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BÉKÉSCSABA Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
24/1993. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz
csatornákra és vízvezetékekre való csatlakozás, 

valamint a gázbekötések után fizetendő hozzájárulás 
feltételeiről szóló, 38/1992. (XII. 18.) sz. rendelet 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 
tulajdonában lévő szennyvízcsatornákra és vízvezetékekre való 
csatlakozás, valamint a gázbekötések után fizetendő hozzájá
rulás feltételeiről szóló 38/1992. (XII. 19.) sz. önkormányzati 
rendeletet a következők szerint módosítja és egységes szerke
zetbe foglalja. 

i . i 

A rendelet célja szabályozni az önkormányzat tulajdonában lé
vő szennyvízcsatornákra és vízvezetékekre, valamint a város 
közigazgatási területén a közterületeken lévő helyi forrás-

megvalósuló gázvezetékekre történő rákötés feltételeit. ból mi 

2.§ 
A rendelet hatálya kiterjed azokra, akik a szennyvízcsatorna és 
vízvezeték, valamint a gázvezeték közműszolgáltatást igénybe 
kívánják venni. 

(1) Aki 
3.§ 

Aki az önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízcsatornára 
és vízvezetékre, valamint bármely gázvezetékre rácsatlakoz
ni kíván, azzal polgári jogi szerződést kell kötni. 
A polgári jogi szerződés a kérelmező és az önkormányzat kö
zött jön létre. A szerződés tartalmazza a rákötés feltételeit. 

(2) Az önkormányzat a polgári jogi szerződések megkötésével a 
polgármestert bízza meg. 

4 § 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 

Békéscsaba, 1993 március 4. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 
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BÉKÉSCSABA Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
16/1993. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások átmeneti szabályairól 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 
45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Békés
csaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint ren
delkezik: 

1-§ 
(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 
küzdő személyek részére átmeneti segély nyújtaható. 

(2) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az átmeneti se
gély nyújtásának feltételeit és az eljárás módját a szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáig 
terjedő átmeneti időre 
- a felnőttvédelmi esetenkénti szociális gondoskodásra, 
- a rendkívüli gyermeknevelési támogatásra, 
- a szabadságvesztésből szabadult személyek szociális 

támogatására, 
- a köztemetésre, 
- a temetési segélyre, 
- az elemi károsultak segélyére vonatkozó 
1993. február 26-ig hatályban volt szabályokban foglaltak 
szerint állapítja meg. 

2 . 1 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

Békéscsaba, 1993. március 4. 
PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

BÉKÉSCSABA Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
23/1993. (III. 4.) sz. önkormányzati rendelete a helyi 
autóbusz-közlekedési díjak megállapításáról szóló, 
a 37/1992. (XII. 18.) sz. önkormányzati rendelettel 

módosított 5/1992. (I. 30.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

1.1 
A rendelet 1. §-ában foglaltak az alábbiakkal egészülnek ki: 
„Autóbuszon váltott menetjegy ára: 30 Ft." 

2.§ 
(1) A rendelet 3. § (5) bekezdésének utolsó mondata az alábbiak 

szerint módosul: 
„A visszaváltások kezelési díja: 20 Ft." 

(2) A rendelet 3. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 20 Ft, 
az elrontott vagy megrongálódott bérlet kicserélésének dija 
20 Ft." 

3 § 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 
5/1992. (I. 30.) sz. önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. 

Békéscsaba, 1993. március 4. 
PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
tegyző 

• FOGADÓNAPOK • 
Március 26-án dr. Simon Mihály jegyző, április 2-án Pap János 
polgármester tart fogadónapot a városházán 8 és 12 óra között. 
A polgármester fogadónapjára előre kell bejelentkezni telefonon 
(452-252), vagy személyesen a titkárságon. 



Beiratás előtt... 
LOGOPÉDIA 

BÉKÉSCSABA, Szabadság tér 11/17., tel.: 447-247, 
igazgató: Nagy Gyula 

Az életnek van olyan szakasza, amelyik attól (is) szép 
és emlékezetes a szülők számára, hogy a gyermek „sajá
tosan" képezi a hangokat, „egyedi" kifejezéseket használ. 

Az életkor előrehaladtával azonban már „követelmény" 
a „tiszta", a magyar nyelv szabályainak megfelelő beszéd. 
Ennek hiánya - sok esetben - az eredményes iskolai ha
ladást veszélyezteti. 

A képzési hibák (pöszeség, hadarás-dadogás) a meg
késett beszédfejlődés, a beszédértés vagy más, a beszéd
del összefüggő egyéb hibák korrigálását, megszüntetését 
speciális képzettségű pedagógusok végzik. Ők a logopé
dusok. 

Az utóbbi időben a beszédhibák javítása mellett egyre 
inkább előtérbe kerül az írás-olvasás elsajátításában mu
tatkozó elégtelenségekkel küzdő (dyslexiás), gyermekek
kel való foglalkozás. 

Városunkban is számosan - évenként 250-280 óvodás, 
általános és középiskolás gyermek - veszik igénybe a lo
gopédusok segítségét. (Ez is magyarázat arra, hogy mitől 
közismert a három logopédus, Marika néni, Judit néni, 
Eszter néni!) 

A hosszú hányódás, a méltatlan körülmények után, ma 
- és reménykedünk benne, hogy ezentúl már mindig -
ideális körülmények között folyik a „kezelés", amely a 
gyermekek számára - többnyire - érdekes, izgalmas, új
szerű játék, a logopédusok számára nagyfokú türelmet, 
megértést, tudatosan felépített fejlesztő tevékenységet je
lentő feladat. 

A közös munka eredményeként válik a „tatás", a „szi-
sza" kakassá, cicává! 

Logopédusaink fogadóóráikon (hétfő, kedd, csütörtök 
16-17 óra) tanácsadással, gyakorlatok bemutatásával se
gítik mindazokat, akik gyermekeik vagy saját beszédgond
jaik megoldása érdekében hozzájuk fordulnak. 

MATRIKULA 

fe 
SZÜLETÉS 

K o c s i s Zol tán és Ha jdú Már ia le
ánya Adél , Pet rovszk i J á n o s ós 
G b u r Ágnes fia János László, Wolf 
József és Leszkó Erzsébet fia T a 
m á s , Földi E l e k és Mihalek C s i l l a 
fia Ba lázs E l e k , Pataki Gábor és 
Arany Ildikó leánya R e b e k a A n n a 

E L H A L Á L O Z Á S 

Szudár Pálnó Sipiczki M á r i a 

JÓTÉKONYSÁGI E S T 
l e s z március 3 1 - é n , sze rdán 17 
órától a z Ifjúsági H á z b a n a z 
E g é s z s é g ü g y i G y e r m e k o t t h o n 

(Degré u.) "Nyújtsd s e 
gítő k e z e d " alapítvány 
javára. 
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Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gécs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 
Felelős kiadó: Pap János, 

Békéscsaba polgármestere 
Szerkesztőség: Békéscsaba, 

Szent István tér 9. 5601, Pf. 112 
Telefon: (66) 445-676, 452-252, 
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Garai György cégvezető 
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25 000 példányban 

BÉKÉSCSABAI MOZIK MŰSORA 
1993. március 25.-április 1-jéig 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 
III. 25. 16 óra: FÉRJEK ÉS FELESÉGEK (sz., am vígjáték) 

18 óra: NINCS BOCSÁNAT (sz., szélesvásznú, am. western) 
20 óra: TWIN PEAKS (sz., am. thriller) 

