
INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA Hirdessen a Heti Mérlegben! 

jjj 1993 : fekete év? 

Pap János polgármester kezdeményezésére Békés megyei 
városok polgármesterei, képviselői, szakértői, parlamenti 

képviselők gyűltek össze a közelmúltban Békéscsabán, a vá
rosházán, hogy eszmét cseréljenek az 1993-as költségvetési 
kilátásokról. 

A jelenlévők egy dologban szinte kivétel nélkül megegyeztek: 
hiánnyal kell számolni - a költségvetés, Uhrin Nándornak, a 
pénzügyi iroda vezetőjének szavait idézve, "szomorú képet mu
tat". Békéscsaba esetében a hiány meghaladhatja a 400 millió 
forintot - ennek egyik oka a személyi jövedelemadó megosztási 
arányának megváltozása (az eddigi 50 % helyett csak 30-at kap
nának majd az önkormányzatok). Mint elhangzott, a kormány 
drasztikusan beleavatkozik az önkormányzatok költségvetésébe 
azzal, hogy többletterheket ró rájuk minden fedezet nélkül. Do
mokos László alpolgármester arról beszólt, hogy az önkormány
zatok költségvetése országosan nominálszinten ugyan 8 %-kal 
növekszik, ám ez messze elmarad a várható inflációtól és a többi 
ágazat 16 %-os növekedésétől. Mint mondta, "a kormány mások 
javára, az önkormányzatok terhére differenciál". 

"Fekete évük lesz az önkormányzatoknak - jósolta dr. Luko
vics Éva, Békéscsaba országgyűlési képviselője. - Hiú ábránd 
elvárni bármelyik kormánypárti képviselőtől, hogy á parlament
ben a költségvetés ellen szavazzon az önkormányzatokkal kap
csolatban!" 

Sz. Sz. 

T i sz te l t 
Olvasó! 

Közeledik az óv vege, 
ilyenkor szokás MÉRLEG-et 
vonni. Lapunk hamarosan har
madik évébe lép - új ötletek
kel, elképzelésekkel, s -
amennyiben lehetőség lesz rá 
- minden héten nyolc oldalon 
jelenik majd meg. Mi azt sze
retnénk, ha önök közül minél 
többen írnának nekünk - mi

lyennek ítélik újságunkat, mi 
nyerte el tetszésüket, s mi 
nem? Mit szeretnének látni a 
MÉRLEG hasábjain, mi az, 
ami belőle esetleg hiányzik, 
vagy nem kellőképpen kap he
lyet? Azt is szívesen vennénk, 
ha minél többen fejtenék ki vé
leményüket az önkormányzat 
és a polgármesteri hivatal 
munkájával kapcsolatban -
minden észrevétel, vélemény, 
javaslat eljut az illetékesek
hez, s amennyiben közérdekű 
témát érint, nyilvánosságot 
kap a MÉRLEG hasábjain. 
Tartsanak velünk! 

SZTOJCSEV SZVETOSZLÁV 

A tanácskozás résztvevői -
Békéscsaba, Békés, Gyoma-
endröd, Gyula, Mezöberény, 
Mezőhegyes, Orosháza és a 
Békés Megyei Önkormányzat 
képviselői - nyilatkozatot fo
gadtak el, s kérik a térség or
szággyűlési képviselőit en
nek ismertetésére és támoga
tására. 

A nyilatkozatban kérik az 
önkormányzatok normatív álla
mi támogatásának növelését, 
mivel az Országgyűlés által 
hozott törvények olyan terhe
ket rónak az önkormányzatok
ra, melyeket sem kigazdálkod
ni, sem bevételi többletből fe
dezni nem lehet. Kérik atisztelt 
Országgyűlést, hogy az önkor
mányzatok részére a személyi 
jövedelemadó megosztási ará
nyát minimum 40 %-ban álla
pítsa meg! A kétkulcsos áfa 
bevezetése az önkormányza
tok költségvetésében jelentős 
költségnövekedést idéz elő, 
ezért kérik, hogy 1993-ban ez 
központilag kerüljön kompen
zálásra! 

