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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

1 Önmegfogalmazás 

Megjelent a Kazal - a városban élő író, Sarusi Mihály új 
regénye -, és megjelent a kazal, borzas tárgyi mivoltában - bár 
némi jelentéseltolódással, mert hiszen nem a földre, hanem 
parasztszekérre rakták a hereszénát - a színház árkádjai előtt. 
S kezdetét vette a Tevan Kiadó által szervezett rendhagyó 
könyvpremier. 

Akármerről is nézzük, esemény ez egy megyeszékhelyen. 
Keddi nap volt, négy óra után, s miként egész nap, pocsék 

hideg eső esett. Ezt leszámítva is, bizony gyérecskén voltunk 
ott érdeklődők, noha a műsor majd két óra hosszáig tartott. A 
szerző dedikált - dedikálgatott. S eszembe jutott, hogy 
számosan élnek a városban tollforgatók, írók - még többen 
újságírók - , képzőművészek, zenészek, színészek; szabad
úszók és „műhelyek" alkalmazottai, de mind-mind olyan valakik, 
akik ténykedése által város a város. Hol voltak, merre jártak, mit 
csináltak? Ennyire nem számít, ha közülünk valaki épp 
felmutatja tevékenysége gyümölcsét, a Művet? Mi lesz abból, 
ha már mi sem figyelünk egymásra? 

Nem halmozom a kérdőjeleket. Számukat egy icike-picike 
görbe vonallal sem szaporítanám; fontosabb dolgok is vannak, 

pt az irodalom. Meg azután lejárt ama hírhedt három T 
yidrnogatás. tűrés, tiltás) érvénye, s most már csak a negyedik 
él úgy-ahogy: a tudomásulvétel. Tán nincs is szükség többre, 
mert annak mindig ára van. Annak idején - emlékszünk - ha az 
illetékes nem is volt jelen, rendre odaállított a lárvaarcú 
ismeretlen-ismerős, az ügyeletes jelentő. A háromperhármas. 

Mindezt csak azért említem, mert semmi nem indokolja, hogy 
elszigeteljük magunkat egymástól. Szeretném hinni, hogy 
nemcsak bennem él a hiányérzet, hanem mindőnkben: nincs 
rendszeres összejövetelre, találkozásra mód, mert közösség 
sincs, helyiség sincs, de még kávéház sincs. De még egy árva 
presszóasztal se, melyről legalább a törzsközönség tudná, no 
meg a személyzet, hogy igen, az ott a művészeké... 

Ki-ki fő a saját keserű levében, átadja magát (ritkábban) 
alkotói és (sűrűbben) hétköznapi gondjainak. Holott még ezek 
is mérséklődnének, ha többet tudnánk egymásról, meghány-
nánk-vetnénk közös dolgainkat, „száz bajunkat", s mindezáltal 
öntudattá és önérzetté - mik nélkül cselekvő erő sem létezhet -
kristályosodna bennünk a felismerés: a társadalomnak azt a 
rétegét alkotjuk, melyet az alkotó értelmiség névvel illethetünk. 
S akkor elvárhatjuk, hogy más is azzal illesse. Mert, ha nem 
vettük volna észre, erre megy ki a játék. Vagy megfogalmazzuk 
érdekeinket - artikuláljuk magunkat - , vagy felmorzsolódunk. 
Harmadik alternatíva nincs. 

Egy város művészei által él, ha él, különben csak alél. E 
gügyeteg szójáték, ha másra nem is jó, figyelmeztetésnek 
megteszi: legalább egymásra figyeljünk. 

CUMANIUS 

Télapó itt van... 

• Szerdától szerdáig 

• Minek nevezzelek? 

• Egyéves mérleg 

• Hirdessen lapunkban! 

• Gondolkodó 

1 A számok dzsungelében 

Egy éve szűnt meg a négy 
évtizedig tartó tanácsrendszer. 
Egy éve alakultak meg ország
szerte az önkormányzatok. Egy
éves a békéscsabai önkormányzat 
is. Az azóta eltelt időszak tapasz
talatairól, a bekövetkezett változá
sokról, a jelenlegi helyzetről és a 
jövőről kérdeztük Domokos 
Lászlót. Békéscsaba gazdasági 
alpolgármesterét. 

- Alpolgármester Úr! A bé
késcsabai önkormányzat szo
rongatott anyagi feltételek köze-

Rette kezdte el működését, űn 
ogyan értékeli eddigi tevé

kenységét, teljesültek-e az alap
vető gazdasági célkitűzések? 

- Elsődleges feladatunkat sike
rült teljesíteni: megőriztük a város 
működőképességét úgy, hogy 
NEM VETETTÜNK KI HELYI 
ADÓT és nem vettünk fel hitele
ket! De ennél több is történt... 
Kifizettük múltbéli, hosszú lejáratú 
363 millió forintos adósságunk egy 
részét (72 millió forintot) plusz 43 
millió forint egyéb tartozást az 
állami költségvetésnek és a me
gyei önkormányzatnak. Beruházá
saink java részét folytattuk, így a 
Munkácsy Képtárra 6,8 millió fo
rintot, a gépészeti szakközépisko
la humánblokkjának és konyhájá
nak kiépítésére 27,5 millió forintot 
költöttünk. Jó néhány beruházást 
befejeztünk: a Kereskedelmi és 
Vendéglátó-ipari Szakközépisko
la, a Vízmű Vállalat fejlesztése és 
az 1. sz. általános iskola födém
szerkezetének a felújítása 23.7 
millió forintba került. Folytattuk a 
Városháza felújítását (10,2 millió 
forint), amely a város méltó meg
jelenését szolgálja. Mindemellett 

közbejött a kórház traumatológiai 
épületének belső felújítása (32 mil
lió forint), amelyhez a város 8 mil
lió forinttal járult hozzá. Belekezd-
tünk a volt munkásőrség épületé
nek az átalakításába is, a Széche
nyi István Közgazdasági Szakkö
zépiskola tanterembővítése érde
kében... Kevésbé látványos, de 
fontos feladatokat is elvégeztünk! 

Átszerveztük, kiszámíthatóvá 
tettük intézményeink pénzellátá
sát, így az ésszerű gazdálkodás 
feltételeit alapjaiban biztosítottuk 
számukra. Most már csak jó 
gazdaként kell élniük az új lehető
ségekkel, egy új érdekeltségi rend
szerben. 

A sport és a közművelődés te
rületén minden korábbinál na
gyobb áldozatot vállalt az önkor
mányzat. Új feladatként jelent meg 
néhány intézmény pénzügyi támo
gatása, így a megyei könyvtár 9,3 
millió forintot, a megyei művelődé
si központ, ill. leváló Kisintézményei 
8 millió forintot, és a megyei 
múzeum 2,6 millió forintot kaptak 
az önkormányzattól. Jelentős ősz-
szeggel járultunk hozzá a téli 
úszási lehetőségek biztosításá
hoz, így a Szabó Pál Téri Általá
nos Iskola és a Belvárosi Iskola 
uszodáinak fenntartásán túl a vá
rosi nagyuszoda téli működtetésé
re 2.5 millió forintot fordítottunk. 