III. 26-29-ig 16, 18 és 20 óra: AZ UTOLSÓ MOHIKÁN 
(sz., szélesvásznú, am. kalandfilm) Főszereplő: DÁNIEL DAY LEWIS 

III. 30.-IV. 1-jéig 16 óra: HAIR (sz., am. musical) 

III. 30.-IV. 1-jéig 18 és 20 óra: AZ UTOLSÓ MOHIKÁN 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 
III. 25. és 27. 18.30 óra: A. K. c. filmklubsorozat: 

Kurosawa: RÖTSZAKÁLLÚ (japán film) 

III. 25. 20.30 óra: GLADIÁTOR (sz., am. akciófilm) 

III 26. és 29. 18.30 óra: A Premier plan c. filmklubsorozat: 

Jean-Luc Godard: NÉMETORSZÁG KILENC (ÚJ) NULLA 

(francia-német film) 

III. 26-27. 16.30 és 20.30 óra: F E K E T E MÁGIA 

(színes, szinr., am. krimi) 

III. 30-31. 18.30 óra: HAIR (sz., am. musical) 

III. 30.-IV. 1-jéig 20.30 óra: F E K E T E MÁGIA (sz., szinkr., am. krimi) 

IV. 1. 18.30 óra: A .Don Luis titokzatos vágya." c. sorozat 
A SZABADSÁG FANTOMJA (sz.. szinkr., francia film) 

ERZSÉBET MOZI (Jamina) 
III. 31 .-IV. 1-jéig 16 óra: AZ UTOLSÓ MOHIKÁN 

(sz., szélesvásznú, am. kalandfilm) 
18 óra: F E K E T E MÁGIA (sz., szinkr., am. krimi) 

HETI FILMAJÁNLAT 

AZ UTOLSÓ MOHIKÁN 
A cim védeti, tehát nem is lehet másról szó, mint J . F. Cooper halhatatlan 
indiánregényének legújabb feldolgozásáról. Bőrharisnya alias Nat Bumppo, 
Csingacsguk, és Uncas kalandos romantikus törtenete újra felidézi hajdani 
gyermekkori olvasmányunk hangulatát. 

MICHAEL MANN rendező, az eddigi leghitelesebb, s egyben leglátványo
sabb változatot mondhatja magáénak. A lenyűgöző táj, a monumentális 
csatajelenetek és a félelemetes erdei indiántámadások hamisítatlan mozi
élményt kínálnak minden korosztálynak 

A / . U T O I S Ó M ( >I II K A N 

NÉMETORSZÁG KILENC (ÚJ) NULLA 

JEAN-LUC GODARD, a filmművészet fenegyereke többek között a Kifut-

ladasig és a Bolond Pierrot világhírű rendezője ismét filmmel jelentkezik. 

Legújabb munkájának már a címe is különös: NÉMETORSZÁG KILENC 

(ÚJ) NULLA - és hogy miről szól: Lásd a címet! 

(Természetesen a mű filmbarátoknak kötelező anyag!) 

Végül a Bunuel rajongók figyelmébe: újra itt A SZABADSÁG FANTOMJA, 
a mester egyik legszórakoztatobb szürrealista mozija. (Figyelem: a film 
megtörtént fikciók alapján készült!) 



BÉKÉSCSABA Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 17/1993. (III. 4.) sz. 

önkormányzati rendelete 
az idegenforgalmi adóról szóló 

18/1991. (XII. 19.) sz. önkormányzati 
rendelet módosításáról és egységes 

szerkezetbe foglalásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 
idegenforgalmi adóról szóló 18/1991. (XII. 19.) s z . 
önkormányzati rendeletet a következők szerint mó-
dositia és egységes szerkezetbe foglalja. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a he
lyi adókról szóló 1990. évi C . törvény 1. §, 6. §, 
valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatal
mazás alapján az infrasrtuktúra fejlesztésére a kö
vetkező rendeletet alkotja: 

Adókötelezettség, az adó alanya 
1. § 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki 
nem állandó lakosként tartózkodik az önkormány
zat illetékességi területén lévő kereskedelmi és fi
zetővendég-szálláshelyeken egy vendégéjszakát 
meghaladóan (SZJ . 0811, 08125) . 

Adómentesség 
2. § 

A rendelet 1. §-a szerinti adókötelezettség alól 
mentes: 

a) a 18. életévet be nem töltött, továbbá a 70. élet
évét betöltött magánszemély. 

b) az egészségügyi, szociális intézményben ellá
tott magánszemély. 

c) közép- és lelsőfokú oktatási intézménynél tanu
lói vagy hallgatói jogviszony, a munkaviszony, 
a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése foly
tán, a szakmunkásképzés, szakmai átképzés, 
szervezett szakismereti oktatás keretében, a 
szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a vál
lalkozási tevékenység végzése céljából az ön
kormányzat illetékességi területén tartózkodó 
magánszemély. 

Az adó alapja 
3. § 

(1) Az ado alapja az l § szennti adókötelezettség 
eseten a megkezdett második és további ven
degeiszakák száma. 

Az adó mértéke 
4- § 

Az adó mértéke az 1. § alapján személyenként és 
vendégéiszakánként 100 Ft. 

Az adó beszedésére kötelezett 
5. § 

(1) Az 1. § alapján fizetendő adót 

a) kereskedelmi szálláshelyeken a szolgáltatá
sért esedékes összeggel együtt az üzemel
tető, 

b) fizető-vendéglátó szálláshelyeken fogadott 
vendég után jaro adót a szálláshelyi díjjal 
együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre 
jogosított szerv szedi be. 

(2) Aza)-b) pontok szerint fizetendő idegenforgal
mi adót az adóbeszedésre kötelezeti akkor is 
tartozik befizetni, ha annak beszedését elmu
lasztotta. 

Az adó megfizetése, esedékessége 
6- § 

Az 5 §-ban irt és az idegenforgalmi adó beszedé
sére kötelezettnek az adót a beszedést követő hó 
15-ig kell az adóhatóságnak befizetnie. 

Záró rendelkezések 
7. § 

(1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdések
ben: 

- a helyi adókról szóló, többször módosított 
1990. évi C . törvény, 

- az adózás rendjéről szóló, többször módosí
tott 1990. évi XC I . tv. rendelkezései az irány
adók. 

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
Rendelkezéseit 1993. január 1-jétől kell alkal
mazni. 

Értelmező rendelkezések 
8. § 

E rendelet alkalmazásában 

1. Ön ko r m án yza t i l letékességi területe: az ön
kormányzat közigazgatási határa által behatá
rolt - bel- és külterületet magában foglaló - tér
ség, melyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. 

2. Á l landó l a k o s : aki a településen állandóra vagy 
ideiglenesre bejelentett - az illetékes hatóság 
által nyilvántartásba vett - lakással rendelkezik. 

3. Vendégé jszaka : vendégenként eltöltött - éjsza
kát is magában foglaló vagy így elszámolt - leg
feljebb 24 óra. 

4. Szociá l is in tézmény: a szociális ellátásokról 
szóló törvényben meghatározott személyes 
szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállal
kozás. 

5. Egészségügy i in tézmény: minden olyan szer
vezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-
ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, 
diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy 
más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, 
rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, to
vábbá amely gyógyszert forgalmaz. 

Békéscsaba , 1993. március 4. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

BÉKÉSCSABA 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
18/1993. (III. 4.) sz. önkormányzati 

rendelete a gazdasági tevékenységre 
szolgáló építmények adójáról szóló 

20/1991. (XII. 19.) sz. rendelet 
módosításáról és egységes 

szerkezetbe foglalásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
gazdasági tevékenységre szolgáló építmények 
adójáról szóló 20/1991. (XII. 19.) s z . önkormány
zati rendeletet a következők szerint módosítja és 
egységes szerkezetbe foglalja. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a he
lyi adókról szóló 1990. évi C . törvény 1. § (1) be
kezdés, a 6. § és 43. § (3) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján a következő rendeletet al
kotja: 

Adókötelezettség 
1- § 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi terü
letén lévő valamennyi nem lakás céljára szol
gáló olyan épület, épületrész (továbbiakban 
együtt: építmény), amelyet gazdasági tevé
kenység céljára használnak. 