Jelenleg a központi költség
vetés egyik forráseleméül szol
gál a földadó; a föld fenyege-

Tisztelt 
Országgyűlés! 

tett, de a legerőteljesebb erő
forrása a térségnek, ezért ké
rik, hogy a realizált földadó 20 
%-át engedje át az Ország
gyűlés az önkormányzatok
nak! Az egészségügyi intéz
mények működőképességé
nek megőrzését veszély fe
nyegeti - ezért kérik, hogy tá
mogatásukat reálszintre emel
je az Országgyűlés! Kérik a 
volt tanácsi alapítású vállalatok 
privatizációs bevételéből szár
mazó részarányt 20 %-ról 50 
%-ra emelni a megyei önkor
mányzatok számára! 

A foglalkoztatási alap 1993. 
évi tervezett szintje sújtja a tér
ség önkormányzatait, ezért ké
rik az 1992. évi foglalkoztatási 
alap összegének az infláció 
mértékével történő növelését. 
Kérik továbbá a Békéscsabai 
Regionális Munkaerő-fejlesztő 
és -képző Központ kialakításá
nak költségeit biztosítani! 

Reumatológia a .szókókutas"térnél. 
Dr. Párjétl Zauzsanna, B«k«scsaba lepény Pál u 1. u 

Rendel: hétfő ás s»rda 16-17 óráig 

ART AUTÓS MAGÁNISKOLA 

S[T|ARI 
a jogsiért a 
legkedvezőbb 
feltételekkel 

Tel.: 
326474 



• FOGADÓNAPOK. December 
11-én, pénteken Domokos László 
alpolgármester, december 18-án 
dr Simon Mihály jegyző tart foga
dónapot a Városházán 8 és 12 óra 
közön. 

• FOGADÓÓRA. Dr. Sarkadiné 
dr. Lukovics Éva országgyűlési 
képviselő (SZDSZ) december 4-
én, pénteken 14-15 óráig tart fo
gadóórát az SZDSZ Kiss Ernő u. 
8. alatti székházában. 

• KÖZLEMÉNY. A városgaz
dálkodási vállalat értesiti a la
kosságot, hogy a lakossági sze
métszállítási adatlappal kap
csolatban 1992. december 15-ig 
még nyilatkozhatnak. Tájékoz
tatják a lakosságot, hogy akik a 
jelzett időpontig nem nyilatkoz
nak, az érvényben lévő 23/1992. 
(VII. 10.) önkormányzati rende
let alapján a legmagasabb díjté
tel alkalmazásával - 1860 Ft/év 
- kerül kivetésre a szemétszállí
tási díjuk. 

• A novemberben indult Rejt
vényfejtő klub december 3-án, 
csütörtökön tartja következő fog
lalkozását az Ifjúsági Házban. Tó-
ma: páros keresztrejtvényjáték 
alapfokon 

• TVHÍREK AzMS TV decem
ber 5-6-án városi Mikulás-ünne
pélyt szervez, egyben kisédeti jel
leggel megkezdi előadások sugár
zását, illetve felvett műsorok be
játszását. 

Program: december 5., 9 óra. 
Korzó tér - az 'Égből pottyant Mi
kulás" várása.; 10 óra - városi Mi
kulás ünnepség, a Jókai Színház
ban - Piroska és a Farkas; 15-16-
ig - összefoglaló a délelőtti ese
ményekről (bejátszás). December 
6.. 9-10-ig - bejátszás a sport
csarnok Mikulás-ünnepségéről; 
10 11 ig - Mikulás tv előadás Te
lefonos játék, értékes nyere
mények. 11-12-ig - bejátszás a 
sportcsarnok Mikulás-ünnepségé
ről (folytatás). 

Figyelem! December 4-5-6-án 
az MS TV Mikulása vállalja cso
magok házhoz vitelét! Jelentkezni 
lehet az alábbi címen: MS TV Bé 
késcsaba. Kinizsiu. 4-6., tel.: 321-
155/41. 

