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Csernobil 
gyerekei 

Néhány hónappal ezelőtt a be
lorusz Mogilev város polgármeste
re gyerekeik táboroztatása érde
kében segítségért fordult Békés
csaba polgármesteréhez. Levelé
ben a következőket írta: 

"... 1986-ig Mogilev az ország 
10 legrosszabb helyzetben lévő 
városa közé tartozott. A csernobili 
katasztrófa következtében gyakor
latilag az egész Mogilev megye te
rülete radioaktív hulladékok hatása 
alá került. Jelenleg a talajfelszíni 
föld tízezer tonnáit kell temetőhe
lyekre elszállítani. A radioaktív fer
tőzés miatt a gyermeküdülő tábo
rok nagy része be van zárva Na
gyon örülnénk, ha Önök humanitá
rius segítség formájában fogadhat 
nák ökológiailag tiszta környezet
ben gyerekeinket.* 

A mogilevi polgármester meg
indító levele széles körű összefő 
gást bontakoztatott ki. így az ön
kormányzat és több szervezet, vál
lalat és vállalkozó által biztosított 
anyagi támogatás lehetővé tette, 
hogy július 15-29. között 37 mogi
levi gyerek és 3 felnőtt Békéscsa
bán, a Napközis Táborban üdüljön. 
(E gyerekek közelsége nem jelent 
semmiféle fertőzésveszélyt) 

Reméljük, ezeknek a gyerekek
nek egy életre szóló emlék marad 
a nálunk töltött idő 

Július 9-10-én megtartott 
ülésén a városi képviselő
testület döntések tömkelegét 
hozta, ezzel befejezve nyár 
előtti munkáját. 

A közgyűlés részletes tá
jékoztatást hallgatott meg a 
város vagyoni helyzetéről. 

A Phaedra ós az Erzsébet 
Filmszínházak hasznosítá
sára kiírt pályázat nyertese 
az LBL német-magyar Kft. 

A nem lakáscélú helyisé
gek bérleti díjáról, valamint 
a közterületek, településré
szek elnevezéséről, művé
szeti alkotások közterületi el
helyezéséről rendeletterve
zetek születtek, melyek ter
mészetesen véleményezés
re kerülnek a lakosság elé. 

A képviselők rendeletet al
kottak meg az építészeti érté
kek helyi védelméről. Hosszú 
vita után elfogadásra került a 
kommunális szemétszállítási 
díjak megállapításáról szóló 
rendelet is, valamint az adó
ügyi feladatokat ellátó dol
gozók anyagi érdekeltségi 
rendszerére vonatkozó ren
delet. 

5 millió forintot különített el 
a közgyűlés a felemelt kama
tozású kölcsönök visszafize
tésének támogatására. Az ál
talános iskolai tanulók tan
könyvvásárlásának támoga-
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26-474 

Tisztelt Olvasó! 
A városi közgyűlés befejezte első félévi 
munkáját. A következő önkormányzati tes
tületi ülésre szeptember első felében kerül 
sor - addig a HETI MÉRLEG nem jelenik 
meg. Tehát szeptemberben újra kezdjük -
új gondolatokkal, elképzelésekkel, megle
petésekkel. Addig is, minden kedves olva
sónknak kellemes nyári pihenést és MÉR-
LEG-képes gondolatokat kívánunk! 

• Közgyűlés 

Nyár eleji gőzhenger 

tására 1.260.000 forintot biz
tosított a képviselő-testület. A 
város, csakúgy mint a kultu
rális szféra vagy a civil társa
dalmi szervezetek esetében, 
pályázati úton céltámoga
tást nyújtott sportesemé
nyek, diáksportkupák meg
rendezésére, csapatsportá
gak eredményességének fo
kozására. 

A Polgármesteri Hivatal el
végezte a bölcsődék és óvo
dák átvilágítását. A városi 
szintű óvodai úszásoktatás
ról, a felújításokról, az esz
közellátottság javításáról, az 
óvodapedagógusok bérren
dezéséről, fejlesztő csoport 
indításáról történt határozat
hozatal, valamint arról, hogy 
az önkormányzat által fenn
tartott bölcsődékben nem ve
zetik be a gondozási díjak fi
zetését. 

Szakmailag, és a város la
kossága számára is jelentős 
előrelépés történt a Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálat te
rén. 

A város és a Munkaügyi 
Minisztérium közösen regi
onális munkaerőfejlesztő ós 
-képző központot hoz létre. 

Az önkormányzat zöld utat 
adott 1993-tól a Madách Ut
cai Általános Iskola 12 osztá
lyos iskolakísérletéhez. 

A közgyűlés nem gördít 
akadályt Csabaszabadi önál
ló településsé alakulása elé. 

A vezetői pályázatok elbí
rálása után a testület végül is 
nem nevezett ki igazgatót a 
Bartók Béla Zeneiskola és 
Zeneművészeti Szakközép
iskola élére, hanem új pályá
zatot ír ki. 

Tájékoztatókat, jelentése
ket hallgattak meg a folya
matban lévő ós 1993-ra át-
húzódó céltámogatott beru
házások és rekonstrukciók 
pénzigényéről, a szennyvíz
tisztító telep fejlesztéséről, a 
hulladéklerakó ós -hasznosí
tó teleppel kapcsolatos pá
lyázati rendszer (tender) állá
sáról. 

A közgyűlés Békéscsaba 
újratelepítésének 275. évfor
dulójának méltó megünnep
lését határozta el. Megemlé
kezés! terminusnak az 1993. 
augusztus 20. - október 23. 
közötti időszakot fogadja el. 

HERCZEG TAMÁS 
SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

Reumatológia a .szökőkutas" térnél. 
Dr. Psrjési Zsuzsanna, Békéscsaba. Lepény Pál u (Kun Béla u ) 1 sz 

Rtnótl: héttő és szerda 16-17 éráig 

Békéscsaba, 
Jókai u. 4. 