A közgyűlés jelentősen növelte 
a sportcélokra szánt összegeket; 
ennek oka, hogy a megyei önkor
mányzat minimalisra csökkentette 
a városi egyesületek támogatá
sát!... A szociális területen jelentő
sen bővült kötelezettségvállalá
sunk: az előző évi 89.4 millió 

Lapozzon •* 

Az idén is házhoz megy 

A TÉLAPÓ 
december 5-én és 6-án 
Érdeklődni: TÜSZSZI 

Békéscsaba 
Tel.: 27-240 Szent István tér 9. 

Télapóruhát is kölcsönzünk! 



Szerdától 
szerdáig 

Minek nevezzelek? 
Be könnyű volt a régi monopolidökben újságot írni...! Nem volt 

konkurencia. így aztán nemigen működött a kényszer, hogy minőséget 
produkáljanak a tollforgatók. A hatalom pedig nem vette rossz néven az 
egyformaságot, a mindent elárasztó szürkeséget. Sőt. 

Ám berobbantak az újak az új pluralista világgal, s a régi .profik" 
kénytelenek szembenézni a szokatlan sokszerüséggel... vége a szép 
világnak. Megyénkben is színesedik a paletta, több kiadvány lát már 
napvilágot, tör magának utat, erősödik. Arról is szól a fáma, hogy a 
közeljövőben új napilapot vehetünk a kezünkbe. így megtörik a megyei 
napilap monopóliuma. 

Apropó, megyei napilap. Mély megdöbbenéssel olvastam egyik 
„szellemes" fricskájukat, s nem tudom, miért ez a tömény rosszindulat. 
Emlékeztetőül: „Két - egymástól független - hír a békéscsabai 
önkormányzat háza tájáról. 1. Fogytán a képviselők díjazására szánt 
pénz. 2. Az MDF-es és a kisgazda képviselők bizonytalan időre eltávoztak 
a közgyűlésből." fgy a névtelen humorista. Fricskáznak az elvtársak, 
fröcskölnek... Mit? 

S Z T O J C S E V S Z V E T O S Z L A V 

A számok dzsungelében 

(Folytatás az előző oldalról) 
forinttal szemben az idén 120 millió 
forintot költünk! Sajnos, több pon
ton is vissza kellett lépnünk a 
pénzhiány miatt, így a városüze
meltetési feladatokra 117,3 millió 
forintot, az 1990. évhez képest 
22,2 millió forinttal kevesebbet 
költöttünk. A városfejlesztés terü
letén a beruházások száma a felére 
esett vissza... Mindezek a számok 
és arányok elgondolkodtatóak; jól 
van-e ez így. vagy változtatni kell? 
- Erre az 1992. évi költségvetés 
közgyűlési vitája ad majd választ! 

- Elegendő-e, vagy mire elég 
az önkormányzatoknak nyújtott 
állami támogatás, amely - tudo
másom szerint - jövőre csök
kenni fog? 

- Mindenkor addig kell nyújtóz
kodnunk, ameddig a takarónk ér! 
Sajnos, már 1991-ben is csökkent 
az állami támogatás reálértéke, és 
ennek fokozódása várható! Egyre 
nehezebb fejlesztésekbe kezdeni, 
új és fontos feladatokat felvállalni, 
még ha sokan szeretnék is ezt! 
Sokszor a szinten tartás is gondot 
okoz, miközben - példának okáért 
- jelentős. fejlődést szeretnénk 
elérni az oktatásban. De egyre 

nagyobb teher lesz a bölcsődei és 
óvodai hálózat fenntartása is. Lát
ványos új beruházások csak ala
pos megfontolás után jöhetnek 
létre. 

- Mihez vezet a rendkívül erős 
költségvetési függés? Alakul
tak-e valódi önkormányzatok 
Magyarországon? 

- Egyértelmű az állami támoga
tásoktól való függőség, ennek 
aránya az önkormányzatok költ
ségvetésében kb. 85%, s az elkö
vetkező három évben nem lehet 
számolni számottevő csökkenés
sel. A kormány egyetlen új elemmel 
számol - a helyi adók bevezetésé
vel, ami roppant népszerűtlenné 
teheti a települési önkormányzato
kat. Ezzel a költségvetési arányo
kat kb. 80%-ra lehetne levinni, de 
annak árán, hogy az adóprést 
tovább növeljük a gazdaságban. 
Ez pedig az autonómiában, az új 
politikai rendszer intézményeibe, a 
szabadságba vetett hitet veszé
lyezteti! Miközben gombamód sza
porodik a kormány decentralizált 
hivatalainak száma! 

- Köszönöm a beszélgetést. 
<sz sz.) 

A P R Ó H I R D E T É S Felvételi előkészítő! 
Magyar, történelem, fizika, matematika, régészet felvételizőknek 

és minden érdeklődőnek. 
Érdeklődni: (66) 39-600 WINKLERNÉ, este (66) 39-959 telefonon. 

Levélcím: DISK BT. 5601 Békéscsaba, Pf. 216 

P Á L Y Á Z A T 
Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata pályázatot hirdet 
Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium 

igazgatói állásának 
betöltésére. 

Képesítési feltételek: 
egyetem vagy tanárképző főiskolr, 5 év pedagógiai gyakorlat. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázó személyi adatait 
• szakmai önéletrajzát 
• az intézmény vezetésére vonatkozó tervét 
• képzettségének és büntetlen előéletének igazolását. 

A pályázat benyújtásának határideje: 1991. december 1. 
Érdeklődni lehet: Polgármesteri Hivatal oktatási iroda. 

• FOGADÓNAPOK. Nov. 
15-én, pénteken Domokos Lász
ló alpolgármester, nov. 22-én dr. 
Simon Mihály jegyző tart fogadó
napot a Városházán 8 és 12 óra 
között. 

• Dr. Futaki Géza ország
gyűlési képviselő nov. 15-én, 
pénteken 13-15 óráig fogadó
órát tart az SZDSZ Kiss Ernő u. 
8. sz. alatti székházában. 

• F I G Y E L E M ! A Polgár
mesteri Hivatal sportirodája 
elkészítette az 1991/92. évi 
teremlabdarúgó-bajnokság 
versenykiírását. A nevezése
ket nov. 15-ig lehet leadni a 
sportiroda 18-as számú he
lyiségében. 

• SAKK. Nov. 9-én kezdetét 
vette a megyei bajnokság. A 
versenyen 10 csapat indul, 
őszi-tavaszi rendszerben, kör
mérkőzés formában. A me
zőny: Nagyszénás TSzSE, 
Gyula ERKEL SE, OMTK I., 
OMTK II., Mezőberény DSE, 
Mezőhegyes SE, Békés SE, 
Battonyai Szövetkezeti SE, 
Békéscsabai Építők, Csabai 
Sakk-klub. A verseny színhe
lye: Békéscsaba, Irányi u. 4 -6 . 
(MDF-székház). A II. forduló
ban (nov. 23-án) a Békéscsa
bai Építők a Battonyai Szövet
kezeti SE-vel, a Csabai Sakk
klub a Gyula ERKEL SE-vel 
játszik, a III. fordulóban (dec. 7-
én) a két csabai csapat egy
mással mérkőzik. Az eredmé
nyekről később beszámolunk! 