A Csaba TV a belvárosban, de
cember 6-án 18 órától bemutatás
ra kerülő "Tallózó" című műsorá
nak tartalmából: Interjú Viktória 
Hradtska asszonnyal, a cseh kor
mány volt külügyminiszterével. A 
prágai Magyar Kulturális kuzpont. 
Miért cserélték le a keresztet a bé
késcsabai katolikus templom tor
nyáról? Ismétlések: december 7-

én, hétfőn 17 órától 
a belvárosban, és 19 
órától a Lencsési la
kótelepen. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

• IFJÚSÁGI HÁZ. December 
5., szombat, 9 óra: filmvetítés -
Suli-buli (rendező: Varsányi Fe
renc). 10 óra: játszóház - papír
hajtogatás, Telapó-bábkészítés. 
Belépődíj: 20 Ft. 

• MEGYEI KÖNYVTÁR. De
cember 7-11 -ig: fajáték-kiállítás és 
-vásár a földszinti folyosón, na
ponta 10-18 óráig. 

December 7-ón, hétfőn: "A va
rázsló ke r t j e . " - Kovács Edit (Jó
kai Színház) irodalmi műsora 15 
és 16 órai kezdettel a "Barátunk a 
könyv" verseny résztvevői számá
ra a játszóteremben. 

December 7-ón: a gyermekrajz
pályázat eredményhirdetése és 
díjkiosztó ünnepsége 15 órai kez
dettel. A legjobb rajzokat decem
ber 31 -ig kiállításon mutatják be a 
földszinti folyosón. 

December 10-ón, csütörtökön: 
a földsugárzásról tart elméleti és 
gyakorlati ismertetőt Papp Tamás 
15 órai kezdettel a játszóterem
ben. 

• NARANCS KLUB. December 
3., csütörtök: Nosztalgia est (régi 
zenék - régi slágerek). 

December 4., péntek: Ölveti 
Blues Band (Debrecen). Belépő: 
100 Ft. 

• MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Krizsán Pál és Sípos Éva le
ánya Regina, Szűcs Imre ós Tímár 
Ágnes Mária leánya Vivien Nóra, 
Dobák Zoltán és Grósz Anna le
ánya Nikolett, Benke Sándor Ist
ván és Gyebnár Valéria fia Dávid, 
Komlódi Zoltán és Kobza Gabriel
la Ilona leánya Brigitta Kitti, Orbán 
Ferenc és Ács Éva Aranka fia 
Krisztián Márk. Meliska Miklós és 
Veszelka Gyöngyi fia Márk, Kiss 
Imre ós Molnár Eszter Erzsébet 
leánya Brigitta 

HÁZASSÁG 

Pintér Mihály ós Komlósi Krisz 
tina 

ELHALÁLOZÁS 

Szigeti Lajos, Resetár György. 
Kocziszky Mátyás. Farkas János 
né Dnenyovszki Dorottya. Salát 
Pál 

BÉKÉSCSABAI MOZIK MŰSORA 
1992 december 2-10-ig 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
2-3-án 18 órától SÜLT ZOLD PARADICSOM (sz . szinkronizál am Mm) 

20 órától HULLAJÓ (sz. am horrorparódia) 

4- án 16 otától HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE (sz . szinkronizált am raptlm) 

5- án 14 30 ás 17 órától TÉLAPÓ-UNNEPSÉG 

4 . 6 , 7 18 es 20 órától ás 5 8 10 csak 20 órától FORTRESS (sz . am bűnügyi sa- l ) 

8 9 én 16 órától THE DOORS (sz zenés am Hm) 

8 10 én 18 órától A POSTÁS MINDIG KÉTSZER CSENGET 

(sz. szinkronizált am bűnügyi Mm) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
2-3-án 19 órától VISSZATÉRÉS A KÉK LAGUNABA (sz. szrtronzátl am Mm) 

4., 5 , 7 19 órától HOLT KÖLTÖK TARSASAGA (sz , szinkronizált am Mm) 

8-10 en 19 órától NI CSAK KI BESZÉL MÉG (sz . szinkronizált am Mmvlgáték) 