(2) Az adókötelezettség az épitmény valamennyi 
helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, ille
tőleg hasznosításától függetlenül. 

Az adó alanya 
2. § 

(1) E rendelet alkalmazásában az adó alanya: 

a) az a magánszemély, jogi személy, a jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, il
letve magánszemélyek jogi személyiséggel 
nem rendelkező személyi egyesülése, 
amely (aki) a naptári év (továbbiakban: év) 
első napján az épitmény tulajdonosa. 

b) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulaj
doni hányadaik arányában adóalanyok. 
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyil
vántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog 
terheli, az annak gyakorlására jogosult az 
adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű 
jog jogosítottja a továbbiakban együtt tulaj
donos.) 

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött 
és az adóhatósághoz benyújtott megállapodás
ban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet tér
ni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottak 
szerint adóalany a külföldi magánszemély és 
szervezet is, feltéve, hogy adómentességét 
nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem 
biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénz
ügyminiszter állásfoglalása az irányadó. 

Adómentesség 
3- § 

Mentes az adó alól: 

a) Adómentes a 2. § (1) bekezdésében felsorolt 
adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az 
egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szerve
zet és a költségvetési szerv abban az évben, 
amelyet megelőző évben folytatott tevékenysé
ge után társasági adókötelezettsége - költség
vetési szerv esetében a központi költségvetés
be befizetési kötelezettsége - nem keletkezett. 
E feltétel meglétéről az adóalany írásban köte
les nyilatkozni az adóhatóságnak. 

b) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, 
illetőleg a nevelési-, oktatási intézmények helyi
ségei, valamint az ilyen célra szolgáló helyisé
gek. 

c) A műemléképitmóny. 

d) A lí l l íségvetési szerv, közszolgáltató szervezet, 
valamint az egyház tulajdonában álló épitmény. 

e) Az állattartást szolgáló épületek, valmint az eh
hez kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá a nö
vénytermesztéshez kapcsolódó tároló épületek 
(pl.: a műtrágyatároló, magtárak s tb ) . 

4- § 
(1) Ha a magánszemély kommunális beruházást 

hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befize
tést teljesít, akkor saját beruházás számlával 
igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének 
évében, illetőleg a befizetés támogatással 
csökkenteit összege a befizetés évében levon
ható a beruházás helye szerint illetékes önkor
mányzat által megállapított, az adott évben 
esedékessé vált helyi adóból. 

(2) Ha a helyi adó éves összege nem éh el az (1) 
bekezdés szerinti levonható összeget, a levo
nási jog a megnyíltát követő négy naptári évben 
esedékes helyi adóval s z e m b e n érvényesíthe
tő. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben irt kedvezmény, 
illetve mentesség az adóalanyt a választása 
szerinti helyi adóból, de ugyanarra 
az összegre nézve csak egyszer il
leti meg. 
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Adókötelezettség keletkezése 
és megszűnése 

5. § 
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illető

leg a fennmaradási engedély kiadását követő 
év első napján keletkezik. Az engedély nélkül 
épült, vagy anélkül használatba vett építmény 
esetében az adókötelezettség a tényleges 
használatbavételt követő év első napján kelet
kezik. 

(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény 
megszűnése évének utolsó napján, az épít
ménynek az óv első felében történő megszű
nése esetén a második félévre vonatkozó adó
kötelezettség megszűnik. 

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

Az adó alapja és mértéke 
6. § 

(1) Az adó alapja az építmény m--ben számított 
hasznos alapterülete. 

(2) Az adó évi mértéke: 

a) Bank, biztosítási és egyéb pénzügyi szolgál
tatás, italkimérés és szerencsejáték céljára 
szolgáló építmény esetén Békéscsaba Me
gyei Jogú Város egész illetékességi terüle
tén 300 Ft /m 2 . 

b) Egyéb, iroda céljára szolgáló építmény e s e 
tén (ide nem értve az a) pontban írt tevé
kenységeket) 

- a központi városrósz területén 150 Ft /m 2 , 

- a város egyéb illetékességi területén 
100 Ft /m 2 . 

c) Mentességben nem részesülő gazdasági te
vékenység céljára szolgáló építmény esetén 

- a központi városrósz területén 100 Ft /m 2 , 

- a város egyéb illetékességi területén 
50 Ft /m 2 . 

Egyéb rendelkezések 
7. § 

(1) Az adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, 
vagyoni indokok alapján - a z építményadó 
mérsékelhető vagy elengedhető. 

(2) Az önadózónak az építményadójáról készített 
bevallását 

a) az adóévet követő év február 28-ig kell be
nyújtania, 

b) soron kívüli adóbevallást kell tenni az adó
alanynak a változást követő 30 napon belül, 
ha: 

- felszámolás nélkül megszűnik, 

- adóköteles tevékenységét megszünteti, az 
épületet lebontják. 

c) Az adóalanynak, akinek felszámolását (vég
elszámolását) rendelték el , vagy átalakult, a 
fenti határidőt - ha a törvény másként nem 
rendelkezik - attól a z időponttól kell számí
tani, amit külön jogszabályban előírt záró
mérleg, vagyonmérleg elkészítésére jogsza
bály megállapít. 

(3) Az építményadót félévenként, két egyenlő rész
letben kell megfizetni, a z adóév március 15-ig, 
illetve szeptember 15-ig. 

Záró rendelkezések 
8. § 

(1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a 

- helyi adóról szóló többször módosított 1990. 

évi C . törvény és a z 

- adózás rendjéről szóló többször 
módosított 1990. évi XC I . tőrvény 
rendelkezései az irányadók. 

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, 
rendelkezéseit 1993. január 1. napjától kell al
kalmazni. 

Értelmező rendelkezések 
9. § 

(1) A z önkormányza t i l letékességi területe: az 
önkormányzat közigazgatási határa által beha
tárolt - bel- és külterületet magában foglaló -
térség, amelyre az önkormányzati hatáskör ki
terjed. 

(2) Vagyon i ér tékű jog: a kezelői jog, a tartós föld
használat, a haszonélvezet, a használat joga -
ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is 
- , a földhasználat és lakásbérlet. 

(3) Épület: az olyan építmény, amely a környező 
külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy 
egészben elválasztott teret alkot és ezzel az ál
landó vagy az időszakos tartózkodás, illetőleg 
használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan 
önálló létesítményt is, amely részben vagy tel
jes belmagasságával a környező csatlakozó te
repszint alatt van. Épületrész az épület műsza
kilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része. 

(4) Épí tmény: olyan ingatlanjellegű, végleges 
vagy ideiglenes műszaki alkotás (épület, mű
tárgy), amely általában a talajjal való egybeépí
tés vagy a talaj természetes állapotának meg
változtatása révén jött létre. Nem minősül épít
ménynek a 3 évnél rövidebb időtartamra létesí
tett építmény. 

(5) Műemlékép í tmény: a műemlékvédelemről 
szóló 1/1967. (I. 31.) ÉVM-rendelet 2. §-ának 
(1) és (2) bekezdésében foglalt építmény - ide 
nem értve e körből a lakás céljára szolgáló épít
ményt. 

(6) H a s z n o s alapterület: a végleges falsíkokkal 
határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol 
a belmagasság legalább 1,90 m, a teljes alap
területbe a helyiségek összegzett alapterülete 
és az épülethez tartozó fedett és három oldalról 
zárt külső tartózkodók ( lodzsa, fedett és oldalt 
zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác, tetőtér, 
valamint a többszintes lakrészek belső lépcső
jének egy szinten számított vízszintes vetülete 
is beletartozik. 