Sport-, gyermek- és utcai cipők 
Sport félcipő 36-41 2150 Ft 
(bőr) 41-47 2250 Ft 



1 A Városháza közleménye 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 1992. július 9-i 
ülésén kialakította rendelettervezetét a nem lakáscélú helyi
ségek bérleti díjáról. Kérjük a lakossági észrevételeket 1992. 
augusztus 17-ig eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Titkársá
gára. Az észrevételeket a közgyűlés illetékes bizottságai 
megtárgyalják, s ezt követően terjesztik a rendelettervezettel 
kapcsolatos javaslatukat ismételten a közgyűlés elé. 

TERVEZET 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

1992. ( ) számú rendelete 
a nem lakáscélú helyiségek bérleti díjáról 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1- §. 
A rendelet célja az önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakáscélú helyiségek használati értékét kifejező bérleti díj 
meghatározása, tartalmának, a megállapítás és megfizetés 
rendjének szabályozása. 

A beépített garanciák és kedvezmények az önkormányzat 
tulajdonosi jogainak érvényesítése mellett a bérlők hosszú 
távú biztonságos gazdálkodását, a nem profitérdekelt, szociá
lis, kulturális vagy egyéb közérdekű tevékenységet végző 
szervezetek támogatását is szolgálják. 

2- §. 
(1) A rendelet hatálya kiterjed: 

aJ Az 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Öt) erejénél 
fogva, annak hatálybalépése napján az önkormányzat 
tulajdonába került nem lakáscélú helyiségekre. 

b/Az 1991. évi XXXIII. tv. erejénél fogva, annak hatályba
lépése napján az önkormányzat tulajdonába került, 
önálló bérleményként nyilvántartott nem lakáscélú he
lyiségekre. 

cl Minden további nem lakáscélú helyiségre, mellyel kap
csolatos rendelkezési jog az önkormányzatot illeti meg. 

6. Vitorlázó-repülő 
Európa-bajnokság 

A Magyar Repülőszövetség és a Kvasz András Repülő- és 
Ejtőernyős Egyesület közös rendezésében 

1992. július 17-31. 
között kerül sor'Békéscsabán a 6. Vitorlázó-repülő Európa
bajnokságra. 
A rendezők mintegy 90 versenyzőt várnak Európa különböző 
országaiból. 
A hivatalos megnyitóra 1992. július 17-én 18 órakor kerül sor 

a repülőtéren. 
A versenynapok július 18-30-ig tartanak, majd július 

31-én kerül sor az eredményhirdetésre. 
A verseny búcsúestjére július 30-án kerül sor 

egy hangárbál keretében. rjléilegl 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 

aJ Az önkormányzat szervei, intézményei, továbbá - a 
közgyűlés egyedi határozata alapján - más szervezetek 
használatba adott helyiségekre. 

b/ Azokra a helyiségekre, melyeket az önkormányzat in
tézményei az elhelyezésükre szolgáló épületekben, az 
Öt. 89.§. (2) bekezdése alapján hasznosítanak. 

(3) A rendelet kihirdetésének napjáig az Ingatlankezelő Válla
lattal, a Városgazdálkodási Vállalattal, a volt tanács vala
mely szervével vagy intézményével, illetve az önkormány
zattal helyiségbérleti szerződést kötött bérlők a rendelet 
hatálybalépését követően a 4.§. (1) bekezdésében meg
határozott bérleti díjat kötelesek megfizetni. 

(4) Az önkormányzat a rendelet hatálybalépését követő 5 éven 
belül, naptári évenként egyszer - első alkalommal 
A. 1993. január 1-jón; 
B. 1994. január 1-jén 
jogosult a teljes bérlői kört érintő béremelésre, mely ese
tenként nem haladhatja meg az éves infláció mértékét. 

A BÉRLETI DÍJ TARTALMA 

3.§. 
(1) A helyiségbérleti díj tartalmazza a helyiség általános hasz

nálhatóságát biztosító karbantartás, gyors hibaelhárítás 
költségeit, valamint az épület elemi kár elleni és felelős
ségbiztosítását. 

(2) A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi szolgáltatások -
áram, gáz, ivóvíz, központi fűtés, telefon, köztisztasági díj, 
kiegészítő biztosítások stb. - díjait. 

A HELYISÉGBÉRLETI DÍJ MÉRTÉKE 
ÉS MEGÁLLAPÍTÁSA 

«•§• 
(1) A 2.§. (3) bekezdésében meghatározott bérlői kör részére 

megállapítandó bérleti díjak kiszámításának módját, a he
lyiségek díjövezeti besorolását a rendelet melléklete tartal
mazza. 

(2) Az 1990. évi LXXIV. tv. (a továbbiakban: előprivatizációs 
tv.) végrehajtása során bekövetkező bérlőváltozás esetó-
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ben az általános díjtételeket az 5.§. (2) bekezdés szerinti 
eltéréssel kell alkalmazni. 

(3) A rendelet hatálybalépésének napjától kötendő, új hasz
nosítást jelentő szerződések induló éves kísérleti díja pá
lyázat vagy licittárgyalás során kerül megállapításra. 
Ennek összege nem lehet alacsonyabb a rendelet mellék
lete szerint a helyiségre vonatkozó díjtételnél. 

(4) Az önkormányzat a rendelet hatálybalépését követő 5 éven 
belül, naptári évenként egyszer - első alkalommal 
A. 1993. január 1-jén; 
B. 1994. j anuá r i - j ón -
jogosult a teljes bérlői kört érintő béremelésre, mely ese
tenként nem haladhatja meg az éves infláció mértékét. 

(5) Nem minősül béremelésnek a közművesítés, felújítás vagy 
a használati értéket növelő egyéb beruházás miatt végre
hajtott új bérletidíj-besorolás és a biztosítási díj változásá
nak érvényesítése. 

KEDVEZMÉNYEK, MENTESSÉGEK 

5. §. 
(1) Ha szerződés vagy megállapodás alapján a bérlőt megha

tározott időre e rendelettől eltérő kedvezmény illeti meg, a 
rendelet melléklete szerinti díjtételeket a határidő lejárta 
után lehet alkalmazni, illetve a bérleti díjat a kedvezmény 
figyelembevételével kell megállapítani. 

(2) Az előprivatizációs tv. végrehajtása során bekövetkezett 
bérlőváltozás esetén alkalmazni kell a melléklet 3/d. pontja 
szerint megállapítható 10%-os bérleti díjcsökkentést. 