HETI FILMAJÁNLAT 
A POSTÁS MINDIG KÉTSZER CSENGET 

Ura itt a ..POSTÁS Közel tlz éve csengelen előszűr C a n , mára már szinte klasszfcussá 
nemeseden bűnügyi regényének hóse először a magyar mozikban JACK NICHOLSON sze
mélyében 
Akkor az év legsikeresebb filmje volt Ha igaz. hogy az idő csak még tovább érlek a veretes 
mésterdarabokat. akkor ez érvényes erre a timre is Napiánk Mószalagkrirrkei kózótl még 
mndig igazi csemegének számit BOB RAFAELSSON finom (Tálkával átszón bűnügyi drá
mája 
Úgy néz ki. hogy JACK még mndig rettenetesen |ó - mlg JESSICA LANGE továbbra is 
kitartóan csábos Nem mellékes az sem. hogy Bergman kitűnő operatőre. SVEN NYKVIST 
ált a kamera magon Mndazek után mégsem vélelen ha A POSTÁS MNDIG KÉTSZER 
CSENGET újra siker lesz 

FORTRESS 
2013 at kunk. helyszín, az Államok legszigorúbb börtöne a FORTRESS - 33 emelet mélyen 
a fold alatt High tech erődítmény, tökéletes computer-ellenórzéssel és megvesztegelhetefen 
őrséggel 
FORTRESS-ből a szökés még a halába sem lehetséges, mert ez maga a legsötétebb tul 
világ Valaki mégis megpróbáha - John Bremick a lehetetlent ostromoha: a pokolból való 
menekülést 
Bremick szerepében a hipnotikus tekintetű CRISTOPHER LAMBERT et látuauk viszont a 
vásznon, aki olyan világsikerekkel hódította meg a közönséget, mnt a METRÓ, az I LŐVE 
YOU. vagy a BIZÁNCI TŰZ. és természetesén a mnden népszerűséget felülmúló HEGY
LAKÓ cimú sorozat 
Tehát újra CRISTOPHER LAMBERT a F O R T R E S S című színes szinkronizált amenka bű
nügyi s a t b e n Rendezte STUART GORDON 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Thermál-Ber Tervező és Lebonyolító Kft. (Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár 
u. 10-12.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának megbí
zása alapján pályázatot hirdet a 

Békéscsaba, Gyulai út 5. szám alatti 
M U N K Á C S Y E M L É K M Ú Z E U M 

kivitelezési munkáira. 
Az ajánlattételhez szükséges részletes pályázati kiírás és tervanyag átvehető 
a Thermál-Ber Kft-nél 10 000 Ft (+25% ÁFA) befizetése ellenében. 
Ügyintéző: 
Kovácsné Lőrinci Nóra 
Tel.: 326-844 
Az átvétel időpontja: 
1992. december 4., 8-14.30 óra. 
A pályázat beküldési határ-
Idája: 1993. január 4.. B óra. 

Halya: 
Thermál-Ber Kft. Békéscsaba. 
Dr. Becsey O. u. 10-12. 
Az ajánlatok felbontásának 
idaja: 1993. január 4.. 9 óra. 
Halya: 
Thermál-Ber Kft. Békéscsaba. 
Dr. Becsey O. u. 10-12., 
földszinti tárgyaló. 
Az eredményhirdetés időpont
ja: 1993 január 22.. 14 óra. 
Halya: 
Polgármester; Hivatal 
Békéscsaba. Szent István tér 7. 
I. számú tárgyaló 
A munkatarülst átadásának 
Időpontja: 1993. január 25. 
A főépület befejezésének határ
ideje: 1993. szeptember 30. 

HETI MÉRLEG 
Ingyenes városi lap, Békéscsaba 

Főszerkesztő: 
Sztojcsev Szvetoszláv 
Tipográfia: Gécs Béla 

Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyűlése 

Felelős kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba, 
Szent István tér 9. 5601, Pf. 112 
Teleion: (66) 325-589, 326-366, 
telefax: 323-954, telex: 83-229 

Szedés: A & M Stúdió 
Nyomás: Mozi Nyomda 

Leányvállalat, Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Garai György igazgató 
Megjelenik minden szerdán 

25 000 példányban 



L i HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG M 

MEG AKARJA TALÁLNI ÁLMAI 
olasz férjét? 
Keresse az „A Stúdiót"! 

