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A JÁRVÁNYHELYZET KEZELÉSE ÉS
AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS EGYÜTT
MEGPECSÉTELHETI AZ ORBÁN-RENDSZER SORSÁT
Védekezés mellett vagy inkább helyett a veszélyhelyzet
idején is a haverok kistafírozásával és urizálással foglalkozott a kormány. Miközben Európa szerte anyagilag is
segíteni igyekeztek a járvány miatt nehéz helyzetbe került
családokat, idehaza magára hagyta a kormány az embereket. Nálunk elsősorban az önkormányzatokra számíthattak azok, akik bajba kerültek, ám a kétharmados hatalom most őket is igyekszik ellehetetleníteni – mondta
Szabó Sándor, az MSZP országgyűlési képviselője.
A politikus milyennek látja a
2020-as esztendőt?
Két tényező biztosan meghatározza a közéleti tematikát Magyarországon, az egyik – sajnos
– a koronavírus, a másik pedig az
ellenzéki együttműködés. A hat
ellenzéki párt bejelentette, összefog
és mindenhol egy közös jelölttel,
közös programmal és közös miniszterelnök-jelölttel indul a Fidesz
aspiránsával szemben. Az év végéig
pedig szeretnénk megállapodni a
közö listában és az előválasztással
kapcsolatos feltételekben.
Kezdjük talán a járvánnyal!
Katasztrofális, ahogyan a kormány
a járványhelyzetet kezeli és ez a
tavaszi időszakra és a második hullámra egyaránt jellemző. A védekezésre hivatkozva olyan törvénykezést folytat a kormánypárt, amivel
egyrészt a saját hatalmát igyekezett
még jobban bebetonozni, másrészt
továbbra is sok tízmilliárdot osztogat a haveroknak ahelyett, hogy
a nehéz helyzetbe került gazdasági
szereplőkön segített volna, ahogy
azt tették más országokban. Az
pedig egyenesen vérlázító, hogy
emberéletek megmentése helyett
a járványügyi védekezés leple alatt
választási törvényt és alaptörvényt
is módosított, amire semmi szükség
sem volt. Normális országokban a
kiesett bérek 80 százalékát is megtérítette az állam, nálunk viszont
a nehéz helyzetbe került emberek
megsegítésére csak minimális ös�szegeket fordított a kormány. Az

MSZP módosító javaslatait – többek
között arról, hogy emeljék fel az
álláskeresési támogatás idejét kilenc
hónapra, összegét 100 ezer forintra,
vagy hogy biztosítsanak 100 százalékos táppénz a fertőzötteknek a
karantén idejére – nem támogatták,
noha ez érdemi segítség lett volna.
Így kire számíthattak az emberek?
Leginkább az önfeláldozó egészségügyi és szociális dolgozókra,
amiért köszönet illeti őket valamint
az önkormányzatokra, amelyek
legtöbbször erőn felül teljesítettek
a járványügyi védekezésben és a
bajba jutott családok megsegítésében, de mi, szocialista képviselők is
elsőként ajánlottuk fel a fizetésünk
egy részét a védekezéshez. A kormány pedig, ahelyett hogy támogatta volna ezeket a törekvéseket,
a vészhelyzetre hivatkozva egyre
jobban igyekezett ellehetetleníteni
az önkormányzatokat. Gyakorlatilag hadat üzent a településeknek
és az ott élő embereknek.
Mondana erre példát?
Először elvették a gépjárműadót,
majd százmilliókat vettek ki a városok zsebéből a parkolás teljesen
szükségtelen ingyenessé tételével, a
járványügyi alap feltöltésére hivatkozva pedig több mint 328 millió
forintot vontak el már az idén is Szeged közösségi közlekedésének támogatásából, a jövő évi költségvetésbe
pedig már be sem került ez a tétel.
Szeged esetében ez mit jelent?
Egyelőre 4,3 milliárd forint a
kormányzati elvonás összege, de