• „MDF a fogyatékosokért" 
vándorkiállítás Békéscsabán. 
Nyitás: nov. 16-án, 9 órakor az 
ifjúsági házban. A kiállítás 
védnökei Antall József minisz
terelnök és Andrásfalvy Berta
lan kultuszminiszter. A megnyi
tót követően a gyerekek ven
dégei lesznek Zoltán Erika, 
Kiki, Straub Dezső és Pécsi 
Ildikó. A program után a megyei 
könyvtár épületében közgyűlé
sét tartja az Értelmi Fogyaté
kosok Érdekvédelmi Szövetsé
gének megyei szervezete. Itt is 
külön programmal várják a 
gyerekeket. 

• NARANCS K L U B . XI. 14., 
csüt.: Nosztalgia-klub; régi 
zene, régi sláger. Belépődíj: 
40 Ft (vagy tagsági). 

XI. 15., péntek: Gőzerő 
(folk-rock). Belépődíj: 80 Ft 
(tagságival 60 forint). 

XI. 16., szombat: Variola 
(Szeged). Belépődíj: 80 Ft 
(tagságival 60 Ft). 

XI. 19., kedd: Táncház, 
házigazda a Békés Banda. 
Belépődíj: 50 Ft (tagságival 
25 Ft). 

XI. 20., szerda: Gitárklub, 
vezeti Hevesi Imre. Ingye
nes! 

• IFJÚSÁGI HÁZ. XI. 13., 19 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 
A város, 
ahol élünk 

óra: Művészet és világkép 
(előadás-sorozat). Molnár V. 
József: Bevezetés a természe
tes műveltség jelrendszerébe. 
A középiskolások az önkor
mányzat támogatása révén 
ingyen látogathatják az elő
adásokat! 

XI. 15., 22 óra: J.H.X. Me
mory - Jimmy Hendrix-emlék-
koncert. 

XI.16.,22óra:WEIWUWEI-
koncert. 

• MATRIKULA « 

SZQLETÉS 

Balázs Jenő és Gábor Gab
riella fia Jenő, Skorka György 
és Gulyás Ágnes fia Gábor 
György, Csík János és Nánási 
Ágnes leánya Renáta, Tóth 
János Zoltán és Szabó Mária 
fia Krisztián, Medvegy János 
és Bánáti Mária leánya Kitti, 
Zentai Ákos Mátyás és Mar-
schall Ildikó Róza fia Péter. 

Timár Ernőné Fekécs Gizel
la (1922), Zahorán Györgyné 
Sipiczki Dorottya (1908), Vi-
czián Györgyné Hugyecz Má
ria (1901), Hegedűs Sándor 
(1903), Miklya Jánosné Ba-
gyinka Judit (1904), Boros 
Jánosné Bánszki Mária 
(1908), Belanka Andrásnó 
Hankó Mária (1903), Maci 
Attila (1969). 
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Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
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Sztojcsev Szvetoszláv 
Tipográfia: Gécs Béla 
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t 
Az 
I.V 

MELLÉKLET 
Tisztelt Békéscsabai Polgárok! 

Az 1990. évi C. törvény az önkormányzatok szómára lehetővé teszi a következő helyi adók kivetését: 
I. Vagyoni típusú adók. 

1. Telekadó (belterületen lévő beépítetlen telkek után). 
2. Építményadó, 

a/lakás 
b/ nem lakás céljára szolgáló épületek 

II. Kommunális adó. 
1. Lakosság kommunális adója 
2. Vállalkozók, vállalatok kommunális adója. 
3. Idegenforgalmi adó. 

III. Iparűzési adó. 
A törvény maximálja egy-egy adónem mértékét. 
Békéscsaba Megyei Jogú Varos Közgyűlése 1991. október 31-i ülésén úgy döntött, hogy a lakosságot közvetlenül érintő 1.1., l.2.a/es a 11.1. típusú 

adókat 

NEM 
veti ki 1992-ben a városban. A központi költségvetésből és saját bevételeinkből a város üzemeltetéséhez szükséges pénz 90-95%-át tudjuk 

biztosítani, tehát kb. 200 millió forint behajtására van szükség. Ezért az 1.2b/, a II.2., a II.3. és a III. típusú adók kivetéséről lakossági véleményeket 
~ünk. 1991. december 12-i közgyűlésünkön lakossági viták, állásfoglalások ismeretében kívánunk dönteni a rendelet-tervezetekről! 
Kérem ezért - amennyiben észrevételük, javaslatuk van a leközölt helyi adórendelet-tervezetekhez - , véleményüket 1991. december 1 -jóig juttassák 

Polgármesteri Hivatal titkárságára (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). 

Tiszteletiéi: 
PAP JÁNOS 

polgármester 

1.2.5/ 

ÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
önkormányzati rendelettervezete 

AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL 

Békéscsaba Megyei Jogú Varos közgyűlése a helyi adókról 1990. évi C. 
törvény 1 § (1) bekezdés, a 6 § és 43 § (3) bekezdésben kapott felha
talmazás alapján a következő rendeletet alkotja 

ADÓKÖTELEZETTSÉG 

.$. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és 
nem lakás céljára szolgáló épület (a továbbiakban együtt építmé
nye). 

(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az 
építmény rendeltetésszerű hasznalatához szükséges - a telepü
lés rendezési tervében előírt, vagy ennek hiányában a helyben 
szokásos mértéket meg nem haladó földrészlet. (Az Önkormány
zat állapítja meg.) 

(3) Az adókötelezettség - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével az 
építmény valamennyi helyiségére kiterjed az építmény rendelte
tésétói, illetőleg hasznosításától függetlenül. 

(4) Lakás- és üdülőtulajdon esetében az adókötelezettség nem terjed 
ki az épülethez tartozó alábbi kiegészítő helyiségekre: 

- tüzelőtér, salaktároló, szárító, padlás, szerszám kamra, szín, 
takarmánytároló, táskámra, nyitott folyosó, erkély, loggia, te
rasz, pince, kivéve ha üzlet-, műhely-, iroda-, raktár-, gépkocsi
tárolóként hasznosítják. 

(5) E rendelet alkalmazása szempontjából nem lakás céljára szolgáló 
épületnek minősülnek: 
- garázs, műhely, raktár, üzlet, műterem, rendelő, váró, és zárt

kertben lévó, pihenés céljára szolgáló építmény, valamint sze
relőcsarnok, gépműhely, irodaház, pince, stb. 

AZ ADÓ ALANYA 

2.|. (1) Az adó alanya (az 1990. évi C. törvény 3.§.) az, aki a naptári év 
első napján az építmény tulajdonosa. 
Ha az építmény az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni 
értékű jog terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlá
sára jogosult személy megállapodása szerinti személy - megál
lapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja - az adó 
alanya. 

(2) Több tulajdonos esetén e tulajdonosok tulajdoni hányadaik ará
nyában adóalanyok. 

(3) Társasház-, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóala
nyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az 
említett közösség. 