(3) Az önkormányzat a szociális, kulturális vagy egyéb, az 
önkormányzati célokkal összhangban lévő tevékenységet 
folytató bérlők részére bórelengedós vagy -mérséklés for
májában támogatást nyújthat. 
A támogatás mértékéről a közgyűlés évente határoz. 
Egyedi esetekben a közgyűlés által meghatározott pénz
ügyi kereten belül a polgármester engedélyezhet helyiség
bér-csökkentést azzal, hogy döntéséről a közgyűlést utó
lag tájékoztatni köteles. 

A HELYISÉGBÉRLETI DÍJ MEGFIZETÉSE 

6. §. 
(1) A rendelet hatálybalépése napjától a bérlő, illetve a vele 

egy tekintet alá eső személy a helyiség bérleti díját a 
békéscsabai Ingatlankezelő Vállalatnak, negyedévenként 
egy összegben előre - átutalással vagy átutalási posta
utalványon - köteles megfizetni, feltüntetve a helyiségbér
leti díj ós ÁFA-megjelölést, továbbá az ingatlan címét ós a 
bérlő nevét. 

(2) A bérleti díj tárgynegyedév első hónap 5. napjáig esedé
kes. 

BÉRBESZÁMÍTÁS 

7. §. 
(1) Külön megállapodás alapján a bérlő által kivitelezett, az 

ingatlan értékét növelő közművesítés, külső felújítás, hely
reállítás ÁFA-val csökkentett költsége bérlő részére, bér
beszámítás formájában megtéríthető. 
A térítés összege legfeljebb 6 havi bérleti díj lehet. 

(2) Bérbeszámítással nem ellentételezhető a bérlő igényeit ós 
tevékenységét szolgáló - különösen a helyiségen belül 
végzett - beruházás költsége. 

(3) Ha a beruházással a helyiség magasabb bérkategóriába 
kerül, a bérfizetés alóli mentesítés határideje lejártától a 
helyiségbért módosítani kell. 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

(1) E rendelet 1992. október 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyv előírásai alkalmazandók. 

Békéscsaba, 1992. 

Pap János Dr. Simon Mihály 
polgármester jegyző 

1. számú melléklet 

1. Helyiség-bérövezetek leírása: 
1. Szt. István tér, Kossuth tér, Szabadság tér, Andrássy út 

(Jókai utcáig), Justh Gy. u., Hunyadi tér, Munkácsy u., 
Irányi u. 

II. Az Élővíz-csatorna - Bánszki u. - Bartók B. út - Petőfi 
u. - Jókai u. - Luther u. - Kiss Ernő u. által határolt 
terület, beleértve ezen utcák mindkét oldalát. 
A Jókai u. - Andrássy út - Kazinczy u. - lllésházi u. 
által határolt terület, beleértve ezen utcák mindkét ol
dalát. 
Autóbusz-pályaudvar. 

III. Gyulai út, Kórház u., Baross u., Szarvasi út, Kulich Itp., 
Lencsési Itp., Millenium Itp., Bartók Béla út (a Petőfi 
utcától), Orosházi út a Madách utcáig. 

IV. Az l-lll. bórövezetbe nem tartozó területek. 

2. Bérövezetenkénti alapdíjak: 
I. II. III. IV. 

9.000 Ft/m2/óv 6.000 Ft/m2/óv 4.500 Ffm 2 /év 3.000 Ft/m2/év 

3. Díjcsökkentő tételek az alapdíj százalékában: 
a/ Ha a helyiségnek nincs közterületként nyilvántartott 

területtel - beleértve az épületek alatti nyitott átjáró
kat is - , funkcionális kapcsolata, az alapdíjat 25%-
kal csökkenteni kell. 

b/ Az alapdíj az alábbi 5 közmű és szolgáltatás meglétét 
feltételezi: víz, közcsatorna, elektromos áram, gáz 
vagy egyéb korszerű fűtési mód, telefon. Ezek hiá
nyában az alapdíjat 5-5%-kal (max. 25%) csökken
teni kell. 

cl A helyiség kedvezőtlen műszaki állapota miatt az 
alapdíjat 10 vagy 20%-kal kell csökkenteni. 

ál A helyiség használhatóságát korlátozó egyéb szem
pontok figyelembevétele esetén további 10% bér-
csökkentés alkalmazható. 

el A pinceszinten, valamint padlástérben lévő bérlemé
nyek esetében a 3/d. pont nem alkalmazható. 
Ezeknél a helyiségeknél a 3/a-c. pont szerinti tételek 
mellett további 20% díjcsökkentést kell alkalmazni. 

4. A garázsok bérleti díját fekvésüktől függetlenül / 
a III. bérövezet díjszabása alapján kell meg- / 
állapítani. / 
A 3/a. pont szerinti alapdíjcsökkentést / 
minden esetben alkalmazni kell. / / 



Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
22/1992. (VII. 9.) számú önkormányzati 

rendelete az építészeti értékek 
helyi védelméről 

Az építésügyről szóló törvény értelmében "A műemléket, tar
tozékalt és a velük kapcsolatos képző- és Iparművészeti alko
tásokat - mint hazánk történeti múltjának jellegzetes, pótolha
tatlan emlékeit - a törvényben szabályozott hatósági védelem
ben kell részesíteni." (1964. évi III. törvény 20.§.) 

Ezen tőrvényi előírások alapján a közgyűlés szükségesnek 
tartja, hogy az országos védelem alá nem helyezett, de a 
város történeti folytonosságát, kultúráját bemutató, a helyi 
építészeti jelleget magában hordozó településrészek, épület
csoportok, épületek, építmények vagy azok egyes részei meg
őrzése érdekében a következőket rendelje el: 

A helyi védelem fogalma 

1. §. 
(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon értékre, amelyet a 

jóváhagyott rendezési terv, településtörténeti, helyi építé
szeti, néprajzi, termeléstörténeti vagy régészeti értékek 
miatt védendőnek minősít, továbbá, amely országos véde
lemre nyert felterjesztést - a védelemről szóló határozat 
meghozataláig. 