(7) Kiegészí tő he ly iség: az , amely a lakás- és az 
üdülőtulajdon rendeltetésszerű használatához 
szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra 
részben és ideiglenesen s e m szolgál (tüzelő
tér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szer 
számkamra, szín, pince). 

(8) Épí tmény m e g s z ű n é s e : ha az épületet lebont
ják, vagy megsemmisül, illetőleg ha az illetékes 
építésügyi hatóság a használatbavételi enge
délyt visszavonta. 

(9) K o m m u n á l i s beruházás: a közmű (a telepü
lésekre vagy azok jelentős részére kiterjedő, el
osztó- és vezetékrendszerek és az ezekkel 
kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasz
tók vízellátási, ideértve a belvíz-, a csapadék-
és szennyvízelvezetési, -tisztítási, villa-
mosener-gia, hő-, gázenergia- és távbeszélési 
igényeit elégítik ki), valamint az út-, és járda
építés. 

(10) Gazdaság i t evékenység: minden olyan tevé
kenység, amely haszonszerzésre irányul. 

(11) Központ i városrész: az alábbi utcák által ha
tárolt belterület: Vasút-Szarvasi út-Bókósi 
út -Nádas sor-Kórház u. -Peter J i lemniczky-
Thurzó u.-Szőlő u.-Degró u.-Felső Körös
sor-Vil im u.-Kőlcsey u -Bánát u . -Tessed ik 
u. -Temető sor-Vasút 

(12) Szociá l is in tézmény: a szociális ellátásokról 
szóló törvényben meghatározott személyes 
szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vál
lalkozás. 

(13) Egészségügy i in tézmény: minden olyan 
szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvő-
betegellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgá
latot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú 
vagy más egészségügyi beavatkozást, utóke
zelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot 
végez, továbbá amely gyógyszert forgalmaz. 

(14) Közszo lgá l ta tó s z e r v e z e t : a Magyar Posta 
Vállalat, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, 
továbbá a helyi és a helyközi menetrend sze
rinti tömegközlekedést lebonyolító szerveze
tek, a közüzemi ellátást végző szervezetek 
közül a villamos- és gázenergia-, távfűtés-, 
melegvíz-, ivóvíz- csatornaszolgáltatást nyúj
tók, ideértve a víziközmű-társulatot is. 

Békéscsaba , 1993. március 4. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

BÉKÉSCSABA 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
19/1993. (IN. 4.) sz. önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról 

szóló módosított 24/1991. (XII. 19.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 
és egységes szerkezetbe foglalásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 
iparűzési adóról szóló módosított 24/1991. (XII. 19.) 
sz . önkormányzati rendeletet a következők szerint 
módostja és egységes szerkezetbe foglalja. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a he
lyi adókról szóló 1990. évi C . törvény 1. § (1) be
kezdésében a 6. §-ban, és 43. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alaján a következő rendeletet 
alkotja: 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
1. § 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi terü
letén végzett gazdasági tevékenységek közül a 
kereskedelmi-banki, hitelbanki, és egyéb pénz
ügyi szolgáltatás ( S Z T J 713-2), biztosítási szol
gáltatás ( S Z T J 713-3), játókautómaták üzemel
tetése és a z italárusítás. 

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, 
hogy az adóalany az adóköteles tevékenységéi 
a székhelyén, vagy a telephelyén (részlegé
ben) vagy azon kívül végzi. 

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó 
e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jöve
delemszerzésre irányuló tevékenysége. 

Az adókötelezettség keletkezése 
és megszűnése 

2. § 
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység 
megkezdésének napjával keletkezik és a tevé
kenység megszüntetésének napjával szűnik meg. 

Az adó alapja 
3. § 

(1) Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg a 
végzett szolgáltatás éves nettó árbevétele, 
csökkentve az eladott áruk beszerzési értéké
vel, és az alvállalkozói teljesítések értékével, il
letve az állami adóhatóság által az elévülési 
időn belül megállapított, valamint a váltakozó 
által önrevízióval korrigált árbevétel. 

(2) Ha a vállalkozó az iparűzési tevékenységéi 
több önkormányzat illetékességi területén vég
zi, és a z adó alapja a z egyes illetékességi te
rületeken elkülönítetten nem áll rendelkezésre, 
akkor azt - a tevékenység sajátosságaira leg
inkább jellemzően - a vállalkozónak kell meg
osztania. 



(3) Az (1) bekezdés szerint módosított árbevétele
ket az önkormányzat adóhatósága az A P E M 
megyei szervei által szolgáltatott adatok alap
ján állapítja meg. 

Az adó mértéke 
4. § 

Az adó évi mértéke az adóalap 8 ezreléke. 

Az adóelőleg megállapítása 
és az adó megfizetése 

5. § 
(t) A vállalkozónak az adóelőleget félévi egyenlő 

részletekben március 15-ig, illetve szeptember 
15-ig kell megfizetni. 

(2) a) Az adóévet megelőző teljes évben változat
lan szervezeti formában működő vállalkozónál 
- ideértve az idény jellegű tevékenységet is -
a megelőző év adójának megfelelő ősszeg, 

b) az adóévet megelőző év egy részében mű
ködő vállalkozónál a megelőző év adójának 
a működés naptári napjai alapján egész évre 
számított összege, 

c) a tevékenységét az adóév közben kezdő vál
lalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót 
első alkalommal, vagy év közben vezeti be, 
az adóévre bejelentett várható adó összege. 

(3) Ha a jogszabályváltozás miatt az adó alapja 
vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg 
összegét ennek figyelembevételével kell meg
állapítani. 

(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége 
megkezdésétől számított, illetőleg az önkor
mányzat adót bevezető rendeletének hatályba
lépését követő 15 napon belül a z adóévre vár
ható adójáról bejelentést kell tennie az adóha
tósághoz. 

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét 
az éves adóbevallás, illetve a várható adó be
jelentése alapján, fizetési meghagyásban közli. 

(6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési 
meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2) be
kezdés a)-b) pontjában emiitett vállalkozó az 
adóelőlegét az előző fizetési meghagyás alap
ján lizeti. 

Az adó mérséklése, elengedése 
6. § 

(1) Ha a magánszemély kommunális beruházást 
hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befize
tést teljesít, akkor a saját beruházás számlával 
igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének 
évében, illetőleg a befizetés támogatással 
csökkentett összege a befizetés évében levon
ható a beruházás helye szerint illetékes önkor
mányzat által megállapított, az adott évben 
esedékessé vált helyi adóból. 

(2) Ha a helyi adó éves összege nem éri el az (1) 
bekezdés szerint levonható összeget, a levo
násijoga megnyíltát követő négy naptári évben 
esedékes helyi adóval szemben érvényesíthe
tő 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben írt kedvezmény, il
letve mentesség az adóalanyt a választása 
szerinti helyi adóból, de ugyanarra az ősszegre 
nézve csak egyszer illeti meg. 

7. § 
Az adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, va
gyon indokok alapján - az iparűzési adó mérsé-

lő vagy elengedhető. 
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Záró rendelkezések 
8. § 

Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a 

- helyi adókról szóló többszörösen módosított 
1990. évi C . tv. ós az 

- adózás rendjéről szóló többszörösen módo
sított 1990. évi XCI . törvény rendelkezései 
az irányadók. 

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, 
rendelkezéseit 1993. január 1-jétől kell alkal
mazni. 

Értelmező rendelkezések 
9. § 

E rendelet alkalmazásában: 

(1) A z önkormányza t i l letékességi területe: az 
önkormányzat közigazgatási határa által beha
tárolt - bel- és külterületet magában foglaló -
térség, amelyre az önkormányzati hatáskör ki
terjed. 