ADÓMENTESSÉG 

3 § (1) Az 1990. évi C. törvény által biztosított adómentességek: 
a) Az 1990. évi C. törvény 3 § (1) bekezdés d)-c) pontjaiban 

felsorolt adóalanyok közül a mezőgazdasági szakcsoport, a 
költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, az egyház és az 
alapítvány adómentes abban az évben, amelyet megelőző 
évben folytatott tevékenységéből származó jövedelme után 
vállalkozási nyereségadó-kötelezettsége nem keletkezett. E 
feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az 
adóhatóságnak. 

b) Mentes a helyi adó alól az a magánszemély, aki igazolja, hogy 
az önkormányzat illetékességi területén végzett kommunális 
beruházás céljára létesített - támogatással csökkentett - évi 
befizetése eléri vagy meghaladja a helyi adó éves összegét 

Mentes az adó alól 
c) a szükséglakás, 
d) A gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen 

fekvő komfort nékuli lakásból 100 m 2 (tanya). 
e) Valamennyi lakás esetében az állandó bejelentett családtagok 

- egyenesági hozzátartozók - után személyenként 25 m J 

f) A szociális, egészségügyi ós gyermekvédelmi, illetőleg a ne
velési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség. 

g) A múemléképítmény. 
h) Az egyházak tulajdonában álló, nyilvános istentiszteletre szol

gáló templom, imaház, a lelkész elhelyezésére szolgáló épít
mény, továbbá szerzetesrendek esetében a rendház. 

i) Az új építésű lakás a határozattal megállapított házadómentes
ség lejártáig. 

(2) Az önkormányzat által biztosított adómentességek: 
a) A fenti mentességeken túlmenően minden lakáscéljára szol

gálóépítmény. 
b) A zártkertben lévó pihenés céljára szolgáló építmény, ha a 12 

m2-t nem haladja meg. 

ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

4.§. (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási 
engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély 
nélkül épült, vagy anélkül hasznalatba vett építmény esetében az 
adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első 
napján keletkezik. 



(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének 
utolsó napján, az építménynek az év el só felében történő meg
szűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség 
megszűnik. 

(3) Az építmény hasznalatának szünetelése az adókötelezettséget 
nem érinti. 

AZ ADÓ ALAPJA ÉS MÉRTÉKE 

5. §. (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
(2) Az adó évi mértéke: 

a) Garázs esetén 30 - Ft/m 2 

b) nem lakás céljára szolgáló egyéb épületek 
magánszemély esetén 50, - Ft/m 2 

c) Nem lakás céljára szolgáló egyéb épületek 
jogi személy, a jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság, a magánszemély jogi 
személyiséggel nem rendelkező személyié 
gyesülések esetén 20, - Ft/m 2 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

6, §. (1) Adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, vagyoni indokok alap
ján - az építményadót 
- a jegyző, 
mérsékelheti vagy elengedheti. 

(2) Az önadózónak az építményadójáról készített bevallását 
a) az adóévet követő év február 28-ig kell benyújtania, 
b) soron kívüli adóbevallást kell tennie az adóalanynak a változást 

követő 30 napon belül, ha: 
- felszámolás nélkül megszűnik, 
- adóköteles tevékenységét megszünteti, 
- felszámolását rendelték el, 
- átalakul, 
- az épületet lebontják. 

(3) Ha a helyi adót nem adózó állapítja meg, az adókötelezettség 
keletkezését (változását) kővető 15 napon belül kell adóbevallást 
tennie. 

(4) Az építményadót félévenként, két egyenlő részletben kell megfi
zetni, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

7.9. (1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a 
- helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény és az 
- adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény rendelkezései az 

irányadók. 
(2) Az adókötelezettség kezdete 1992. január 1. 
(3) E z a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 

1992. január 1. napjától kell alkalmazni. 
(5) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

8.S. 1./ Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazga
tási határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló 
- térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. 

2.1 Vagyoni értékű jog: a kezelói jog, a tartós földhasználat joga -
ideértve a külföldiek ingatlanhasznalati jogát is - , a földhasznalat 
és a lakásbérlet. 

3./ Épület: olyan szerkezetileg önálló, földdel szilárd összeköttetés
ben lévő építmény, amely a környező külső tértől épületszerke
zetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel 
az állandó vagy az időszakos tartózkodás, illetőleg használat 
feltételeit biztosítja 

4.1 Ep/fmény.minden lakás és nem lakás céljára szolgáló épület. Nem 
minősül építménynek a 3 évesnél rövidebb időtartamra létesített 
(ideiglenes) építmény. 

5. / Múemléképítmény: a műemlékvédelemről szóló 1/1967.(1.31.) 
ÉVM. rendelet 2. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt építmény 
- ide nem értve e körből a lakás céljára szolgáló építményt. 

6. / Lakás és szükséglakás: amely a lakások elosztásáról, a lakásbér
letről szóló 1 /1971. (11.8.) Korm. i endelet végrehajtására megjelent 
1/1971 (11.8) ÉVM. rendelet 1 §-a, 2 §-ának (4) bekezdése, illetve 
8 §-a alapján ilyennek minősül a rendeltetésszerű használathoz 
szükséges - helyben szokásos vagy előírt teleknagyságot meg 
nem haladó - földrészlettel együtt. 

7.1 Hasznos alapterület: a végleges (a vakolt vagy burkolt) falsíkokkal 
határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság 
legalább 1,90 m. 

87 Kiegészítő helyiség: az, amely a lakás- és az üdülőtulajdon ren
deltetésszerű hasznalatához szükséges, de huzamos emberi 
tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, 
salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra szín, stb.). 

9. / Építmény megszűnése: ha az épületet lebontják, vagy megsem
misül, illetőleg ha az illetékes építésügyi hatóság a használatba
vételi engedélyt visszavonta 

10. / Nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség: az óvo
dák, az iskolai nevelés-oktatás intézményei, alapfokú művészok-
tatasi intézmények, diákotthonok és kollégiumok elhelyezését 
biztosító épület (1985. évi I. Tv. 13.5-a). 

11. / Belterületi földrészlet minden olyan épülettel be nem épített föld, 
amely a településen az ingatlannyilvántartás szerint belterületnek 
minősül. 

12. / Kommunális beruházás: a közmű (a településekre vagy azok 
jelentős részére kiterjedő elosztó- és vezetékrendszerek és az 
ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízel
látási, ideértve a belvíz-, a csapadék-, és szennyvízelvezetési, 
tisztítási, villamos energia hő-, gázenergia és távbeszólesi igé
nyeit elégíti ki), valamint az út- és járdaépítés. 

Békéscsaba, 1991. november 6. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

II. 2. 

B É K É S C S A B A MEGYEI J O G Ú V Á R O S K Ö Z G Y I J L É ! . 
önkormányzati rendelettervezete 

A V Á L L A L K O Z Ó K KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL 

Békéscsaba Megyei Jogú Varos Közgyűlése a hely adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében, a 6 § és 4 3 § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az infrastruktúra fejlesztésére, valamint a 
környezetvédelmi feladatok ellátására a következő rendeletet alkotja 

ADÓKÖTELEZETTSÉG ÉS AZ ADÓKÖTELEZETTEK KÖRE 

1 .§. (1) Adókötelezettség terheli az 1990. évi C. törvény 3 § . (1) bekezdé
sében felsorolt adóalanyok közül a vállalkozót, függetlenül a tv. 
24.§. alapján egyébként fennálló adókötelezettségétől 

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany 
székhelye vagy csupán telephelye (részlege) található az önkor
mányzat illetékességi területén. 