(2) Az egyedi "Helyi védelem" két fokozatú lehet: 
- a védelem az épület, építmény teljes tömegére ós hom

lokzati részleteire is kiterjed (H1) 
- az épület vagy építmény valamely - a védelem kimon

dásakor megállapított - részértékére vonatkozik (H2) 
(3) Helyi védelmi terület (HT) a település olyan összefüggő 

része, amely a jellegzetes településszerkezet (terek, utcák 
vonalvezetése ós beépítettsége) történelmi folyamatossá
gát képviseli, továbbá olyan várostér, utca, utcaszakasz, 
ahol jelentős számban találhatók a település arculatát 
meghatározó épületek és így azok együttest alkotnak. 

Védetté nyilvánítás és megszüntetés 

2. §. 
(1) A város területére készítendő rendezési tervek ós rende

zési terv felülvizsgálatának - amennyiben a korábbi ezt 
nem tartalmazta - rendelkeznie kell építészeti értókvizsgá-
lati munkarésszel, amely alapja a helyi védelem kimondá
sának. 

(2) Védetté nyilvánításról a rendezési tervek szabályozási 
előírásainak keretében a közgyűlés dönt. A védelem mér
tékét, kiterjesztését a védetté nyilvánításkor kell meghatá
rozni, részletes leírásban. 

3. §. 
(1) Védetté nyilvánításra, illetőleg annak megszünteté

sére a városi főépítésznél bárki javaslatot tehet. 
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell az építmény

re (területre) vonatkozó adatokat (helyiség-, 
utca- és helyrajzi szám, tulajdonos, kezelő, 
használó), valamint rövid indoklást. 

rjlérlec 

4. §. 
(1) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről 

értesíteni kell: 
a) az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját; 
b) a védetté nyilvánításra, illetve megszüntetésre javaslat

tevőt; 
c) a városi főépítészt. 

(2) Területvédelem esetén a helyben szokásos módon, köz
szemlére tétel, illetve a sajtó útján is közölhető az érdekel
tekkel a védetté nyilvánítás. 

A védett épületek megjelölése 

5. §. 
(1) A védett épületet, ha a védelem az épület egészére terjed 

ki, meg kell jelölni. 
(2) A táblák elkészíttetéséről ós elhelyezéséről a Polgármes

teri Hivatal gondoskodik, a fenntartás a tulajdonos felada
ta. 

A védett építmények és területek hasznosítása, 
fenntartása, átalakítása, bővítése, bontása 

6. §. 
(1) A helyileg védett építészeti emlékek fennmaradásának, 

megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésekne 
megfelelő használat. 

(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasz
nálásra, ezért minden új beruházás esetén a Polgármes 
teri Hivatal mórlegelje, hogy az igényelt funkció kielégíthe
tő-e valamely védett épületben vagy épületegyüttesben 
önkormányzati tulaj, jnbavétel és helyreállítás, valamint: 
szükséges belső átalakítások után úgy, hogy az az épük 
fennmaradását szolgálja. 

(3) A tulajdonos köteles az építmény jó karban tartásáró 
gondoskodni ós az építmény állapotát, állékonyságát 
jogszabályokban meghatározott módon ós időszakonkón 
felülvizsgálni (ÉT 3 4 § ) . Ez az általános kötelezettség 
védett épületek tulajdonosaira is vonatkozik. 

(4) A "H1" jelzésű épületeket hagyományos építészeti tön 
gükben, tetőformájukban kell megtartani, órintetlenü 
hagyva a homlokzati nyílásrendszert ós a nyílások osztá 
sát, megőrizve a homlokzati tagozatokat, anyaghasznála 
tot. 
A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, eset
leg bővítését a védettség nem akadályozza, sőt a vódelen 
érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényekne 
megfelelő használatát. 
A belső átalakításokat az eredeti szerkezet elvárható tisz
teletben tartásával kell megoldani. 
Védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti ópule 
tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne 
változzon, illetve gondosan mórlegelt kompromisszun 
árán a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés : 
régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználata 
val összhangban legyen. 
Védett épületek bontására "H1" jelzés esetén csak a teljes 
műszaki és erkölcsi avultság beálltával hatósági enge 
dóllyel kerülhet sor. 
Bontás előtt el kell rendelni: 



- az épület és telek felmérési és fotódokumentációját; 
- az értékes építészeti és szerkezeti elemek és tárgyak 

megmentését, esetleg újrafelhasználását az új épület
ben vagy máshol. 

(5) A "H2" jelzésű védelem az épület valamely részértékére 
terjed ki. Ezen épületek felújítása, bővítése esetén ezeket 
az értékeket meg kell őrizni, esetleges bontás után az 
értékes részeket új épületbe lehetőleg vissza kell építeni. 
Amennyiben az értéket csak az épület tömege képezi, úgy 
az bontás után a meglévővel azonos vagy ahhoz erősen 
hasonló párkány- és gerincmagasságú és tetőhajlásszögű 
új épülettel pótolható. 

(6) A helyi védelmi területen (HT) meg kell őrizni a település 
jellegzetes szerkezetót, telekrendszerét, utcavonalvezeté
sét. Új telek kialakítása vagy telekalakítás csak azzal össz
hangban engedélyezhető. 
- A védett területen lévő építményeket egymással össze

hangoltan, a jellegzetes városkép egységes megjelené
sét biztosító módon kell fenntartani, illetőleg kialakítani. 
E tekintetben az épületek fő tömeg- és tetőformája, 
külső homlokzata, az alkalmazott anyagok, azok színe, 
felületképzése meghatározó jelentőségű. 

- Különös gondot kell fordítani a védett területeken az 
egy-egy településre jellemző hagyományos kerítés- és 
kapuformák, jellegzetes melléképületek, építmények 
megtartására és továbbfejlesztésére. 

- A védett területen a közterületek burkolatát és berende
zését (utcaburkolat, világítótestek, kandeláberek, pavi
lonok, autóbuszvárók stb.), ezek módosítását és az 
utcákon megjelenő hirdetéseket az épületek jellegéhez, 
az utcák hangulatához igazodva kell kialakítani. 