SEGÍTÜNK! 
A 327-430-as telefonszámon, 
vagy 5600 Békéscsaba. Lázár u. 4. 
postacímre adatokat, képeketl 

Hogy ne csalódjon... 

323-777 

BÉKÉSCSABA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

meghirdeti bontásra 
a J Ó K A I - A N D R A S S Y - G Y O N I Utca 

á l ta l ha tá ro l t te rü le te t . 

A te rü le t i r ányá ra : 1,8 m i l l i ó F t 

Részletes információkat a 327-056 telefonon Szikszai Csaba ad. 
A bontási ajánlatát 1992. december 9-ig kérjük eljuttatni 
a vállalKozási irodára. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 

Békés Megyei Környezet- és 
Természetvédelmi Kft. 

KÍSÉRLETI akciót szervez 
Békéscsabán a háztartásokban keletkezett 

veszélyes hulladékok ingyenes begyűjtésére 
1992. november 30. és december 12. 
közötti munkanapokon 8-tól 15 óráig 

Átvétel halya: 
Városgazdálkodási Vállalat Kállai Éva utcai telepe. 

Átvételre kerülő hulladékok: 
- növényvédőszer-maradványok: 

csak szilárd halmazállapotú 

- növényvédőszeres göngyölegek: 
paplrdobozok, 
műanyag tasakok. 
műanyag flakonok (max. 1 literes) 

- festék- és lakkmaradványok: 
csak beszáradt állapotban 

- festékes. lakkos dobozok: 
max 1 kg-os méretben 

Információ: 326-366/156. dr. Fórján Mihály 
326-966/114, dr Cserei Pál 

ORSZÁGOS SZÁMÍTÓGÉPES 
INFORMÁCIÓS RENDSZER 

K A R Á C S O N Y I 

A J Á N D É K A 

Ingyen 
hirdethet 
a Békés megyei adatbázisban december 23-ig adásvé
tel, bérlet, kölcsönzés és ajándékozás témakörökben. 

Bármit keres avagy kínál, 
kezdje most a Yellow Phone-nál! 

Információszolgálat munkanapokon: 8-20 óráig. 

CSAK EGY (66) 325-769 ÉRDEMES 
TELEFON 5602 Békéscsaba 2., Pf. 66 FELJEGYEZNI! 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

INGATLAN 
• 1.5 szobás egyedi gázos, vízórás lakás 

•ladó Érd Ör u 4 IV 14 
• 2 szobás egyedi gázos lakás szociálpo

litikai kedvezménnyel eladó Érd Len
csési út 2 1/1 

• Lencsési mogott kert eladó Villany, víz 
gyümölcsfa, alap, lábazat van Tel.: 
321 664 

• Kertes ház eladó, vagy kisebbre cserél
hető Mmden megoldás érdekel Érd 
Szegfű u 23 

• 5 percre az állomástól csendes helyen 
3 szobás, III emeleti lakás és garázs 
eladó Egyedi hideg-meleg vízórás 
Érd 328-333 vagy Paróczay u 2 . Pri-
bela 

• Békékért, Jázmin u 15303/9 hrsz épí
tési telek eladó Tel 321-320 

• Ház nagy telekkel eladó Érd Schwet-
delu 1 

• Békésen 2 szobás, III emeleti lakás 
tehermentesen eladó, vagy békéscsa
baira cserélhető Érd Bcs , Csokonai 
u 12 

• Újkígyóson 600 négyszögöl építési te
lek sürgősen eladó Irányár 220 000 Ft 
Érd Bcs . Salai u 11 N/9 

• Eladó, vagy elcserélhető értékkülönbö
zettel a Franklin u 99/1 alatti lakás 
Érd ahetyszínenhétvégénegésznap 

• Nyugati kertvárosban félkész társasház 
eladó Érd Vasvári u 10 

• 2 szoba, ebédiös. konvektoros, tégla
blokkoslakáseladó Érd Szabó Pál tér 
3 IV/12 

• Komfortos tanya eladó Nagyréten Érd. 
Torok Ignác u 11 

• Gázfűtéses utcai házrész kertlel együtt 
eladó a József u 9 alatt Érd Liszt u 
8 , este és hétvégén 