(3) Adókötelezettek: 
a) magánszemély, 
b) a jogi személy, 

a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező sze

mélyi egyesülése. 
(4) A (3) bekezdés b)-c) pontjaiban felsorolt adóalanyok közül 

mezőgazdasági szakcsoport, a költségvetési szerv, a társadéin,, 
szervezet, az egyház és az alapítvány adómentes abban az 
évben, amelyet megelőző évben folytatott tevékenységéből szár
mazó jövedelme után vállalkozási nyereségadó kötelezettsége 
nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles 
nyilatkozni az adófiatóságnak 

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a 
külföldi magánszemély ós szervezet is, feltéve, hogy adómentes
ségét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A 
viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az 
irányadó. 

AZ ADÓ ALAPJA 

2 § (1) Az adó alapja az önkormányzat illetékességi területen működő 
adóalany által helyben foglalkoztatott személyek (tulajdonosok, 
alkalmazottak, tagok, stb.) átlagos statisztikai állományi létszáma 

AZ ADÓ MÉRTÉKE 
3.9. (1) Az adó évi mértékének felső hatóra a 2 §. (1) bekezdés alapján 

számított létszámra vetítve Ft/fő. 
(2) Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó évi 

mértékének időarányos részét - a Törvény 41 .§. (7) bekezdésé
ben foglaltak szerint - kell számításba venni. 

ADÓMENTESSÉG, ADÓKEDVEZMÉNY 
4 § (1) Mentes a kezdő egyéni vállalkozó a tevékenysége engedélyezé

sétől számított egy évig, amennyiben csak egy alkalmazottat 
foglalkoztat. 



(2) Ha az egyéni vállalkozó személyijövedelemadó-alapja nem éri el 
az évi 100 ezer Ft-ot (kivéve divatáru-kereskedés, italarusltas). 

(3) 50 % adókedvezmény illeti meg a vállalkozót külterületen a VII., 
VIII. kerületben, Csabaszabadiban és a Fényesi belterületen 
végzett szolgáltatás és bolti kiskereskedelem után. 

AZ ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ADÓ MEGFIZETÉSE 

5.§. (1) A vállalkozó - a kommunális adó fizetési kötelezettségének telje
sítése érdekében - adóelőleget köteles fizetni. 

(2) Az adóelőleg alapja az adóévet megelőző év átlagos statisztikai 
állományi létszáma. 

(3) A vállalkozónak, ha tevékenysége az adóévet közvetlenül meg
előző évben részben szünetelt - ide nem értve az idénymunka
rend miatti szünetelést - az adó előlegének alapját, a tényleges 
működés időtartama alatt foglalkoztatott átlagos statisztikai állo
mányi létszám figyelembevételével kell megállapítani. 

(4) Ha a vállalkozónak, az adóévet közvetlenül megelőző évben nem 
volt adóalapja, az adóelőlegének alapját a 60 nap alatt foglalkoz
tatottak átlagos statisztikai állományi létszáma képezi. 

(5) Az adóelőleg a (2)-(4) bekezdés szerint számított alapnak az e 
rendelet 3 §-aban meghatározott mértékkel számított összege. 

(6) Azt az (1) bekezdés szerinti adóalanyt, aki tevékenységét az év 
második felében kezdi meg, ebben az évben adóelőleg-fizetési 
kötelezettség nem terheli. 

(7) Ha a vállalkozó kommunális adókötelezettsége nem áll fenn teljes 

•
évben, az adó (adóelőleg) megállapításához az egy főre megha
tározott évi adómérték egy hónapra eső hányadát szorozni kell 
az átlagos statisztikai állományi létszámmal és az adókötelezett
ség hónapjainak számával. Ennek során minden megkezdett 
hónap egész hónapnak számít. 

(8) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak alkalmazásával megállapított 
adóelőleg és az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet 
követően az éves bevallásban kell elszámolni. A különbözetet a 
bevallásra előírt időpontig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól 
lehet visszaigényelni. 
Ugyanígy számol el az adóalany akkor is, ha megszűnése miatt 
évközben köteles adóbevallást adni. 

6 § Az adó esedékessége és az adóbevallás beadása. 
(1) A vállalkozónak az adóelőleget félévi egyenlő részletekben már

cius 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. 
(2) A vállalkozóknak bevallásadási kötelezettsége az adóévet követő 

év február 28-ig esedékes. Amennyiben az adókötelezettség az 
első félévben keletkezik, 60 napon belül kell bevallást tenni. 

7.S- Az adó mérséklése, elengedése. 
(1) Az adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, vagyoni indokok 

alapján - a kommunális adót 
- a képviselő-testület, 
- a jegyző, 
- az adóhatóság (döntéstől függően) 

j< mérsékelheti vagy elengedheti. 

ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPÓ RENDELKEZÉSEK 

8 § (1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a 
- helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény és az 
- adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény rendelkezései az 

irányadók. 
(2) Az adókötelezettség kezdete 19 
(3) Ez a rendelet 1991 hó napján lép hatályba. 
(4) A kommunálisadó-rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

9 § E rendelet alkalmazásában: 
1./ Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazga

tási határa által behatárolt - bel- és külterületet magába foglaló -
térség, melyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. 

2.1 Átlagos statisztikai állományi létszám: A KSH mindenkor hatályos 
Egységes Munkaügyi Statisztikai Utasításokban foglaltak szerint 
számított létszám, azaz a folyamatosan vezetett létszám nyilván
tartás alapján havonként képZett átlagos statisztikai állományi 
létszám éves szinten számított átlaga. 

3./ Bolti kiskereskedelem: a 6/1990. (IV. 5.) KeM. sz. rendelet 1. 
számú mellékletében 1. Kiskereskedelem címszó alatt felsorolt 
tevékenységi körök. 

4.1 Italárusítás: minden alkoholtartalmú, élvezeti cikként forgalomba 
hozott ital (palackozott és kimért), ide nem értve a gyógynövények 
gyógyászati rendeltetésű szeszes kivonatait, valamint az azok 

felhasználásával készült készítményeket és az alacsony alkohol
tartalmú palackozott üdítőitalokat. 

5. / Vállalkozó: a magánszemély, ha belföldön saját nevében és 
kockázatára, haszonszerzés céljából üzletszerű gazdasági tevé
kenységet végez és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, továb
bá az a magánszemély, akinek a tevékenységét e törvény vagy 
más adótörvény vállalkozási tevékenységnek minősíti, valamint a 
jogi személy, egyéb szervezet, amely üzletszerű gazdasági tevé
kenységet folytat. 

6. / Kommunális beruházás: a közmű (a településekre, az azok jelen
tős részére kiterjedő, elosztó és az ezekkel kapcsolatos létesít
mények, amelyek a fogyasztók vízellátási, ideértve a belvíz-, a 
csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási-, villamos energia, 
hó-, gázenergia és tavbeszélési igényeit elégítik ki), valamint az 
út- és járdaépítés. 

Békéscsaba, 1991. május 21. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

II. 3. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
önkormányzati rendelettervezete 
AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1.§., 6 § , valamint a 43.§. (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az infrastruktúra fejlesztésére a következő rende
letet alkotja 

ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA 

1,§. (1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó 
lakosként tartózkodik az önkormányzat illetékességi területén 48 
órát meghaladóan. 

(2) Adókötelezett továbbá az a magánszemély, akinek az önkormány
zat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas 
épülete van, amely nem minősül lakásnak. 