A védett épületek, területek folyamatos figyelése 

7. §. 
(1) A Polgármesteri Hivatal folyamatosan, de lagalább évente 

ellenőrzi a védett épületek és területek állapotát. 
(2) Az éves ellenőrzés tapasztalatait a Polgármesteri Hivatal 

felvezeti az épület, építmény törzslapjára. 
(3) A szükséges intézkedések elrendeléséről az építési ható

ság gondoskodik. 

A fenntartás támogatása 

8. §. 
(1) A tulajdonos kérelmére - javaslatára - a védelemhez 

szükséges műszaki beavatkozásokra a költségvetésből 
vissza nem térítendő támogatás adható. A támogatás éves 
összegét a tárgyévi költségvetés határozza meg. 

(2) A támogatás pályázat útján igényelhető. 
A pályázatot a jegyzőnél kell benyújtani. 
A támogatást igényelheti magánszemély és nem gazdál
kodó szervezet, intézmény, akinek az épület, építmény 
tulajdonában, használatában vagy kezelésében van. 
Támogatás adható: 
-védelemre érdemes, felújításra, korszerűsítésre szoruló 

épületre, építményre vagy annak részére; 
- olyan épületre, építményre vagy környezeti érték (park, 

fasor, utcabútor, felszerelés) megóvására, ami a város 
védett területére esik, ós felújítását, korszerűsítését az 

építésügyi hatóság elrendelte vagy műszakilag indokolt
nak tartja. 

(3) A pályázatokat a Városgazdálkodási és Városfejlesztési 
Bizottság bírálja el, és dönt a támogatás mértékéről, első
sorban műszaki indokoltság szerint. 

Építésügyi hatóság hozzájárulását igénylő, Illetve 
hozzájárulásával végezhető munkák 

9. §. 
(1) A helyi védelem alatt álló területen bármely utcaburkolatot, 

építményt, létesítményt (utcaburkolat, világítótestek, kan
deláberek, pavilonok, autóbuszvárók, cégérek, reklámok 
stb.) elhelyezni - függetlenül attól, hogy az egyébként 
építési, létesítési engedélyköteles-e vagy sem - csak az 
építési hatóság hozzájárulásával szabad. 

(2) Helyi védelem alatt álló épület bontására csak a védelem 
megszüntetése után adható engedély. 

Zárórendelkezések 

10. §. 
A közgyűlés felkéri az érdekelt országos egyesületeket és 
helyi szerveiket, az egyházakat, a tömegtájékoztatás fórumait, 
hogy segítsék elő az e rendeletben megfogalmazott célok és 
feladatok megvalósítását, egyben gondoskodik róla, hogy a 
helyi védelem alá helyezett épületekről, területekről meglévő 
információ iskolák, egyesületek... számára hozzáférhető le
gyen. 

11. §. 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Békéscsaba, 1992. július 5. 

Pap János 
polgármester 

Dr. Simon Mihály 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
21/1992. (VII. 9.) számú önkormányzati 

rendelete a többszörösen módosított 
22/1991. (XII. 19.) számú önkormányzati 

rendelete - a Közgyűlés Szervezeti és 
Működési Szabályzata - módosításáról 

1- §. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 11. sz. mellékletének a 
Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottságra átruházott 
döntési hatásköre a következővel egészül ki: 

- elbírálja a helyi építészeti értékek fenntartására benyúj
tott pályázatokat, valamint dönt az éves költségvetés
ben meghatározott összegig a támogatás mértékéről. 

2- §. 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Békéscsaba. 1992. július 8. 

Pap János 
polgármester 

Dr. Simon Mihály 
jegyző 



1 A Városháza közleménye 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 1992. július 10-i ülésén kialakította 
rendelettervezetét a közterületek, településrészek elnevezéséről, művészeti 
alkotások közterületi elhelyezéséről. Kérjük a lakossági észrevételeket szíves
kedjenek 1992. augusztus 17-ig eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Titkárságá
hoz. Az észrevételeket a közgyűlés illetékes bizottságai megtárgyalják, s ezt 
követően terjesztik a rendelettervezettel kapcsolatos javaslatukat ismételten a 
közgyűléseié. 

T E R V E Z E T 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 

/1992. ( ) számú önkormányzati rendelete 
A KÖZTERÜLETEK, TELEPÜLÉSRÉSZEK ELNEVEZÉSÉRŐL, 
MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK KÖZTERÜLETI ELHELYEZÉSÉRŐL 

I. 
Bevezető rendelkezések 

1.§. 
(1) E rendeletnek az a célja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazga

tási területén a közterületek és településrészek nevének - a továbbiakban: 
földrajzi név - megállapítására, megváltoztatására, nyilvántartására, alkal
mazására, az utcanévtáblák elhelyezésére, a házszám változásra vonatko
zó, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezésére vonatkozó 
szabályokat meghatározza. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a város bel- és külterületén lévő. valamint 
a későbbiek során kialakuló valamennyi közterületre és településrészre. 

2- §-
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából földrajzi név: 

a) a belterületi településrésznév: 
városrész, lakónegyed, illetve lakótelep, valamint a belterület egyéb 
részét jelölő név: 

b) a külterületi településrésznév: 
a város külterületének lakott, illetőleg zártkerti részét jelölő név: 

c) az utcanév: 
az út, utca, tér, park, köz, sétány, stb. jellegű közterületet jelölő név. 

(2) Az államigazgatási helynévről, a domborzat- és tájnévről, a területnévröl, 
víznévről, természetvédelmi névről, valamint közlekedési és hírközlési név
ről külön jogszabályok rendelkeznek. 

3- §-
A rendelet alkalmazása szempontjából a művészeti alkotás a szerzői jogról 
szóló törvény hatálya alá tartozó képzőművészeti, iparművészeti, fotóművésze
ti és ipari tervező-művészeti alkotás. 

II. 
A földrajzi név megállapítása és megváltoztatása 

4. §. 
(1) A földrajzi név megállapítása és megváltoztatása a közgyűlés hatáskörébe 

tartozik. 
(2) A földrajzi név megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó javas

latot a Kulturális Bizottság készíti el. 
(3) Új földrajzi név megállapítására a településrész, az utca kialakításának 

(beépítésének) megkezdése előtt, illetőleg a közterületként való bejegyzést 
megelőzően kell javaslatot tenni. 

(4) A városban minden településrészt és a 2 § (1) bekezdés c) pontban jelölt 
közterületet el kell nevezni. 

