provit Kft. egy táplálékki-
egészítő termék kifejlesztésén dolgozik, amely a vizsgála-
tok szerint nemcsak az Alzheimer- és a Parkinson-kór 
megelőzésében-njegállításában segít, hanem különböző 
gyulladásos folyamatok, valamint erős rákgyógyszerek 
káros hatásai ellen is bevethető. 

S. E. 

zat kényszerbeépítési határoza-
tot hozott, amit azonban a köz-
igazgatási- ' hivatal fellebbezés 
után hatályon kívül helyezett. 

- A szegedi önkormányzattal 
jó a kapcsolatunk. Folyamatosan 
egyeztetünk a megvalósításról. A 
fellebbezéssel nem az időhúzás 
volt a célunk, mi is azt szeret-
nénk, ha a területen mielőbb 
megkezdődhetne az építkezés -
jelentette ki a centrumgödör-tu-
lajdonos Belváros 2001 Kft. ügy-
vezető igazgatója, Zombori Ti-
bor. 

o . z . 

HÍREK 
AZ ÁLLOMÁS 
MUNKATERÜLET 
Tegnap délután a MÁV Rt. 
elnök-vezérigazgatója, Gaál 
Gyula, valamint Szeged 
polgármestere, Botka László 
jelenlétében a vasút átadta a 
munkaterületet a szegedi 
nagyállomás felújítási 
munkálatait végző kivitelező 
cégnek, a Délépítő Rt.-nek és az 
Orament 2000 Kft. 
konzorciumnak. A 
munkaterület bejárásán 
elhangzott: a felújítás 980 millió 
forintba kerül, amiből 100 
milliót az önkormányzat fizet. A 
tervek szerint a megújult 
nagyállomást 2007 elején adják 
át az utasoknak. 

ELÜTÖTTEK 
EGY GYALOGOST 
Könnyű sérüléseket szenvedett 
tegnap reggel Petőfitelepen az a 
középkorú férfi, akit a Csap utca 
és a Gábor Áron utca 
kereszteződésében egy 
kistehergépkocsi gázolt el. A 
teherkocsi a Lidice tér felől 
tartott a Gábor Áron utca 
irányába, amikor elütötte a 
kereszteződésben a 
gyalogátkelőhelyen közlekedő 42 
éves férfit. A baleset pontos 
körülményeit a rendőrség 
szakértők bevonásával vizsgálja. 

TÉRINFORMATIKUSOK 
KONFERENCIÁJA 
A Műszaki Térinformatikai 
Egyesület kétnapos 
konferenciája kezdődött el 
tegnap Szegeden, a 
tudományegyetem tanulmányi 
és információs központjában. 

MAZZAG ÉS VÁROSI 
A D-GALÉRIÁBAN 
Mazzag István és Városi Gábor 
festőművészek kiállítását ma 14 
órakor Nátyi Róbert 
művészettörténész nyitja meg a 
Démász Rt. D-Galériájában 
(Szeged, Klauzál tér 9.) A tárlat 
június 3-áig, hétköznapokon 
10-18 óráig látogatható. 