ADÓMENTESSÉG 

2 § (1) A rendelet 1.§. (1) bekezdés szerinti adókötelezettség aJól mentes: 
a) a 18. évet be nem töltött magánszemély, 
b) egészségügyi, szociális intézménybe beutalt magánszemély, 
c) felsőoktatási hallgatói jogviszony, a munkaviszony, a munka

végzésre irányuló egyéb jogviszony alapján, vagy vállalkozó
ként az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó ma
gánszemély, 

d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdo
nosa vagy bérlője, illetőleg a tulajdonos vagy bérlő hozzátar
tozója. 

(2) Mentes az 1 .§. (2) bekezdés szerinti adókötelezettség alól az a 
magánszemély, akinek üdülésre, illetve pihenésre alkalmas épü
lete van. 

AZ ADÓ ALAPJA 

3 § (1) Az adó alapja az 1.§. (1) bekezdés szerinti adókötelezettség 
esetén a 48 órát meghaladóan megkezdett napok s z a m a 

AZ ADÓ MÉRTÉKE 

4 § (1) Az adó mértéke az 1 .§. (1) bekezdése alapján személyenként és 
naponta 30.- Ft. 

AZ ADÓ BESZEDÉSÉRE KÖTELEZETT 

5.§. (1) Az 1 § (1) bekezdés alapján fizetendő adót 
a) kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatásért esedékes ösz-

szeggel együtt az üzemeltető, 
b) fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó 

adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közve
títésre jogosított szerv. 

c) az a)-b) pont alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történő 
bérbeadása, ingyenes hasznalatra való átadása esetén a he
lyiség bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti haszná
lati időre egy összegben a helyiség tulajdonosa vagy a helyi
séggel rendelkezni jogosult szedi be. 

(2) Az a)-c) pontok szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbe
szedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedé
sét elmulasztotta. 



AZ ADÓ MEGFIZETÉSE, ESEDÉKESSÉGE 

6 § Az 5§-ban írt és az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettnek 
az adót a beszedést követő hó 15-ig kell az adóhatósághoz befizet
nie. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

7 § . Annak a magánszemélynek, aki idegenforgalmi vagy egyéb jogi 
személy közreműködése nélkül rendszeresen fogad üdülővendóge-
ket, e tevékenységének megkezdése előtt a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Gazdasági Iroda Adócsoportjánál bejelentést kell tennie 
és a fogadott személyekről nyilvántartást köteles vezetni. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8 § (1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben: 
- a hely i adókról szóló 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről 

szóló 1990. évi XCI. törvény rendelkezései az irányadók. 
(Z) E z a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Rendelkezéseit 1992. január 1 -jétól kell alkalmazni. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

9 § E rendelet alkalmazásában 
1./ Önkormányzat illetékességi területe 

Az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt bel- és 
külterületet magába foglaló térség, melyre az önkormányzati 
hatáskör kiterjed. 

2.1 Állandó lakos 
Aki a településen állandóra vagy ideiglenesre bejelentett - az 
illetékes hatóság által nyilvántartásba vett - lakással rendelkezik. 

Békéscsaba, 1991. szeptember 4. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

III. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 
önkormányzati rendelettervezete 

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 1 § (1) bekezdése, a 6.§. és a 43.§. (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA 

1 .§. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén a magánsze
mély, ha saját nevében és kockázatára üzletszerű gazdasági 
tevékenységet végez és vállalkozási igazolvánnyal rendelkezik, 
valamint a jogi személy és egyéb szervezet, amely üzletszerű 
gazdasági tevékenységet végez. 

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a vállalkozó 
székhelye vagy csupán telephelye található az önkormányzat 
illetékességi területén. 

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

2 § (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének 
napjával keletkezik és a tevékenység megszűntetésének napjával 
szűnik meg. 

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jel
leggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység vég
zésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni 
terjedelmére. 

AZ ADÓ ALAPJA 

3 § (1) Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás 
éves nettó árbevétele, illetve az állami adóhatóság által az elévü
lési időn belül megállapított, valamint a vállalkozó által önrevízióval 
korrigált árbevétel. 

(2) A 2 § (2) bekezdésében meghatározott esetben a tevékenység 
végzésének időtartama az irányadó. 
Az önkormányzat ebben az esetben az adót napi átalányban 
állapítja meg. 

(3) Az (1) bekezdés szerint módosított árbevételeket az önkormány
zat adóhatósága az APEH megyei szervei által szolgáltatott ada
tok alapján állapítja meg. 

AZ ADÓ MÉRTÉKE 

4 § . (1) Az adó évi mértéke 1 millió Ft-ig az adóalap 1 ezreléke, 1 millió 
Ft-ot meghaladóan az adóalap 2 ezreléke. 

(2) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén az önkormányzat az adót napi átalányban állapítja meg, 
melynek mértéke napi 500,- Ft. 

AZ ADÓMENTESSÉG 

5 §. Mentes az iparűzési adó fizetése alól: 
a) a vállalkozó a tevékenysége engedélyezésétől számított egy évig 
b) a külterületen lévő bolti kiskereskedelem, 
c) a piaci és egyéb kicsinyben értékesítés, az italárusítás kivételével. 

AZ ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ADÓ MEGFIZETÉSE 

6 §. (1) A vállalkozónak az adóelőleget félévi egyenlő részletekben már
cius 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni. 

(2) Az adóelőleg alapja az adóevet közvetlenül megelőző év nettó 
árbevétele. 

(3) A vállalkozónak, ha tevékenysége az adóévet közvetlenül meg
előző évben részben szünetel - ide nem értve az idény munkarend 
miatti szünetelést - , az iparűzési adó alapját az elért nettó árbe
vétel évesítésével (az időarányos rész teljes adóévre történő 
átszámításával) kell megállapítani. 

(4) A megállapított adóelőleg és az éves adókötelezettség különbö
zetét a tárgyévet követően az éves bevallásban kell elszámolni. 
A különbőzetet a bevallásra előírt időpontig kell megfizetni (feb
ruár 28.), illetve lehet visszaigényelni. 
Ugyanígy számol el az adóalany akkor is, ha a tevékenység 
megszűnése miatt év közben köteles adóbevallást adni. ( 

(5) Az adóelőleg a (2) bekezdés szerint számított alapnak az e 
rendelet 3 § (1) bekezdésében meghatározott mértékkel számí
tott összege. 

(6) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni ipar
űzési adót alkalmanként, de legkésőbb a tevékenység befejezé
sének napján kell megfizetni. 

AZ ADÓ MÉRSÉKLÉSE, ELENGEDÉSE 

7.§. (1) Az adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, vagyoni indokok 
alapján - az iparűzési adót 
- a jegyző, 
- adóhatóság (döntésétől függően) 
mérsékelheti vagy elengedheti. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8 § (1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a 
- helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, és az adózás rendjéről 

szóló 1990. évi XCI. törvény rendelkezései az irányadók. 
(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Rendelkezéseit 1992. január 1 -jétól kell alkalmazni. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

9 § E rendelkezés alkalmazásában: 
1./ Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigaz

gatási határa által behatárolt - bel- ós külterületet magéban 
foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. 