5. §. 
(1) Földrajzi név megállapítását vagy megváltoztatását a közgyűlés bármely 

bizottsága, vagy bármely képviselő kezdeményezheti. 
(2) A földrajzi név megállapítása vagy megváltoztatása előtt az önkormányzati 

képviselők útján, vagy más alkalmas módon meg kell ismerni az érinteti 
terület lakosságának véleményét A lakosság javaslatait a lehetőségekhez 
képest figyelembe kell venni. 

6. §. 
(1) A földrajzi név megállapítása és megváltoztatása során figyelembe kell 

venni a kialakult élő névhasználatot, a történelmi hagyományokat, a hely
történeti kutatások eredményeit, a nemzetiségi és etnikai viszonyo

kat, a nyelvi, nyelvhelyességi követelményeket 
Új földrajzi név megállapítása során a következő elveket ken követ

ni: a földrajzi név meghatározására vonatkozó előkészítésnél 
vizsgálni kell azt, hogy az adott helynek a történelme során 

milyen neve alakult ki (történeti efv, először hogyan hasz
nálták az elnevezést, első használati elv), hogyan hasz-

rjtértefll 

nálják az ott élők a területre vonatkozó nevet (élő használati elv), ahol nincs 
kialakult név, ezt jelezni kell. 

(2) Figyelmet kell lordftani a szlovák nemzeti jelleg kifejezésére. Arra kel 
törekedni, hogy a szlovákság érdemeit kifejező utcanevek alkalmazására 
megfelelő arányban kerüljön sor. 

(3) A földrajzi név megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha: 
- az azonos hangzású nevek zavart keltőek: 
- a névhasználatban kimutatható változás következett be: 
- a névvel jelölt terület vagy létesítmény megszűnt, vagy megváltozott: 
- a névhasználat, illetőleg az elnevezés a közérdek szempontjából nem 

megtelelő: 
- az új név adása már nem élő, kiemelkedő személy emlékének megörökí

tését szolgálja. 
(4) Élő személyről településrészek, közterületek nem nevezhetők el. 
(5) Egyforma névvel két közterület nem nevezhető el. 

7.§. 
(1) A megállapított földrajzi nevekről a Polgármesteri Hivatal köteles naprakész 

nyilvántartást vezetni és abban a változásokat folyamatosan (eltüntetni 
(2) A hivatal köteles biztosítani a nyilvántartás nyilvánosságát, hozzáférhetősé

gét 
(3) A földrajzi név megállapításáról és megváltoztatásáról a lakosságot és az 

érdekelt szerveket (földhivatal, posta, közlekedés, közrendészet, lakossági 
szolgáltatások, stb.) haladéktalanul értesíteni kell. 

8-§. 
A 2 § (2) bekezdésében megjelölt töldrajzi nevek megállapítása, illetve meg
változtatása során az önkormányzatot megillető egyetértési, véleményezési 
vagy javaslattételi jogot a közgyűlés gyakorolja. 
A döntés előkészítésére e rendelet előírásait megfelelően alkalmazni kell. 

III. 
Utcanévtáblák elhelyezése 

9. §. 
(1) A városban a 2 § (1) bekezdés c) pontjában jelzett közterületeket névtáb

lákkal kell jelölni. 
(2) Az utcanévtáblát az utca mindkét oldalán, az utca elején és végén, valamint 

az útkereszteződéseknél mindkét sarkon átlósan a sarokingatlanon - a 
vonatkozó építésügyi, városrendezési és egyéb szabályok betartásával -
el kell helyezni. 

(3) Az utcanévtáblának a kerület számát és az utca nevét kell tartalmaznia. 
Az utcanévtábla egységes kivitelű legyen és a Polgármesteri Hivatal gon
doskodjék az elkészítéséről és a kifüggesztéséről. Az utcaházszámokat a 
Polgármesteri Hivatal határozza meg. 

(4) Utca nevének megváltozása esetén a korábbi utcanévtáblát a tájékozódás 
megkönnyítése érdekében - áthúzással vagy más megfelelő módon ér
vénytelenítve - két év időtartamig az új nevet jelző tábla mellett meg kel 
hagyni. 

(5) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az utcanévtábla elhelyezését elfogadni 
köteles. 

10. §. 
(1) Az utcanévtáblák elkészítése, elhelyezése és a karbantartásuk kötelessége 

az önkormányzatot terhelik. Az ezzel kapcsolatos leiadatok ellátásáról a 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik 

(2) Az utcanévtábla megrongálása, be szennyezése, szóvegének megváltozta
tása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg engedély nélküli eltávolítása tilos. 

11. §. 
Tér, park. sétány, külterületi lakott hely, illetőleg az általánostól eltérő beépltett-
ségú utca névtáblájának elhelyezése és szóvege a 9 § ban előírtaktól eltérhet, 
indokolt esetben több vagy kevesebb utcanévtábla is elhelyezhető. 

IV. 
Az ingatlanok számozása 

12. §. 
(1) Az utcákban és a tereken az ingatlanokat (az épületeket és a beépítetlen 

telkeket és tanyát) a közterületekről jól látható táblán leitüntetett számmal 
kell ellátni. 

(2) A házszámozást új utca esetén mindig annak keletkezésével, illetőleg a 
telekalakítás elrendelésével (engedélyezésével) egyidejűleg kell elvégezni. 

(3) A házak számozását a központtól mindig kifelé haladva kell elvégezni úgy, 
hogy a jobb oldal a páratlan, a bal oldal a páros számozású legyen. 

Többlépcsőházas épületnél lehetőleg minden lépcsőháznak külön számot 
kell adni Kerülni kell az alátöréseket és azt, hogy egy ingatlan több számot 
kapjon, kivéve a többlépcsőházas épületeket. 

(4) Az ingatlanok számozásánál kisegítő jelzésként - amennyiben ez szüksé
ges - római számok vagy betűk is alkalmazhatók. 

(5) Az általánostól eltérő beépltettségü utca vagy külterületi településrész 
ingatlanainak számozása indokolt esetben ettől eltérhet 

(6) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak különösen indokolt 
esetben kerülhet sor 



13. §. 
(1) Az ingatlanok házszámát a Polgármesteri Hivatal határozza meg általában 

az építési engedély kiadásával egyidejűleg, de legkésőbb a használatbavé
teli engedély kiadásáig. 