nehéz számszerűsíteni, hiszen a
legképtelenebb ötleteknek még
nincs vége. Orbán Viktor, Parragh
László javaslatára még a települések
egyetlen bevételi forrására, a helyi
iparűzési adóra is igyekszik rátenni
a kezét. Csak ez a tétel önmagában
több mint 11 milliárd forint. A
kormány láthatóan teljesen elvesztette mára kapcsolatát a valósággal,
hiszen az önkormányzatok saját
bevétel híján nem fogják tudni biztosítani a települések megfelelő
működését és fejlődését.
Mi lehet ezzel a kormány célja?
– A cél világos, a védekezésre hivatkozva teljesen el akarják lehetetleníteni az ellenzéki vezetésű
önkormányzatokat, hogy azután a
sajátjaikat különalkukkal, egyénileg kijárt támogatásokkal életben
tartsák. De ez nem fog működni,
végül a rendszer teljes összeomlásához és kormány bukásához
fog vezetni.
Másfél év van még a választásokig. Hogyan áll az ellenzék a
felkészüléssel?
Úgy látom, a veszélyhelyzet ellenére is jól haladunk. Fontos, hogy
mára mind a hat ellenzéki párt
megértette, amit a választók már
hosszú évek óta tudnak, hogy csak

együtt van esélyünk leváltani a
kormányt, csak közösen tudunk
véget vetni a rombolásnak. Láthatóan fél is a Fidesz az összefogástól,
megpróbál minden áron rést ütni
a pajzson. 2022-ben valóban reális
esélyünk van arra, hogy legyőzzük
a Fideszt, de ehhez az kell, hogy
mind a 106 egyéni körzetben egy
közös jelölt induljon a kormánypárti aspiránssal szemben, valamint közös programunk, közös
listánk és közös miniszterelnök-jelöltünk legyen.
Szeptemberben két évre újraválasztották az MSZP megyei
elnökének. Hogyan folytatja a
munkát?
Az a célom, hogy az MSZP helyben
és országosan is erős, nyitott és aktív
párt legyen. Azért dolgozom a következő két évben, hogy széles körű
összefogással 2022-ben leváltsuk a
maffiakormányt és létrehozzunk
egy igazságos, szolidáris, sikeres
Magyarországot, mert az emberek
többsége ezt akarja! Soha nem volt
még ekkora esélyünk erre, de ekkora
kényszer sem szorított bennünket.
Nincs több időnk, mert miközben
néhány fideszes oligarcha egyre
fényűzőbb gazdaságra tesz szert,
teljesen tönkre megy az ország.

KEVÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAM

VOLT AZ IDÉN, MERT A JÁRVÁNY KÖZBESZÓLT
Tavasszal és ősszel is rendkívüli állapotot hirdetett a kormány a koronavírus-járvány miatt. Így a megszokott és sokak által nagyon várt közösségi programok nagy része is a pandémia áldozatául esett. Az
a néhány, amit végül sikerült megtartani, a szokottnál is értékesebbnek tűnt most. A programok szervezése helyett idén a segítség, a szolidaritás került előtérbe.

A veszélyhelyzet idején
sem feledkeztünk meg
nemzeti hőseinkről

Idén a járványveszély miatt országszerte elmaradtak a hivatalos március 15-i rendezvények, ennek ellenére nem feledkeztünk meg
nemzeti hőseinkről. Szegeden
Botka László polgármesterrel közösen helyeztük el a város koszorúját a Klauzál téri Kossuth-szobornál, és tisztelegtünk főhajtással
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Bátor tetteikre emlékezzünk a nehéz napokban is, mert erős nemzet nem
létezik összefogás és szolidaritás
nélkül.

A bajban legnagyobb
érték a szolidaritás

Az MSZP képviselői összesen 45
millió forintot ajánlottak fel a járvány elleni védekezésre. Ebből az
ország minden megyéjében és a
fővárosban maszkokat, tisztítóés fertőtlenítőszereket, védelmi
felszereléseket vásároltak helyi
szervezeteink és ezeket adtuk át
egészségügyi, szociális intézményekben és családoknak. Szegeden
a veszélyhelyzet ideje alatt három
alkalommal is jutott ezekből a
csomagokból az Acél utcai idősek
otthona lakóinak.
A védőfelszerelésekből a választókerületemben működő ferencszállási orvosi rendelő és több
egészségügyi intézmény is részesült, a rászoruló családokat pedig
tartós élelmiszer csomagokkal
segítettük.