2.1 Külterület: a település közigazgatási határának belterületen kívül 
eső földrészlete, ideértve a zártkertet is. 

3. / Nettó árbevétel: a kettős könyvvitelt vezetőknél a mérleg szerinti 
(ÁFA nélküli) nettó árbevétel, valamint az egyszeres könyvvitelt 
alkalmazó vállalkozók vállalkozási nyereségadó-köteles bevételei 
közül a termék, áru, szolgáltatás értékesítéséből származó (ÁFA 
nélküli) bevételek - növelve az árkiegészítéssel, csökkentve a 
fogyasztási adóval - , továbbá a személyi jövedelemadó hatálya 
aló tartozó vállalkozók eseteben a tevékenység, szolgáltatás 
ellenértékeként kapott készpénz, jóváírás és természetbeni jutta
tás (ÁFA nélküli) együttes összege, növelve az árkiegészítéssel, 
csökkentve a fogyasztási adóval. 

4. / Piaci és egyéb kicsinyben értékesítés: áruk - kiskereskedelmi 
hálózaton kívül, piacokon, vasárokon, illetőleg általában közvet
lenül lakosságnak történő kicsinybeni értékesítése. 

5. / Italárusítás: minden alkoholtartalmú, elvezeti cikként forgalomba 
hozott ital (palackozott és kimért) ide nem értve a gyógynövények 
gyógyászati rendeltetésű szeszes kivonatait, valamint az azok 
felhasználásával készült készítményeket ós az alacsony alkohol
tartalmú palackozott üdítőitalokat. 

Békéscsaba, 1991. szeptember 3. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 



• HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG • 

BÉKÉSCSABAI MOZIK MŰSORA 
1991. november 15—21 -ig 

PHAEDRA MOZI 
15-17-én 4. 18-21-én 6 6: NIKITA (mb . sz.. fr.)" 
15-17-én 6 és 8. 18-21-én 8 ó: 
RAGADOZÓ LOS ANGELESBEN (sz., am.)— 
18-21 -ón 4 ó: TALÁLKOZÁS VÉNUSSZAL (sz., am.) 

PHAEDRA KAMARATEREM 
15-21-én 3 ó Videomozi: A KOPPÁNYI AGA TESTAMENTUMA (sz.. m.) 
15-21-én 5 ó: OVIZSARU (mb., sz., am.) 
15-21-ón 7 ó: TALÁLKOZÁS VÉNUSSZAL (sz.. am.) 

ERZSÉBET MOZI 
15-16-án 7 6: TERMINATOR 2 - Az ítélet napja (mb.. sz., am.)" 
17-18-án 7 ó: A RIVIÉRA VADORZÓI (mb., sz., am.) 

" 16 éven felülieknek 18 éven felülieknek 

NYEREMÉNYSORSOLÁS 

/ Univerzál Illatszer Kft. 
boltjában (Békéscsabán, 
Szent István tér 10. sz. alatt) 
december 5-én 11 órakor. 

Ha a képen látható kozmetikum bármelyikét megvásá
rolja, sorsjegyet kap, melyért 

1 0 0 0 Ft-os VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT NYERHET! 

• A U T O G É N TRÉNING 
A VILÁG L E G E L T E R J E D T E B B RELAXÁCIÓS MÓDSZERE 

Lényege a testi-lelki ellazulás és önszabályozás. 

| ^ J 2 j 2 j | j [ ^ 2 Í E n fáradtságát, kimerültségét megszünteti. 
energiáját és szellemi teljesítményét növeli. 

Ingyenes tájékoztató beszélgetés november 18-án, hétfőn, 

17 órától a MEGYEI KÖNYVTÁRBAN. Tel : 66/22-698. 

A programot támogatja az ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI 
SZOLGÁLAT BÉKÉS MEGYEI INTÉZETE. 

Univerzál 

KARÁCSONYI 
AJÁNDÉKOZÁSI 
VÁSÁR 
az Andrássy út 35-ben 
(az „U" házzal szemben). 

műszaki áruk 

k o z m e t i k u m o k 

ajándékozási c i k k e k 

n a g y választéka! 

AJÁNLATUNKBÓL: 

PHILIPS VIDEO-
RECORDER 
34 900 Ft-ról 27800 Ft 

Várjuk kedves 
vásárlóinkat 

NAPONTA 8-17-ig 
S Z O M B A T O N 8-13-ig. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának 

Vállalkozási Irodája 
5 é v r e 

BÉRBE ADJA AZ ALÁBBI HELYISÉGEKET 
1. Bcs. Gyulai út 37-39. üzlet 
2. Bcs. (Mezőmegyer) 

Október 23. tér 1. 
(volt November 7. tér) üzlet 

3. Bcs. (Gerla) Marx tér 11. üzlet 
4. Pásztor u. 95. 1. sz. garázs 
5. Pásztor u. 95. 6. sz. garázs 
6. Pásztor u. 97. 6. sz. garázs 
7. Pásztor u. 148. 4. sz. garázs 
8. Berzsenyi u. 5. 6. sz. garázs 
9. Kisszik u. 10. 18. sz. garázs 

18 m 2 81 000 - Ft+áfa/év 
41 m 2 102 500,- Ft+áfa/év 

14 m 2 35 000.-
18 m 2 36 000,-
18 m 2 36 000. 
1 9 m 2 38 000,-
1 9 m 2 38 000, 
1 8 m 2 36 000.-
1 8 m 2 36 000,-

Ft+áfa/év 
Ft+áfa/év 
Ft+áfa/év 
Ft+áfa/év 
Ft+áfa/év 
Ft+áfa/év 
Ft+áfa/év 

A z írásos jelentkezéseket 1 9 9 1 . n o v e m b e r 19 - ig 

várjuk az alábbi címen: 

5 6 0 0 Békéscsaba, S z e n t István tér 7. 

Témafelelős: Gulácsy László 

T e l e f o n : 6 6 / 2 7 - 0 5 6 

Fax : 6 6 / 2 3 - 9 5 4 



EGYÉVES 
MÉRLEG 

A HETI MÉRLEG már 
közölte a képviselő-testület
ben helyet foglaló pártok 
véleményét az önkormány
zat egyéves tevékenységé
ről. Ez alkalommal Pap 
János polgármester értéke
lését ismertetjük. 

Beszámolóját a polgár
mester néhány adat ismerte
tésével kezdte. Elmondta, 
hogy az eltelt esztendő so
rán a képviselő-testület 22 
közgyűlést és egy közmeg
hallgatást tartott, 324 hatá
rozatot hozott, ebből 11 
rendelet volt. A képviselő
testület felvette a kapcsola
tot a város országgyűlési 
képviselőivel, akik sokat te
hetnek a város érdekében. 

A polgármester írásban 
kérte a városi képviselők és 
a bizottságok véleményét a 
közgyűlés munkájáról. Töb
ben nehezményezték, hogy 
a közgyűléseken részletek
be menő, sokszor túlzottan 
aprólékos vita folyik szakkér
désekről. Itt valóban változ
tatni kellene, mondta a pol
gármester, de ez azzal jár
na, hogy a közgyűlés bizo
nyos kérdések eldöntését -
szigorú beszámolási kötele
zettséggel - a bizottságokra 
és az apparátusra bízná. Ez 
további mérlegelés kérdése! 