(2) A házszámról az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét a Polgármesteri Hivatal 
értesltj és ezt a Földhivatallal is közli. 

(3) A házszámtábla elkészítése, elkészíttetése és elhelyezése, valamint kar
bantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának, ennek hiányában a 
kezelőjének, használójának a feladata, aki ezt a kötelezettségét saját 
költségén köteles elvégezni olyan időpontban, hogy az ingatlan házszáma 
folyamatosan megállapítható legyen. 

(4) A házszámtáblákat az ingatlan az utca felöli homlokzatán, annak bejárat 
(elöli részén kell elhelyezni. 

14. §. 
(1) Az elhelyezett utcanév-, illetve házszámtáblát megrongálni, beszennyezni, 

szövegét megváltoztatni vagy olvashatatlanná tenni, a Polgármesteri Hiva
tal engedélye nélkül eltávolítani tilos. 

(2) A Polgármesteri Hivatal különösen indokolt esetben az utca egészének vagy 
egy részének á(számozását elrendelheti. Ilyen esetben a költségek a 
Polgármesteri Hivatalt terhelik. 

Művészeti alkotások elhelyezése 
15.§. 

1) Művészeti alkotás elhelyezését a közgyűlés bármely bizottsága, bármely 
képviselő kezdeményezheti. 

(2) Az elhelyezésre vonatkozó javaslatot a Kulturális, valamint a Városgazdál
kodási és Városfejlesztési Bizottság készíti elő, a művészeti alkotások 
beszerzésére, felhasználására és forgalmazására vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit is figyelembe véve. 

(3) A művészeti alkotás bírálatára a Képző- és Iparművészeti Lektorátust kell 
lekérni. 

(4) Az elhelyezés során az építésügyi, városrendezési ós szakhatósági előírá
sokat be kell tartani, ezért a bizottságok ülésére a hatósági építési csoport 
vezetőjét meg kell hívni és véleményét figyelembe kell venni a bizottságok 
ülésein. 

1 6 § . 
(1) A művészeti alkotás közterületen történő elhelyezéséről, gondozásáról a 

Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
(2) A művészeti alkotások elhelyezésének megváltoztatására a lejezet rendel

kezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 
(3) A közterületeken lévő művészeti alkotások megrongálása, beszennyezése, 

elhelyezésének megváltoztatása vagy engedély nélküli eltávolítása tilos 

VI. 
Egyéb rendelkezések 

17. §. 
A közterületen és általában a közönség számára nyitva álló helyeken. valamint 
köz- és magánépületeken aközönség által megtekinthető módon elhelyezendő 
emléktáblára az V. lejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni 

18. §. 
(1) Aki a rendeletben foglaltakat megszegi vagy kijátssza, és a cselekmény 

súlyosabb elbírálás alá nem esik, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal 
sújtható. A kiszabható pénzbírság maximuma a mindenkor hatályos jogsza
bályok által meghatározott összeg (jelenleg 10.000 Ft). 

A szabálysértési eljárás lefolytatása a Polgármesteri Hivatal szabálysértési 
hatósága hatáskörébe tartozik. 

(2) Szabálysértést követ el az, aki: 
a) az utcanévtábla elhelyezését akadályozza; 
b) Az elhelyezett utcanév- és házszámtáblát megrongálja, beszennyezi, 

szövegét megváltoztatja, vagy olvashatatlanná teszi, illetőleg engedély 
nélkül eltávolítja; 

c) a házszámtábla elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének 
nem tesz eleget; 

d) a közterületen lévő művészeti alkotást megrongálja, beszennyezi, elhe
lyezését engedély nélkül megváltoztatja vagy eltávolítja. 

(3) Az e rendeletben meghatározott szabálysértések tettenért elkövetőjét a 
rendőrség vagy a közterület ellenőr helyszíni bírsággal sújthatja 

19.§. 
A közgyűlés egyidejűleg a megszűnt Városi Tanács az utcanevek, városrész
név megállapításának, valamint a házak számozásának részletes szabályozá
sairól szóló 1/1980. (I. 30.) sz rendeletét hatályon kivül helyezi. 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Békéscsaba, 1992 

Pap János 
polgármester 

Dr. Simon Mihály 
jegyző 

F I G Y E L E M ! 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizott
sága értesíti a város lakosságát, hogy a megemelt lakáskamat 
fizetéséhez támogatást kíván nyújtani a rászorultaknak 1992-ben 
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájánál kell 
benyújtani (Békéscsaba, Szent István tér 9 , bejárat a Családse
gítő Szolgálatnál) ügyfélfogadási időben 

1992. július 31. napjáig. 
A határidőn túl beérkezett kérelmeket nem áll módunkban 
elbírálni! 
A kérelemhez csatolni kell: 

- a közös háztar tásban élők nettó jövedelméről szóló igazo
lásokat; 

- lakáskölcsőn-szerződést ; 
- a je lenleg fennál ló kölcsön összegéről igazolást, illetve a 

havi tör lesztőrészletről igazolást. 
A támogatások odaítéléséről a Népjóléti Bizottság dönt, a jelenleg 
hatályos önkormányzati rendelet szerint. 

NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
23/1992. (VII. 10.) sz. önkormányzati rendelete 

a kommunális szemétszállítási dijak 
megállapításáról 

1§. 
A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén lévő lakásokra, közületekre, a náluk keletkező kommunális hulladék 
elszállítása tárgyában 

2§-
Ármegállapítás 

A Városgazdálkodási Vállalat által kidolgozott lakossági és közületi kommunális 
szemétszállítási dijat a rendelet hatályba lépésének napjától a kővetkező 
szerint állapltja meg: 

(1) Lakóhelyiségek 
száma 

3 szoba + konyha 
2,5 szoba + konyha 
2 szoba + konyha 
1,5 szoba + konyha 
1 szoba • konyha 
0,5 szoba + konyha 
1 helyiség 

Szemé tszállftás.ártalmatlanltás. 
edény mel . száll., 

edényhasználati díj Ft/év 
1 860 
1 710 
1 560 
1.260 

960 
660 
360 

(2) 12 m 2 alatti üzlethelyiség 1 helyiségnek számit, szemétszállítási dija 360 
Ft/év + 200 Ft edényenként! edényhasználati dfj. Minden megkezdett 12 rrr 
további helyiségnek számit. 