(2) a) A számviteli törvényben meghatározott érté
kesítés nettó árbevételele, továbbá a kapott ka
matok és kamat jellegű bevételek együttes 
összege a b)-i) pontokban foglalt eltérésekkel, 

b) a pénzintézeteknél: a kapott kamatok és ka
mat jellegű bevételeknek, az egyéb pénzin
tézeti tevékenység bevételeinek, a nem 
pénzintézeti tevékenység nettó árbevételé
nek együttes összege, 

c) a biztosítóknál: a biztosítástechnikai bevéte
lek, a biztosítástechnikai tartalékok csökke
néséből származó bevétel kivételével, a nem 
biztosítási tevékenység bevételei, valamint a 
kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 
együttes összege, 

d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási te
vékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi be
vétel, 

e) az értékpapír-forgalmazó társaságnál: az ér
tékpapír-forgalmazás bevétele, növelve a 
kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 
összegével, 

f) az egyházi jogi személynél, valamint az egy
ház által alapított intézménynél: a könyvve
zetési kötelezettségtől függően a vállalkozá
si tevékenységből származó a) pont alatti 
nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel, 

g) a jogi személyiséggel rendelkező, jogi képvi
seletet ellátó munkaközösségnél, az ügyvédi 
irodánál: az a) pont alatti árbevétel pénzfor
galmi szemléletben számított összege, 

h) a b)-g) pontban nem említett szervezetnél 
(lakásszövetkezet, társasház, alapítvány, 
társadalmi szervezet, az általuk alapított in
tézmény stb.) - könyvvezetési kötelezett
ségtől függően - a vállalkozási tevékenység
ből származó, az a) pont szerinti nettó árbe
vétel vagy pénzforgalmi bevétel, 

i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 
törvény hatálya alá tartozó vállalkozók e s e 
tében a tevékenységükkel (termékeladás, 
szolgáltatás) összefüggésben kapott általá
nos forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, 
természetben kapott juttatás, vagy bármilyen 
vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel 
és csökkentve a fogyasztási adóval. 

(3) I talárusítás: minden alkoholtartalmú, élvezeti 
cikként forgalomba hozott ital (palackozott és 
kimért), ide nem értve a gyógynövények gyó
gyászati rendeltetésű s z e s z e s kivonatait, vala
mint az azok felhasználásával készült készít
ményeket és az alacsony alkoholtartalmú pa
lackozott üdítőitalokat. 

(4) K o m m u n á l i s beruházás: a közmű (a telepü
lésekre vagy azok jelentős részére kiterjedő, el
osztó- és vezetékrendszerek és az ezekkel 
kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasz
tók vízellátási, ideértve a belvíz-, a csapadék
os szennyvíz-elvezetési, -tisztitási, villamos

energia, hő-, gázenergia és távbeszélési igé
nyeit elégítik ki), valamint az út- és járda-építés. 

Békéscsaba , 1993. március 4. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

BÉKÉSCSABA 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

20/1993. (III. 4.) sz. rendelete 
a vállalkozók kommunális adójáról 

szóló 19/1991. (XII. 19.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 
és egységes szerkezetbe foglalásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
vállalkozók kommunális adójáról szóló 19/1991. 
(XII. 19.) s z . önkormányzati rendeletet a követke
zők szerint módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalja. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a he
lyi adókról szóló 1990. évi C . törvény 1. § (1) be
kezdésében, a 6. § és 43. § (3) bekezdésében ka
pott felhatalmazás alapján az infrastruktúra fejlesz
tésére, valamint a környezetvédelmi feladatok el
látására a következő rendeletet alkotja: 

Adókötelezettség 
és az adókötelezettek köre 

1. § 
(1) Adókötelezettség terheli 

- a magánszemélyeket, 

- a jogi személyeket és a jogi személyiség nél
küli gazdasági társaságokat, továbbá 

- a magánszemélyek jogi személyiséggel nem 
rendelkező személyi egyesüléseit, amennyi
ben vállalkozói tevékenységet folytatnak. 

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az. 
hogy az adóalany székhelye vagy csupán te
lephelye (részleget található az önkormányzat 
illetékességi területén. 

(3) Adómentes az (1) bekezdésben felsorolt adó
alanyok közül a társadalmi szervezet, az egy
ház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet 
és a költségvetési szerv abban az évben, ame
lyet megelőző évben folytatott tevékenysége 
után társasági adókötelezettsége - költségve
tési szerv esetében a központi költségvetésbe 
befizetési kötelezettsége - nem keletkezett. E 
feltétel meglétéről a z adóalany írásban köteles 
nyilatkozni az adóhatóságnak. 

(4) A (1) és (3) bekezdésben meghatározottak sze 
rint adóalany a külföldi magánszemély és szer
vezet is, feltéve, hogy adómentességét nem
zetközi szerződés vagy viszonosság nem biz
tosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügy
miniszter állásfoglalása az irányadó. 

Az adó alapja 
2. § 

Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat 
illetékességi területén foglalkoztattak korrigált átla
gos statisztikai állományi létszáma. 

Az adó mértéke 
3. § 

Az adó évi mértéke a 2. § alapján számított lét 
számra vetítve 1000 Ft/fő. 

Adómentesség, adókedvezmény 
4. S 

(1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól az az 
adóalany, akinél a foglalkoztatott 
személyek (tulajdonosok, tagok, 

LAPOZZON! SS-



alkalmazottak stb.) korrigált átlagos statisztikai 
állományi létszáma nem haladja meg az 5 löt. 

(2) Az (1) bekezdésben írt adómentesség nem ter
jed ki arra az adóalanyra, aki italárusítást vagy 
divatcikk-árusítást is folytat. Nem terjed ki arra 
az adóalanyra s e m , aki ezeket az árucikkeket 
más árukkal vegyesen árusítja. 

(3) Azok az adóalanyok, akik egész tanéven át 
szakmunkástanulót foglalkoztatnak, tanulónként 
1000 forint adókedvezményben részesülnek. 

5. § 
(1) Ha a magánszemély kommunális beruházást 

hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befize
tést teljesít, akkor a saját beruházás számlával 
igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének 
évében, illetőleg a befizetés támogatással 
csökkentett összege a befizetés évében levon
ható a beruházás helye szerint illetékes önkor
mányzat által megállapított, az adott évben 
esedékessé vált helyi adóból. 

(2) Ha a helyi adó éves összege nem éri el az (1) 
bekezdés szerint levonható összeget, a levo
nási jog a megnyíltát követő négy naptári évben 
esedékes helyi adóval szemben érvényesíthe
tő. 

(3) Az (1) ós (2) bekezdésben írt kedvezmény, il
letve mentesség a z adóalanyt a választása 
szerinti helyi adóból, de ugyanarra az ősszegre 
nézve c s a k egyszer illeti meg. 

Az adóelőleg megállapítása 
és az adó megfizetése 

6. § 
(1) A vállalkozó kommunális adóra adóelőleget kö

teles fizetni. 

(2) Az adóelőleg összege: 

a) Az adóévet megelőző teljes évben változat
lan szervezeti formában működő vállalkozó
nál - ideértve az idény jellegű tevékenységet 
is - a megelőző év adójának megfelelő 
összeg. 

b) Az adóévet megelőző év egy részében mű
ködő vállalkozónál a megelőző év adójának 
a működés naptári napjai alapján egész évre 
számított összege. 

c) A tevékenységét az adóév közben kezdő 
vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az 
adót első alkalommal vagy év közben vezeti 
be, az adóévre bejelentett várható adó 
összege. 