Említette még. hogy a 
megyei jogú város közgyűlé
se részönkormányzati jogot 
adott Csabaszabadinak és 
Gerlának; felvetődött ilyen 
igény Mezőmegyer eseté
ben is. 

Az év fontos feladata volt 
a Polgármesteri Hivatal át
szervezése. Bár ez a folya
mat a törvényi szabályozás 
hosszan tartó bizonytalansá
gai miatt sokáig elhúzódott, 
Pap János sikeresnek ítélte 
a munka eredményét. A 
hivatalnak 1990-ben 190 
dolgozója volt, 50 fő pedig 
a nem önálló intézmények
ben dolgozott. Jelenleg a 
hivatal dolgozóinak létszá
ma 186 fő, az intézményi 
munkatársak száma 3 1 . A 
Polgármesteri Hivatalhoz ke

rült Illetékhivatal 
36 személyt foglal
koztat. 

Az új hivatali 

szervezet kialakítása során 
az önkormányzat fontos fel 
adatának tekintette az okta
tás és a közművelődés új 
szervezeti kereteinek megte
remtését, s újításokat veze
tett be a város műszaki 
üzemeltetése terén is. A 
cél: vállalkozói önkormány
zat megteremtése. 

Az Egészségügyi Iroda 
feladatainak, jogainak konk
retizálása jelenleg is folyik. 
Most alakultak ki a tiszti
orvosi hivatal megyei és 
városi szervezetei, s a kö
vetkező években is nagy 
munka vár e terület szakem
bereire, hisz teljesen új irá
nyítási, finanszírozási rend
szer kerül majd bevezetésre. 

A Szociális Irodát a hivatal 
egyik legleterheltebb irodája
ként jellemezte a polgármes
ter. Az önkormányzat műkö
désének egy éve alatt több 
mint 36 millió Ft-ot fizetett ki 
különböző szociális juttatá
sokként. 

A Sportiroda helyzete sem 
volt könnyebb, mivel a me
gye által korábban meghatá
rozott feladatokat kellett 
megoldania. 1992-ben fon 
tos lesz a megyei önkor
mányzattal, a megyei sport
igazgatósággal való együtt
működés kialakítása, mely 
hosszú távon is stabil f inan
szírozást és irányítást ered
ményez majd. 

A Közigazgatási Iroda te 
vékenységei közül az általá
nos igazgatási feladatok 
mellett a polgármester ki 
emelte a kárpótlási ügyek
kel kapcsolatos tevékenysé
get. Elmondta, hogy az iroda 
eddig 167 hatósági bizonyít
ványt adott ki. 

A Pénzügyi Iroda munká
járól pontos adatokat majd a 
költségvetési év zárásakor 
közölnek az illetékesek, de 
az iroda működésének ered
ményessége már most is 
érezhető a különböző intéz
mények számára: a korábbi 
állandó likviditási problémák
kal terhes helyzetet sikerült 
egy viszonylag stabil f inan
szírozási rendszerrel felvál
tani. 

Az iroda működésének 
szakmai színvonala nem
csak a városban, hanem 
országosan is elismert: a 
pénzügyminisztérium és a 
belügyminisztérium új f inan
szírozási rendszerének tesz
telésére Uhrin Nándort, a 
Pénzügyi Iroda vezetőjét 
kérték fel. 

<sz. sz.) 

1 Gondolkodó 

NAPSUGARAK 

Egy ifjúsági egyházi közösség összejövetelén vagyunk. 
Mindnyájan Jézus gyermekei vagyunk. 
A hangulat lenyűgöző; itt derűsek az emberek, mert úgy 

érzik, egymáshoz tartoznak. Énekelnek, imádkoznak -
meghitten, őszinte hittel. A szemükben a boldogság, az élet 
szeretete. A szemekben - Jézus. 

Sziget ez, a csendes szeretet és szabadság szigete. Ezek 
az emberek hisznek az örökkévalóságban, a szeretetben, s 
ezért boldogok. Jézus velük van, s ezért boldogok. 

Milyenek lehettek az őskeresztények, amikor az oroszlá
noknak dobták őket, a szörnyű látványra éhes, őrjöngő 
tömeg előtt?... Szemükben felrobbant a nap, s elmentek, 
hogy a többiek megmaradjanak. Az oroszlánokkal. 

SZTOJCSEV SZVETOSZLAV 

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY! 
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy 1991. nov. 15-

én átfogó menetjegy-ellenőrzést szervezünk a helyi és 
helyközi autóbuszjáratainkon, a megye egész területén. 
Ezért szíveskedjenek utazás előtt ellenőrizni, rendelkez
nek-e érvényes utazási igazolvánnyal (bérlettel, helyi 
menetjeggyel). Békéscsaba helyi járatain a gépkocsive
zetők nem árusítanak autóbuszjegyet! Az utazni szándé
kozók a jegyeket az alábbi helyeken vásárolhatják meg: 

- autóbusz-pályaudvar, elővételi pénztár 
- MÁV pályaudvari információ 
- MÁVTOURS Utazási Iroda 
- Kondorosi Takarékszövetkezet: Orosházi úti, Munká

csy utcai, Lencsési úti, mezőmegyeri fiókjai 
Postahivatalok: 
Békéscsaba: 1. sz. (kézipénztár-kezelők, II. sz. porta) 
2. sz. MÁV-pu., 3. sz. Orosházi út, 4. sz. Kulich-ltp., 5. 

sz. Lencsési Itp., 6. sz. Mezőmegyer, 7. sz. Gerla, 
Csabaszabadi fiókposta 

Hírlapboltok: Andrássy út 55., Szent István tér 1. , 12., 
Kazinczy u.10., Andrássy út 63 -65 . , Lencsési út 17., 
Bartók B. út 7 1 . , Mohácsi u. 12., Lencsési út 124., 
Munkácsy u., MÁV-pu., autóbusz-pu. 

Trafikok: Kórház-Liget u. sarok, Gyulai út 18., Madách 
u., Bartók B. út 37., József A. u., Andrássy út 49., 
Kazinczy u. 22/2., Lencsési út 22., Kolozsvári út, 
Kertvárosi fagylaltozó (Kállai u. 1.), Nefelejcs Virágaján
dék (Berzsenyi u. 5 -7 . ) , MDF-pavilon (Lencsési út 4 9 -
53.), Krisztina Virág (Mokri u. 8.), ÁFÉSZ vegyesbolt 
(Vandháti u. 4.), Millennium-bazár (Kazinczy u.), Élelmi
szer (Szarvasi út 37.), Csip-csup bazár (Kakas ABC), 
Újság-könyv (vásárcsarnok), Dohánybazár (Madách u.), 
Jutka butik (Kossuth tér 1.), A+M Stúdió Posta, Vegyes
bolt (Urszinyi D.-né-Thurzó u.), Xilo-Metál AMI Ajándék 
(Toldi u.), Zöldség-gyümölcs (Bartók B. út), Élelmiszer 
vegyes (Kolozsvári út), Élelmiszer (Orosházi út 95.), 
Vegye9 ker. (Báthory-Franklin u. sarok), + 2 fő mozgó
árus. KOROS-VOLAN 

TALÁLÓS KÉRDÉS 
A HETI MÉRLEG OLVASÓI SZÁMÁRA: 

Mi az, ami csütörtökön kezdődik, 
és pénteken végződik? 

(S310A9ZOX) 