Fodorkerti családi
napok légvárral és palacsintával

Az idén a világjárvány miatt a legtöbb közösségi program Szegeden
is elmaradt. Ezért volt külön öröm,
hogy a veszélyhelyzet szünetében
sikerült megtartani a Fodorkerti
családi napokat, amelyet az idén
már ötödik alkalommal szervezett
meg a városrész önkormányzati
képviselője, Szénási Róbert a Petőfitelepi Művelődési Ház dolgozóinak segítségével.
Légvárral, családi vetélkedőkkel,
arcfestéssel és frissen sült palacsintával várták a kilátogatókat.
A jókedv, mint mindig, az idei
évben is garantált volt. Köszönet
a meghívásért!

Közösségben a kertművelés is vidámabb

Gratulálok, jó munkát és kikapcsolódást kívánok a csapatnak!

Deszk, ahol érték a
hagyományőrzés

Az idén is ellátogattam Király László deszki polgármester meghívására az immár harmadik alkalommal
megrendezett Helyi Értékek Napjára, amelyet most a járványveszély
miatt április helyett szeptember
elején tartottak meg.
A rendezvény célja, hogy felidézze
és életben tartsa a helyi hagyományokat, szokásokat, mesterségeket,
bemutassa az itt lakók számára
különös jelentőséggel bíró szellemi,
tárgyi és kulturális helyi értékeket.
Az ünnepség keretében Király
László polgármesterrel együtt adhattam át az év vállalkozója díjat,
amit idén a GONG Pálinkaház
üzemeltetője érdemelt ki.
Mindig szívesen fogadom el a
deszkiek meghívását, mert öröm
nézni, ahogy magyarok és szerbek,
fiatalok és idősek jó hangulatban,
együtt tudnak ünnepelni.

azt a sok száz fiatalt, akik bátran
kiálltak a demokratikus értékekért,
a szabadság vívmányaiért.

Szomszédolón mutatkozott be öt település

Szeptember utolsó hétvégéjén rendezték meg Klárafalván az idei
Szomszédolót, amelyen öt település
– Ferencszállás, Tiszasziget, Deszk,
Makó és a házigazda Klárafalva
– művészeti csoportjai műsorral
mutatkoztak be.
A helyi hagyományőrző egyesület
elkészítette és bemutatta a település
első hímzett portékáját, ami akár
a falu védjegye is lehet. A program végén Klárafalva múltjába is
bepillantást nyerhettünk, amikor
megtekintettük a nemrég felavatott
Falumúzeumot.
Gratulálok a településnek kiváló
közösségi munkájáért!

Maszkosztás és
védelmi csomag

Kiálltunk az oktatás, a
kultúra szabadságáért
Újabb kertközösség jött létre Szegeden Mészáros Tamás koordinálásával. Ezúttal a lakossági igényekre
reagálva Tarján városrészben alakítottak ki tizenöt magaságyással közösségi kertet a Zöld város
program keretében. Egy-egy 10-15
négyzetméteres parcella képes egy
család egész évi zöldségellátására. A közösségi élmény mellett ez
anyagilag is jelentős segítség, mert
a zöldség ára az idén nagyon megemelkedett.
A járványveszély miatt végül csak
szeptember elején tartottak kertavatót: zsíroskenyér volt a menü
paradicsommal és lilahagymával
– ami természetesen már mind
itt termett.

A tudományt, a kultúrát és az
oktatást nem lehet gúzsba kötni! Erre szerettem volna felhívni
a figyelmet, amikor szeptember
első hétvégéjén a Dugonics téren
sok száz demokratával közösen
én is tiltakoztam a Színház- és
Filmművészeti Egyetem állami
gyámság alá vonása ellen. Az
egyetemi autonómia biztosítása
a demokrácia egyik legfontosabb
fokmérője. Nagy öröm volt látni

Az MSZP helyi és megyei szervezetével ősszel is folytattuk a tavas�szal megkezdett szolidaritási akciónkat. A járványügyi védekezés
kapcsán ezúttal maszkokat és
kézfertőtlenítőket osztottunk a
szegedieknek a város különböző
pontjain. Tájékoztattuk az embereket védelmi programunkról is,
amely többek között 80 százalékos
bértámogatást és jelentős nyugdíjemelést szorgalmaz. Javaslatunk
emellett a munkanélküli ellátás
összegének megemelését, idejének
meghosszabbítását, valamint a
családi pótlék összegének megduplázását tartalmazza.