(3) Ha a jogszabályváltozás miatt az adó alapja 
vagy mórtéke az adóévre módosul, az előleg 
összegét ennek figyelembevételével kell meg
állapítani. 

(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége 
megkezdésétől számított 15 napon belül az 
adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie 
az adóhatósághoz. 

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét 
az éves adóbevallás, illetve a várható adó be
jelentése alapján fizetési meghagyásban közli. 

(6) Ha a vállalkozó kommunálisadó-kötelezettsége 
nem áll fenn az egész évben, az adó (adóelő
leg) megállapításához az egy főre meghatáro
zott évi adómérték egy hónapra eső hányadát 
szorozni kell a korrigált átlagos statisztikai állo
mányi létszámmal és az adókötelezettség hó
napjainak számával . Ennek során minden 
megkezdett hónap egész hónapnak számít. 

(7) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meg
hagyás jogerőre emelkedéséig a (2) 
bekezdés a)-b) pontjában említett 
vállalkozó az adóelőlegét az előző fi
zetési meghagyás alapján fizeti. 

(8) A vállalkozó az 1993. évi adóelőleg első rész
leteként annak az összegnek az 50%-át fizeti 
meg március 15-ig, amelyet az 1992. évi for
galmi adatok, illetve az 1993. évre hatályos Htv. 
és önkormányzati rendelet alapján állapít meg. 

(9) a) A vállalkozónak a helyi kommunális adó elő
legét a várható, éves fizetendő adó 90%-
ának megfelelő ősszegre az adóév decem
ber 20-ig ki kell egészítenie, 

b) A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az 
éves tényleges adókülönbözetét az éves 
adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti 
meg, illetve igényelheti v issza . 

Az adó esedékessége 
és az adóbevallás beadása 

7. § 
(1) A vállalkozónak az adóelőleget félévi egyenlő 

részletekben március 15-ig, illetve szeptember 
15-ig kell megfizetni. 

(2) A vállalkozónak bevallásadási kötelezettsége 
az adóévet követő év február 28-ig esedékes. 

Az adó mérséklése, elengedése 
8. § 

Az adóalany kórelmére - szociális, jövedelmi, va
gyoni indokok alapján - a kommunális adó mérsé
kelhető vagy elengedhető. 

Átmeneti és hatálybaléptető 
rendelkezések 

9- § 
(1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a 

- helyi adóról szóló többször módosított 1990. 

évi C . törvény ós az 

- adózás rendjéről szóló többször módosított 

1990. évi XC I . törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ren

delkezéseit 1993. január 1 -jétől kell alkalmazni. 

Értelmező rendelkezések 
10. § 

E rendelet alkalmazásában: 

1. A z önkormányza t i l letékességi területe: az 
önkormányzat közigazgatási határa által beha
tárolt - bel- ós külterületet magában foglaló -
térség, melyre az önkormányzati hatáskör kiter
jed. 

2. Korrigált á t lagos stat iszt ikai á l lományi lét
s z á m : a Központi Statisztikai Hivatal Munkaügyi 
Statisztikai Fogalmak c. módszertani segédlet 
1992. évi július hó 15. napján érvényes szabá
lyai szerint éves szinten számított statisztikai ál
lományi létszám, ideértve a saját nevében és 
kockázatára rendszeresen haszonszerzés cél
jából vállalkozási tevékenységet folytató ma
gánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vál
lalkozásában személyes közreműködésre köte
lezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, 
valamint segítő családtagot. 

3. I talárusítás: minden alkoholtartalmú, élvezeti 
cikként forgalomba hozott ital (palackozott ós ki
mért), ide nem értve a gyógynövények gyógyá
szati rendeltetésű s z e s z e s kivonatait, valamint 
az azok felhasználásával készült készítménye
ket ós az alacsony alkoholtartalmú palackozott 
üdítőitalokat. 

4. Divatc ikkek köre. Szakmai szokások alapján 
a z öltözködéssel, ruházkodással összefüggés
ben divatáru-üzletkörbe tartozó alábbi árucik
kek: 

- egyes konfekcionált, a divatirányzathoz igazo
dó felsőruházat (szoknya, női ruha, zakó, 
dzseki , anorák, nadrág, női bluz stb.), 

- bőrből készült felsőruházati termékek (zakó, 
dzseki , szoknya, blézer stb.), 

- női, férfi kötöttáru (pulóver, női ruha, mellény 
stb.), 

- női, férfi alsóruházati cikkek (fehérneműk, in
gek stb.), 

- öltözókkiegészítő cikkek (kesztyű, sapka, ka
lap, sál, nyakkendő, harisnya, divattáska, bőr
díszmű áruk, esernyő, divat ékszer s t b ) , 

- szezonális cikkek (fürdőruha, napszemüveg, 
és egyéb strandcikkek). 

A gyermekruházati cikkek nem minősülnek di
vatcikkeknek. 

5. Vá l la lkozó: a gazdasági tevékenységet saját 
nevében és kockázatára haszonszerzés céljá
ból üzletszerűen végző: 

a) vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magán
személy, 

b) az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatály
balépését megelőző jogszabályok alapján 
kisiparosnak, magánkereskedőnek minősülő 
magányszemély, valamint a jogi személy 
részlegét szerződéses rendszerben üzemel
tető magánszemély, 

c) a mezőgazdasági termelést és az ahhoz kap
csolódó szolgáltatást végző magánszemély, 

d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló 
jogszabályok alapján vállalkozói igazolvány
hoz nem kötött tevékenységet folytató ma
gánszemély, 

e) jogi személy, 

f) egyéb szervezet. 

6. K o m m u n á l i s beruházás: a közmű (a települé
sekre, az azok jelentős részére kiterjedő, elosz
tó- és vezetékrendszerek, az ezekkel kapcsola
tos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízel
látási - ideértve a belvíz-, a csapadék és 
szennyvíz-elvezetési, -tisztítási, villamosener
gia, hő-, gázenergia és távbeszélést igényeit 
elégítik ki), valamint a z út- és járdaépítés. 

7. Ide ig lenes (alkalmi) t e v é k e n y s é g : az önkor
mányzat illetékességi területén a vállalkozó által 
a székhelyén, illetve állandóra létesített telephe
lyén kívül, nem rendszeresen, az alkalomtól füg
gően, eseti jelleggel végzett tevékenység, ide 
nem értve a z idény jellegű tevékenységet, a fo
gyasztási szolgáltatásokat és a fuvarozást. 

Az építőipari, valamint a nyomvonalas létesítmé
nyen végzett kivitelezési és fenntartási munkák, 
továbbá az ezekkel kapcsolatos szerelési, szer
vezési, lebonyolító-, szaktanácsadó, illetve fel
ügyeleti tevékenység abban az esetben ideigle
nes , ha az időtartam folyamatosan, vagy egy 
adóéven belül megszakításokkal legfeljebb 3 
hónap, ezt meghaladó esetben a tevékenység 
állandó telephelyről végzett tevékenységnek mi
nősül. 

8. Idény je l legű tevékenység: a vállalkozási te
vékenység, amelyet a vállalkozó állandó szék
hellyel, telephellyel az év meghatározott szaká
hoz kötötten rendszeresen végez. 

9. Közszolgál ta tó sze rveze t : a Magyar Posta Vál
lalat, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, to
vábbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tö
megközlekedést lebonyolító szervezetek, a köz
üzemi ellátást végző szervezetek közül a villa
mos- és gázenergia, távfűtés, melegvíz-, ivóvíz-, 
csatornaszolgáltatást nyújtók, ideértve a víziköz
mű-társulatot is. 