(3) A helyiségenként díjmegállapítás lakossági nyilatkozat alapján történik. 
Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő nem nyilatkozik a lakás méreteiről, 
szobaszámáról, úgy a Városgazdálkodási Vállalat a maximált 1 860 Ft-os 
dijat jogosult (elszámolni. 

(4) Saját tulajdonú gyűjtőedény, illetve nagykonléner esetén díjcsökkentést kell 
alkalmazni. 
A csökkentés mórtéke: 
- saját gyűjtőedény esetén - 200 Ft/óv 
- nagykonténer esetén a helyiségenként kivetnető dlj 20 %-a 

3§. 
Kérelemre indokolt esetben a Polgármesteri Hivatal szabályzata alapján a 
szemétszállítási szolgáltatás dijának fizetésével kapcsolatban - átvállalás mel
lett - kedvezmény vagy mentesítés adható 

4.§. 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba 

Békéscsaba, 1992 július 10. 

Pap János 
polgármester 

Dr. Simon Mihály 
jegyző 

í/Jlerleoi 
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BÉKÉSCSABÁN 

T Thermál Autósiskola 
TANFOLYAMOK 
(3 hét, szombat-vasárnap): 

- személygépkocsi autóbusz, nehézpótkocsi 
Minden hónap alsó hétfőjén 

Legközelebb: augusztus 3-án (héttő. 16 óra) 
Hefye: Békéscsaba. Lázár u 2 
Érdeklődni a fenti telefonszámon vagy minden TAXI-ban 

Próbálj* meg, a kockázat a miénk! 
Ha elméleti vizsgái nem sikerülnek, 
visszafizetjük az addig befizetett dijat! 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ÖNKORMÁNYZATA 

E L A D J A 

az alábbi helyiségeket 
1. Békéscsaba, Kazinczy u. 3. műhely 12 m 2 

220.000 Ft+ÁFA 

2. Békéscsaba, Sebes Gy. u. 27. udvari raktár 54 m 2 

80.000 Ft+ÁFA 
Érdeklődni 1992. július 20-tól lehet a Polgármesteri Hivatal Vál
lalkozási Irodáján. Telefon: 27-056. Témafelelős: Gulácsy László 

ADÓÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 
Mint már ismeretes, 1992. január 1-jétól az ön
kormányzati adóhatóságnál megváltoztak az 
adózással kapcsolatos szabályok. 
Új az, hogy az önkormányzati adóhatóságoknál 
adóalanyokká váltak a vállalkozók. A vállalko
zók a helyi adókról szóló törvény szerint ön
adózók, ami azt jelenti, hogy adójukat, adóelő
legüket saját maguk számolják ki és fizetik be az 
önkormányzati adóhatóság számlájára 
(619-345004-0859). 
Tekintettel arra, hogy több vállalkozó nem ismeri 
az új szabályokat, ezúttal is szeretnénk felhívni a 
vállalkozók figyelmét, hogy az I. félévi adóelőleg 
fizetési határideje 1992. március 15-ével lejárt. 
Aki még ezen fizetési kötelezettségének nem 
tett eleget, szíveskedjen adóelőlegét mielőbb 
rendezni, annál is inkább, mivel a fizetési határ
idő lejártát követően késedelmi pótlékot kell fi
zetni. 
Az adóhatóság a bejelentkezési lapok kiküldése 
során már - adórendelet és tájékoztató útján -
felhívta erre az érintettek figyelmét. 
Befizetési csekkek az adóhatóságnál díjmente
sen beszerezhetők, Békéscsaba, Dózsa György 
út 2. szám alatt. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 
Pénzügyi és Gazdasági Irodájának 
Adócsoportja 

Önnek már 
van jogosítványa, 
de régen vezetett, 
nincs gyakorlata? 
Némi ismétlésre 
van szüksége. 
Vegyen részt 
ismeret-felújító 
programunkon! 

.^rtuU TAXI 

Személyre szabott 
módszerekkel, 
kedvező óradíjakkal, 
(akár az ön által 
biztosított gépkocsival) 
vállaljuk a 
továbbképzését. 
Ha egy baleset 
következményeire 
gondol, belátja, 
m e g é r i ! 

ÉRDEKLŐDNI 

23-439 számán lehet! 

c FELHÍVÁS 
A Vöröskereszt Békés megyei vezetősége kéri mind
azokat, akik a jugoszláv menekültekért indított segély
akcióhoz csatlakozni kívánnak, hogy pénzadományai
kat a Magyar Takarékbank Rt., Békéscsaba 269-98930 
Magyar Vöröskereszt Békés megyei vezetősége 80223 
sz. számlájára küldjék. Egyéni támogatók rózsaszínű 
csekken a Magyar Vöröskereszt megyei vezetősége, 
Békéscsaba, Andrássy út 10. számra küldhetik. Termé
szetbeni adományokat (ruha, élelem) is elfogad a Vö
röskereszt. 

Tisztelt Olvasó! 
Értesítem Önöket, hogy a DECORAMA* kóp-
keretezö műhelybe újabb keretlécek érkez
tek, s még nagyobb a választék fotó-, grafika-, 
festmény- és tükórkeretböl. 

Szeretettel várom 
régi és új megrendelőimet. 

Az üzlet címe: 
Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. 
(Szüv-székházban) 
az Adamik képkeretezó műhely mellett. 

Nyitva tartás: 
Keddtől - péntekig: 13-tól 18 óráig 
Szombaton: 8-tól 13 óráig 
Hétló szünnap! 

Tisztelettel: DECORAMA 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

i Gépi slrkötisztltás megrendelhető. Telefon: 66/24-663. 
i Jó állapotban lévő német gyártmányú sportbabakocsi, mó
zeskosárral olcsón eladó! Érdeklődni: Landler Jenő u. 24. 
(Jamina) egész nap, vagy a 26-601 -es telefonszámon. 