A DRASZTIKUS KORMÁNYZATI ELVONÁSOK
ELLENÉRE 2020-BAN IS TOVÁBB FEJLŐDÖTT SZEGED
Szeged önkormányzata idén 78 milliárdos költségvetésének több mint felét, 46 milliárd forintot fordított fejlesztésekre. A járvány két hulláma lassította ugyan a beruházásokat, de tovább épült az uszoda,
elkészült a múzeum, folytatódott a Zöld város program, a Móra-park pedig korszerű szökőkúttal gazdagodott. A drasztikus kormányzati elvonások ellenére erőn felül is folytatódott a szegedi oktatási intézmények és orvosi rendelők felújítása is, mert nem hagyjuk, hogy elvesszenek megnyert uniós forrásaink.

Gyermekeink jövője a tét

Három éve indult az a bölcsőde
felújítási program, amelynek keretében már öt intézményt – a Cső, a
Dobó, az Agyagos és a Gyík utcait,
valamint a szentmihályit – újították
fel. Az önkormányzat uniós forrásból és saját költségvetéséből több
mint egy milliárd forintot költött
ezekre az intézményekre.
A program idén a Siha közi bölcsőde felújításával folytatódik. A munkák április elején kezdődtek és a
korszerűsítést követően a megszépült épületet jövő év elején vehetik ismét birtokba a gyerekek. Az
intézmény teljes körű felújítására
uniós forrásból 313 millió forintot
fordít az önkormányzat, amelyet 31
millió forint önrésszel egészít ki.
Az energetikai felújítás során hőszigetelés és új vakolat kerül a külső
falakra. Korszerű nyílászárókra
cserélik a régi ajtókat, ablakokat.
A fűtésrendszer is megújul. A lapos
tetőre napelemeket szerelnek, és
kívül-belül korszerűsítik az elektromos hálózatot. Felújítják a burkolatokat, festenek, korszerűsítik
a vizesblokkokat és akadálymentesítik is az épületet.

Egészségügyi
fejlesztések: három év
alatt hat új rendelő

2017-ben indult a szegedi önkormányzat egészségügyi fejlesztési
programja, 1,4 milliárd forintból
három év alatt hat egészségügyi
létesítmény újult meg a városban.
A Korondi utcai és a Budapesti

körúti rendelőintézet, a kiskundorozsmai teljesen új egészségház, a
tápéi új védőnői szolgálat és a béketelepi orvosi rendelő után az idén
júniusban új orvosi rendelőket
adtak át a Gáspár Zoltán utcában.
A 300 millió forintos európai uniós
támogatásból és 251 millió forintos
önkormányzati forrásból megújult épületben négy felnőtt és két
gyermek háziorvos, négy fogorvos,
valamint hat védőnő fogadja ezen
túl a legkorszerűbb körülmények
között a körzethez tartozó több
mint 11 ezer beteget.

Befejeződtek a látogatóbarát fejlesztések a
Móra-múzeumban

Két időszaki és két megújult állandó kiállítással nyitott újra augusztus közepén a kívül-belül teljesen
megszépült Móra Ferenc Múzeum.
Az intézmény történetének legnagyobb szabású felújítása tavaly
júniusban kezdődött. A főépület,
valamint a vár turisztikai célú fejlesztését 899 millió forint vissza
nem térítendő összeggel támogatta az Európai Unió, amelyhez
a szegedi önkormányzat további
500 millió forintos saját forrással
járult hozzá.
A munkálatok során többek között újrafestették a homlokzatot,
felújították a nyílászárókat, lépcsős lejárót építettek az alagsori
látványtárakhoz. A rekonstrukció
során teljesen felújították a Kultúrpalota tetőhéjazatát, az épület tetejére pedig egy kilátót is építettek,
ahonnan belátható a Tisza szegedi
kanyarulata és a város nagy része.
A Zöld város program keretében
pedig több mint másfél milliárd
forintból teljesen megújul a múzeum környezete, a Stefánia sétány
is. A Móra-parkban pedig már el
is készült az a korszerű szökőkút,

amelyik Magyarország második
legnagyobb vizes látványossága lett.