• 3 szobás egyedi fűtésű, vízórás lakás 
eladó Irányár 1 280 000 Ft Tel 
323-923 

1 2,5szobás társasházi lakás eladó, vagy 
értékkülönbözettel kisebore cserélhető 
Irányár 1.6 miltó Érd Török I u 6 

JARMU 
I Belvárostól 400 méterre 30 nr'-es ga

rázs kiadó Szerelőakna gáz. víz. ipari 
áram van benne Tel 325-287 

i Vállalati garázs a Haán Lajos téren ki
adó Tel 321-455. a DTCSV titkársá
gán 

I Trabantba szerelhető Fiat-molor el
adó Érd Békés. Szélső u 12 . vagy 
328-610 

EGYÉB 
• Betorésgátló berendezések beszerelé

sét vállalom Tel 339-524 
> Kb 50 kg hordós bitumen eladó Érd 

Iskola u 9 , szombatonként 7-16 óráig 
• Új franciaágy natúr fenyőből 21 000 Ft-

ért eladó Tel 325-287 
• 2 kerekű Csepel gyermekkerékpár el

adó Érd Penza 4 IV/5 
1 Grundig krskepernyös színes tv (tele

textes autóakkumulá'orról is működik) 
eladó Tel 326-427 

> Magánállatorvosként rendel, kiszállást 
is vállal Földházi dr nyugállományú fő-
állatorvos, a város egész területén Ér
deklődni Jamma. Vásárhelyi u 8 vagy 
327-480 

• Amerikai fogságba estem München
ben Ennek igazolására tanút keresek 
Hrabovszky, Klapka u 4 

• Minimális befektetés, azonnali jövede
lem, mellékállásban <s Tel 327-219. 
1 7 Órától 

> Otthon végezhető munkát ajánlok Vá
laszborítékért tájékoztatom Szénást-
né. Szélső u 1 

> Idős kisnyugdíjas vagyok. Ha van vala
kinek felesleges, működő tévéje szíve
sen elfogadnám A segít
séget előre is köszönöm 
Ptentner Jánosné. Bcs 
Andrássy út 75 IV/84 
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D Ö N T É S E L Ő T T 

TISZTELT OLVASÓ! Békéscsaba Megyei Jogú Város Köz
gyűlése 1992. november 19-i ülésén kialakította rendelet

tervezetét a vásárokról és piacokról. A közgyűlés határoza
tának megfelelően a rendelettervezetet az alábbiakban köz
zétesszük. Kérjük az észrevételeket 1992. december 15-ig el
juttatni a Polgármesteri Hivatal közigazgatási irodájához 
(Szent István tér 7.) Az észrevételeket a közgyűlés illetékes 
bizottságai megtárgyalják, s ezt követően terjesztik a rende
lettervezettel kapcsolatos javaslatukat ismételten a közgyű
lés elé. 

T E R V E Z E T 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

/1992. ( ) sz. rendelete 
a vásárokról és piacokról 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. § 

(1) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapí
tása, melyek biztosítják Békéscsaba Megyei Jogú Város köz
igazgatási területén a vásárok és piacok tartásával a lakos
ság jobb áruellátását. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén a jogi személyek, a jogi személyiség
gel nem rendelkező gazdasági társaságok és az egyéni vál
lalkozók (továbbiakban: üzemeltető) által fenntartott: 
a) országos és heti állat- ós kirakodóvásárra, búcsúvásárra, 

(ünnepi) vásárra és autóvásárra (továbbiakban együtt: vá
sár); 

b) napi élelmiszerpiacra, napiiparcikk-piacra, nagybani piacra 
(továbbiakban együtt: piac). 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 
a) az egyedi engedély alapján közterületen folytatott eseti jel

leggel árusítókra; 
b) a vásárok, piacok területén működő, külön engedéllyel (be

jelentett) rendelkező üzletek tevékenységére. 

2. § 
(1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Kögyülése vásárokat és pi

acokat az általa megbízott üzemeltetőkön keresztül tart fent. 
(2) Alkalmi (ünnepi) vásárt az üzemeltető a szükséges szakha

tósági engedélyek birtokában a közgyűlés hozzájárulásával 
tarthat. 