Békéscsaba , 1993. március 4. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG 

HIRDETMÉNY 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az önkormányzati tulajdonú (volt tanácsi, IKV-) 
bérlakások azon visszaadóinak, akik elhelye
zési igény nélkül a lakásukat 30 napon belül 
kiürítve, rendeltetésszerű állapotban leadják, 
a lakás-használatbavételi dij ötszörösének 
megfelelő térítési dijat fizethet. A leadással 
kapcsolatban jelentkezni aPolgármesteh Hiva
tal közigazgatási irodájánál (fszt. 9. szoba). 
1993. március 31-ig lehet. 

BÉKÉSCSABA, 1993. MÁRCIUS 28. 

Nemzetközi Gyaloglóverseny 

KUPA 
Jókai u. -Petőf i u. te l jes h o s s z a 

márc ius 28. (vasárnap) 8 órától 14 óráig 
A v e r s e n y fővédnöke : Gal lov Rezső ál lamtitkár 

A verseny közben a K e m é n y Gábor Szakközépiskola udvarán 
S A K K S Z I M U L T Á N nemzetköz i nagymester re l 

M A J O R E T T E - B E M U T A T Ó 
12 órától pénzdí jas fu tóverseny - helyszíni nevezéssel 

A COCA-COLA KUPA TÁMOGATÓI: 
Aranyérmes szponzor 

• • • COCA-COLA AMATIL (Magyarország) Italáru Kft. 

Ezüstérmes szponzor 
TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL - Békés megye 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
UNIVERZÁL K E R E S K E D E L M I RT. - Békéscsaba 
BÉKÉS M E G Y E I HÍRLAP - Békéscsaba 
POLITERM KFT. - Békéscsaba 
K O R C S O K HÚSÜZEM - Újkígyós 

Bronzérmes szponzor 
UNIVERZÁL ÁRUHÁZ KFT. - Békéscsaba 
SZERENCSEJÁTÉK RT. 3. sz. Területi Igazgatósága - Szeged 
HERMA ÉPÍTŐIPARI KFT. - Békéscsaba 
KÖRÖS KAZÁNGYÁRTÓ KFT. - Békéscsaba 
HŰTŐIPARI RT. - Békéscsaba 
PIRAMIS S P O R T - . Békéscsaba 
ÉLÉSKER KFT. - Gyula 

Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki támogatóként, szakemberként, 
versenyzőként vagy nézőként megtiszteli viadalunkat Ez évi esemé
nyünk is rangos küzdelmet ígér, hiszen jelen vannak 

GBR - SLK - TCH - ROM - POL - HUN 
telnőtt válogatott versenyzői, ezenkívül közel 15 ország küldte el gya
loglóit a már jól ismert nemzetközt eseményre. Korai rendezésünkkel 
lehetőséget kívánunk adni bármely nemzet számára válogatott ver
senyzői megmérettetésére a mexikói világkupa előtt. Kívánunk min
den versenyzőnek sportszerű, sikeres küzdelmet szép városunkban 
a Coca-Cola Amatil Beverages Hungary LTD és az Atlétikai Egye
sület vendégeként. 

Hirdetési díjaink: Árengedmény: 
1/1 oldal 24 000 Ft + áfa 
1/2 oldal 12 000 Ft + áfa 
1/4 oldal 6 000 Ft + áfa 
1/8 oldal 3 000 Ft + áfa 
1/16 oldal 1 500 Ft + áfa 

3-szori megjelenés esetén 10% 
5-szöri megjelenés esetén 20% 

Az apróhirdetés dija: 
10 Ft/szó 

A J Á N L A T U N K : 
környezetbarát papir és műanyag 
P O H A R A K 
1-2 -3 -5 dl-es 0,92 Ft-tól 

TÉGELYEK, TÁLKÁK 
különböző űrméretben 
és formában 

MŰANYAG EVŐESZKÖZÖK 
kés, villa, kanál, kávés keverőlap 

TÁNYÉROK, TÁLCÁK 
(papir, műanyag, hab, alumínium) 
különböző méretben, színben 
és mintában 

VENDÉGLÁTÓSOK, 
KERESKEDŐK, 
VISZONTELADÓK! 

V A L A M I N T : 

szemeteszsákok különböző mé
retben 62 Ft/50 db-tól 
hűtőtasakok különböző méretben 

55 Ft/100 db-tól 
ingvállas reklámtáskák különböző 
méretben és szilben 

1,50 Ft/100 db-tól 

(az árak áfa-sak) 

Továbbá: 
alufóliák, alu. edények, folpack. 
szívószál és egyéb kellékek 

Utánvét - házhoz szállítás! 

Békéscsaba, Berzsenyi-Alkotmány u. sarok. Tel . : 326-524 

C J I i e r m ú l TAXI 4 4 4 - 7 7 7 
REUMATOLÓGIA Dr. PerjésiZsuzsanna, 
a "SZÖkŐkutas" térnél . Békéscsaba. Lepény Pál u. 1. sz. 

Rendel: hétfő és szerda 16-17 óráig. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
i 48 m ! összkomfortos magasföld

szinti lakás a Lencsésin eladó, 
vagy nagyobbra cserélhető. Tel.: 
339-043. 

i Békéscsabai lakásra cserélhető, 
vagy eladó Medgyesegyházán 
összkomfortos családi ház. Érd.: 
Bcs., Kállai u. 1. 

i Keresünk 1,5 szobás bútorozatlan 
kiadó lakást, vagy megvételre ki
sebb házat, vagy házrészt Békés
csabán. Érd.: Zöldta u. 5/1. 

i 850 000 Ft-ig 1,5 szobás lakást ke
resek. Tel.: 444-102. 

i Belvárosban új, 3 szintes családi 
ház (összeköltöző családoknak is 
megfelelő) eladó, vagy bérházi la
kásra cserélhető. Érd.: Klapka u. 4. 

i Kertes fél házrész műhellyel, ga
rázzsal reális áron eladó. Tel.: 
327-238. 18 órától. 

i Békéscsabán, mindenféle gazdál
kodásra (állattartás, növényter
mesztés, tanyaépítés stb.) alkalmas 
bekerített földterület, kis tóval, körü
lötte fűzfással eladó. Tel.: 451-334. 
17-20-ig, hétvégén egész nap. 

i Lencsési mögött kert eladó. Tel.: 
321-664. 

i 1,5 szobás, mellékhelyiséges gá
zos lakásomat elcserélném érték
különbözettel 1 szobás, téglablok
kos lakásért III. emeletig. Érd.: Eg-
ressy u. 15.. megtekinthető szom
bat-vasárnap. 

i 2 szobás, erkélyes lakás eladó. 
Érd.: Pásztor u. 63.111/12. 

i Építési telek eladó. Érd.: Harang u. 7. 
i Békéscsabán 2 szobás, gázos ház

rész kerttel, melléképületlel eladó, 
vagy elcserélhető egyedi gázos la
kásra. Tel.: 324-997, Sándomé. 

i Ház nagy telekkel eladó. Érd.: 
Schwetdel u. 1 

i Békéscsabán a Lencsési lakótelep 
mögött bekeríteti, lurott kúttal ellá
tott, termő gyümölcsfákkal és az 
egész területén termő szamócával 

kert eladó. Tel.: 451-334. 17-20-ig, 
hétvégén egész nap. 

• Zártkert eladó - termő gyümöl
csössel, szőlővel - a Lencsési lakó
telep mögött. Érd.: Kvasz A. u. 33. 
naponta 17" óra után. 

• COMMODORE 64 floppyval, joys-
tickkal eladó. 2 személyes ágyne
műtartós pillangóheverő eladó Tel.: 
339-277. 

• Pannónia 12 műszakival, és Romét 
kismotor eladó. Érd.: Tompa u. 64. 

• Eladó 6 éves Trabant. A Körös Ho
tel-butikban lehet érdeklődni. 