Idén teljesen megújult a
Csillag téri csomópont

Az idén nyáron is városszerte több
tucatnyi helyen folytak útfelújítási munkák, ezek összértéke elérte
a több százmillió forintot. Az idei
fejlesztések közül a legjelentősebbek a Csillag teret érintő munkálatok voltak.
A téren és a hozzákapcsolódó utakon közel 11 ezer négyzetméteren
újult meg az aszfaltburkolat, 18
új lámpatestet helyeztek el, 48 fát
ültettek, több szakaszon új kerékpárút is épült.
A teljes itteni beruházás 360 millió forintba került, amelyből 120
milliót az önkormányzat biztosított, míg a fennmaradó részt uniós
pályázaton nyerte el a város.

Az állam által elvett
iskolákat sorra újítja
fel a város

Tápén, a Bálint Sándor iskola felújításával folytatódott a szegedi
oktatási intézmények korszerűsítése. Azt követően, hogy az állam
elvonta az önkormányzatoktól az
iskolafenntartói feladatot, a tápéi
már a hatodik iskola, amit felújított
a szegedi önkormányzat.
Szeptemberben 236 tápéi diák
egy teljesen megújult, 21. századi épületben kezdhette a tanévet.
Az 1958-ban épült iskolaépület

felújítására uniós forrásból 310
millió forintot nyert a város, ezt
egészítette ki az önkormányzat 52
millió forinttal.
Az iskola épülete teljes felújításon
esett át: új külső vakolatot kapott,
a falakat hőszigetelték, kicserélték
a nyílászárókat, az épület tetején
hatvan napelemet is elhelyeztek.
Korszerűsítették az épületgépészetet, elvégezték az épület tisztasági festését, a mozgássérülteknek
rámpát építettek a főbejárathoz,
és akadálymentes illemhelyet és
mosdót is kialakítottak.

Az újszegedi liget után
a Vértónál is épült
korszerű futópálya

Októberben egy kilométer hosszú,
120 centiméter széles, rekortán
borítású futópályával gazdagodott
Rókus városrész. A Vértó körül
kialakított pálya már a második
ilyen korszerű futókör a városban,
korábban Újszegeden, a liget-projekt keretében épült hasonló.
A Vértó körül már a futókör megépítése előtt is sokan kocogtak, így
a beruházást – ami a korábbinál
sokkal kényelmesebb és biztonságosabb megoldást kínál a sportolni
vágyók számára – egy létező lakossági igény hívta életre.
A pálya 110 milliós költségéből
65 milliót biztosított a szegedi
önkormányzat 45 milliót pedig a
központi költségvetés.
Nagy örömömre szolgál, hogy
Újszeged után már a választókerületemben is létrejött egy kiváló
sportolási lehetőség. Bízom benne,
hogy a vértói futópálya elősegíti az
itt élő több tízezer ember egészséges életmódjának megőrzését.
A területen a fejlesztések nem állnak meg: a Zöld város program
keretében hamarosan 650 millió
forintból a teljes Vértó és környéke
is megújulhat.

KÜZDELEM AZ ÖNKORMÁNYZATOK

ÖNÁLLÓSÁGÁÉRT ÉS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSALÁDOKÉRT
Az újraválasztásom, 2018 májusa óta 153 különböző parlamenti indítványban és több mint fél száz felszólalásban igyekeztem továbbra is Szegedért és a térségért dolgozni az Országházban. Folytattam a harcot az
önkormányzatok pénzügyi kivéreztetése ellen, felszólaltam a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében, és
párttársammal sikerült elérnünk, hogy ne hasítsanak ki különleges gazdasági övezeteket Szeged területéből.

Segítse a kormány a
digitális oktatáshoz
való hozzáférést!
Április végén kérdeztem meg a
parlamentben Kásler Miklós oktatásért is felelős minisztert, hogyan
segíti a kormány azt a több tízezer
gyereket, akik számítógép híján
nem jutnak online és digitális oktatáshoz a járvány idején.
Arra hívtam fel a miniszter figyelmét, hogy a magyar családok
nagyon eltérő anyagi körülmények között élnek, és sok gyereknek
nemhogy számítógépe, de telefonja,
sőt televíziója sincs, amelyen keresztül részt tudna venni a digitális oktatásban. Emiatt viszont
nagyon lemaradnak ezekben a
hónapokban. Ez pedig az amúgy
is nagyon jelentős esélyegyenlőtlenségek fokozódásához, a kötelező
oktatáshoz való hozzáférés további
csökkenéséhez vezet.
Arra kértem a kormányt, hogy az
oktatásért felelős minisztérium
biztosítson megfelelő eszközöket a
rászoruló gyerekek számára, hogy
a hátrányos helyzetben lévő gyerekek számára is elérhetővé váljon a
digitális oktatás.
A kérdésemre most is a már megszokott cinikus válasz érkezett

Rétvári Bence államtitkártól: ott
a tankönyv és tévé!

vetőbb feladatait sem lesz képes
megfelelő színvonalon ellátni.