(3) A város piacai: a Sallai utcai, a Lencsési lakótelepi, az Oros
házi úti, a sportcsarnok környéki ós a Kétegyházi úti állatvá
sártér. 

3. § 
A vásárok és piacok jellegét és időpontját - a jegyző hozzájáru
lásával - az üzemeltető határozza mog és gondoskodik a lakco-
ság tájékoztatásáról. 

A VÁSÁRI ÉS PIACI ÁRUSÍTÁS FELTÉTELEI 
4. § 

(1) Vásárokon ós piacokon terméket az hozhat forgalomba, il
letőleg szolgáltatást az gyakorolhat, aki erre jo
got szerzett. 

(2) Az árus az árusítás jogosultságát az üzemeltető 
felszólítására köteles igazolni. 

FORGALMAZHATÓ ÁRUK KÖRE 
5. § 

(1) Vásárokon és piacokon olyan termék árusítható, melynek for
galomba hozatalát jogszabály nem tiltja. 

(2) Az áruk forgalomba hozatalának feltételeit az állategészség
ügyi és közegészségügyi szakhatóságok határozzák meg. A 
feltételek vásárokon, piacokon való közzétételéről az üze
meltető köteles gondoskodni. 

HELYHASZNÁLAT, HELYPÉNZ 
6. § 

(1) A vásárok és piacok területén az árusításért, vagy a szolgál
tatás igénybevételéért helypénzt, illetőleg szolgáltatási díjat 
kell fizetni, mely alól az üzemeltető felmentést adhat. 

(2) A helypénz, szolgáltatási díj maximumát a gazdasági-vállal
kozási bizottság állapítja meg, amelyen belül az üzemeltető 
határozza meg a díj összegét. 

AZ ÁRUSÍTÁS R E N D J E 
7. § 

(1) A vásári és piaci árusítás rendjének betartása, valamint az e 
rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzése az üzemel
tető ós a jegyző feladata. 

(2) Kitilthatok a vásárok, piacok területéről - legfeljebb két évig 
tartó időtartamra - azok a személyek, akiknek magatartása, 
tevékenysége sérti e rendelet és a helyi vásári és piaci sza
bályok előírásait. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
8. § 

(1) Az e rendeletben nem rögzített vásári és piaci árusítással ösz-
szefüggő előírásokat az üzemeltető a helyi sajátosságoknak 
megfelelően külön szabályzatban köteles meghatározni. A 
szabályzatot a jegyző hagyja jóvá, az abban foglaltak betar
tását az üzemeltető és a jegyző is ellenőrzi. Jóváhagyott sza
bályzat hiányában piac, vásár nem nyitható, illetve nem üze
meltethető. 

(2) A jegyző a vásár, piac üzemeltetőjének működési jogát meg
vonhatja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a műkö
dés nem felel meg a hatályos jogszabályok, valamint a helyi 
szabályzat előírásainak, és ha a felszólítás ellenére a hiá
nyosságokat az előírt időn belül nem szünteti meg. 

(3) Szabálysértést követ el az a személy, aki e rendeletet, vala
mint a helyi vásári és piaci szabályokat megszegi. A szabály
sértési eljárás lefolytatása feljelentés alapján a jegyző hatás
körébe tartozik. A kiszabható pénzbírság maximuma a min
denkor hatályos jogszabályok által meghatározott összeg. 

(4) Az árusítás rendjének megsértőivel szemben helyszíni bírság 
is kiszabható, melyre a Városi Rendőrkapitányság ós a köz
terület-ellenőrök jogosultak. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
9. § 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a vá
sárokról és piacokról szóló 1/1985. (V. 23.) sz. tanácsrende
let hatályát veszti. 

(2) A 8. § (1) bekezdés szerinti szabályzatot a rendelet hatályba 
lépésétől számított 3 hónapon belül az üzemeltetőnek jóvá 
kell hagynia. 

Békéscsaba, 1992 

Pap János 
polgármester 

Dr. Simon Mihály 
jegyző 