Módszeresen folyik
az önkormányzatok
kivéreztetése

A harmadik Tisza-híd
építéséről ismét megkérdeztem a kormányt

Évek óta zajlik az önkormányzatok
módszeres kivéreztetése, ám most,
a járvány évben újabb fokozatra
kapcsolt a kormány. Ez ellen több
alkalommal – többek között a
2021-es költségvetés vitájában –
is felszóltam.
A parlamentben elmondtam, hogy
pénzügyileg olyan helyzetbe hozzák a helyhatóságokat, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása
is egyre nagyobb nehézséget jelent.
A koronavírus elleni védekezés
miatt mára sokkal több lett a feladatuk a helyi önkormányzatoknak, nőttek a költségeik, közben
a kormány pénzügyileg minden
módon kivérezteti a településeket.
Szeged költségvetésén 8 milliárd
forintos lyukat ütött a járvány elleni védekezés, és ebből idáig 4
milliárdot tesz ki a kormányzati
elvonás.
A gépjárműadó korábban még itt
hagyott részét is magához vonta
idén a kabinet, a parkolás ingyenessé tételével pedig a város bevétele
újabb százmilliókkal csökkent.
Ilyen helyzetben állt elő Parragh
László kamarai elnök azzal, hogy
az önkormányzatoknak még némi
mozgásteret nyújtó helyi iparűzési
adót is – egyelőre csak – két évre
vonja el a kormány, a többi helyi
adót pedig fagyassza be.
Ez Szeged esetében újabb közel 11
milliárd elvonást jelent. E bevétel
híján a város valószínűleg legalap-

Évek óta próbálom megtudni, hogyan is áll a kormány által már
évekkel ezelőtt megígért vegyes
forgalmú déli Tisza-híd beruházása. Legutoljára október elején
interpelláltam az ügyben, ám most
is kitérő választ kaptam.
Levélben emlékeztetettem Palkovics László innovációért és technológiáért felelős minisztert arról,
hogy a városi önkormányzat és a
kormány között 2017 márciusában aláírt megállapodás óta szinte
semmi se történt a híd ügyében.
A projekt állásáról az elmúlt években már többször érdeklődtem,
de egyértelmű választ soha sem
kaptam. Most sem.

Kihátrált a Fidesz az
einstandból, Szeged
megmenekült
A különleges gazdasági övezetek
létrehozásáról terjesztett be törvényjavaslatot a tavasszal kormány.
A javaslat lényege az volt, hogy
a kormány rendelettel jelölhet ki

ilyen övezeteket, így területeket
vehet el a települési önkormányzatoktól és átadhatja azokat a
megyei önkormányzatoknak, a
tulajdonjoggal együtt viszont az itt
működő cégek iparűzési adójától
is elesnek a helyhatóságok, mert
azt a jövőben a – döntően fideszes
többségű – megyei önkormányzatoknak fizetik.
A nag y kérdés az volt, hog y
megússzák-e a legnagyobb önkormányzatok mindezt. Logikus
válasz, hogy mivel a megyei jogú
városok és Budapest különállóak
a megyéktől, ne lehessen ezeken a
helyeken ilyen területeket kijelölni.
Ám a Fidesz törvényjavaslata nem
fogalmazott világosan.
Párttársammal, Hiszékeny Dezsővel úgy láttuk, nem árt, ha egyértelműen benne van a törvényben,
hogy hol hozható létre különleges
gazdasági övezet, ezért módosító javaslatot adtunk be, amelyet átvett a
Fidesz, így végül ez került a törvény
szövegezésébe: „ A kormány a főváros, valamint a megyei jogú város
területén nem nyilváníthat területet
különleges gazdasági övezetté.”
Ennek köszönhetően Szeged kimarad az einstandból.
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