• Látogasson el pedikűrüzletembe, 
hogy lába ápolt, s közérzete jó le
gyen! Nyitva: délelőtt 9-11, délután 
13-16 óráig. Kastély u. 24.. Nagy 
Vilmosné. 

• Könyvterjesztőket felveszünk! Érd : 
Kossuth Könyvesbolt. Gyóni Géza 
u. 14-16. vagy 453-341. 

• Gyógymasszázsszalon a belvárosi 
általános iskola uszodájában Beje
lentkezés személyesen a helyszí
nen. Kissné Végh Gabriellánál. 

• 3x4 m perzsaszönyeg és gyerekbú
tor ágyneműtartós ággyal eladó. 
Tel.: 328-371 

• Autófényező, jó fizikumú férfi bármi
lyen munkát vállal, szakmán kívül 
is! Tel.: 321-630. 

• Kert hosszabb időre kiadó a Dobozi 
útnál. Tel.: 322-615 

• Családi ház eladó. Érd.: Tompa u. 51. 
• Csabaszabadiban közművesített te

lek eladó. Érd.: Bcs.. Madách u. 
17/1. 

• Új. kétszemélyes, kihúzhatós ágy ol
csón eladó. Érd : Lencsési út 59.1/5. 

• Kenderföldeken felszántva 3758 m 2 

föld eladó, vagy bérbe kiadó. Tel.: 
327-420. 16 órától 

• Trencsi Büfé. Békéscsaba, 
Jókai u. 21. sz. 1993. április, 
1 -jen megkezdi a Jókai 
tagyi árusítását min
den nap 10-20-ig 



FOTÓ BOLDOG GUSZTÁV 

KÉPVISELŐ FÓRUM 

Ellát ás (talán ság)? 

Dr. Futaki Zoltán 
önkormányzati képviselő a 
Réthy Pál Kórházban uro
lógus, főorvos, emellett ma
gánpraxist folytat. 42 éves, 
nős, kisfiúk Gergely egyé
ves, a második gyermeket 
májusra várják. 

- A kórház anyagi helyzete 
szinte kilátástalan. Milyen körül
mények között dolgoznak az uro
lógián? 

- Minden osztályt egyformán 
sújt a pénzhiány, szűkösek a mű
ködésre biztosított költségek. A társadalombiztosítás méltatlanul alulfi
nanszírozza a kórházakat. Ha például bezárnánk ezt a szárnyat, avval 
csak a fűtést, világítást takarítanánk meg, a betegeket akkor is el kellene 
látnunk - így zsúfoltság lenne más osztályokon. Egy ilyen bezárás leg
feljebb demonstratív jellegű lehet, felhívja a figyelmet a kórházak nehéz 
helyzetére, ez történt Gyulán az elmúlt év végén. A csabai önkormányzat 
támogatja a kórház működését, de főleg a régi szárnyak karbantartása, 
az amortizációból adódó gondok tartoznak a hatáskörébe. Alacsonyak a 
bérek az országos, de még a megyei szinthez képest is. Az OTF a mű
szerek és a gyógyszerek esetében fellépő magas inflációt egyáltalán 
nem kompenzálta, pedig az árak hihetetlenül megnőttek, drágítják a mű
ködést. Paradoxon, hogy az ország egyik legmodernebb kórháza épül itt 
Békéscsabán, de a beruházás és a kórház költségeit nem lehet „össze
mosni", vagyis nem lehet átáramoltatni a beruházásra szánt pénzből 
gyorssegélyt a jelenleg működő kórházi szárnynak. 1994 végén, vagy 
1995 elején adják át azt a szárnyat, attól fogva lényeges javulás várható 
az ellátásban, de addig is el kell látni a betegeket. A kórház pedig a 
jelenlegi pénzből alig vegetál. 

- A város anyagi helyzetét, működési leltételeit milyennek látja? 

- Lényegesen rosszabbnak, mint tavaly. Az adóelvonás nagyon sújtja 
a várost, de látva a térség elmaradott helyzetét, a közgyűlés nem akar 
helyi adókat kivetni. Tehát a bevétel kevés, pedig a kiadás több, mint 
tavaly. A munkanélküliségből adódó szociális gondok is jórészt az ön
kormányzatnál csapódnak le. Szerintem a munkanélküliek egy része 
nem is keres munkát, a segély egyfajta biztonságot ad, ha nem is túl 
nagyot. Svájcban az a módszer alakult ki, hogy a munkanélküli csak ak
kor kap segélyt, ha a saját szakmájában minden héten „begyűjt" egy pe
csétet, hogy nem alkalmazzák. Ha ezt nem teszi meg valaki, akkor két 
hétig nem kap segélyt. Ehhez hasonló lépést nálunk a kormány politikai 
okok miatt egyelőre nem mer, nem akar tenni. 

- A választások idején Ön két pád támogatásával (Fidesz, SZDSZ) 
kenuit be a testületbe. 

- Egyik pártnak sem vagyok a tagja, de ettől függetlenül szimpatizálok 
az SZDSZ liberális gondolkodásával. Öcsémmel (Futaki Géza ország
gyűlési képviselő - SZDSZ - a szerk.) gyakran megvitatjuk az SZDSZ 
állásfoglalásait, de az egészségügy kérdéseit is. A Fidesz politizálása, 
Orbán Viktorék profi kiállása is nagyon szimpatikus nekem. A jelenlegi 
kormányzatot nem kívánom minősíteni, hiszen azt majd minősítik - a tet
teik, politikájuk nyomán - a következő választáson elért eredmények. 
Békéscsabán az MDF darabjaira hullott, úgy gondolom, ez már magában 
is egy minősítés. 

- Képviselő úr önkomnányzati szinten is aktivan foglalkozik az egész
ségüggyel. 

- A népjóléti bizottság tagja voltam, ez a közelmúltban két részre osz
lott, szociális bizottságra, amely a segélyekkel törődik, és egészségügyi 
bizottságra. A kórház válságos helyzete, a háziorvoslással kapcsolatos 
új fejlemények tették szükségessé e bizottság létrejöttét. Speciális kér
désekről van szó, amit az ezen a területen dolgozó szakemberek tudnak 
|Ol áttekinteni. Bízom benne, hogy működésünk eredményes lesz, és ezt 
a betegellátás színvonalának legalább szinten tartásában, de inkább ja

vításában majd a város lakói is megérzik. 
- Köszönöm a beszélgetést! 

MIKÓCZY ERIKA 
r j i e . i c e l 

AZONNALI SEGÍTSÉG 

Békéscsaba köztudottan 
szegény város. Rengetegen ke
resik fel a Polgármesteri Hivatal 
szociális irodáját és a Család
segítő Szolgálatot, segélyért fo
lyamodva. A több jogos igény 
mellett azért néhanapján be-be-
csúszik egy-egy elgondolkodta

tó eset. Csak egyet említek me 
most: Egy hölgy rettentően te
hetséges leánya külföldre me 
tanulni - a taníttatás költségi 
fizesse ki a Családsegítő Szc 
gálát, amely néha annak is őri 
ha kenyeret tud adni éppen 
éhező embereknek... A hölgy 
fel van háborodva, ós rögtön a 
sajtóhoz rohan. 

Anarchisták Békéscsabán? 

A város egyik utcai színfoltja szintén elégedetlen. Diktatúra van, 
mondja, liberális diktatúra. Elsinkófálták a rendszerváltást, a kom
munisták a helyükön maradtak, a dolgozó emberek pedig nyomo
rognak. Azt mondja, borzalmas dolgok fognak történni a városban, 
az országban: itt forradalom lesz, sajnos muszáj. Muszáj?! Tovább 
a lenini úton??! 

- S Z I V - I 

HÍREIT 
RÖVIDEN X \ 

• A TEHETSÉG hatALMA. 
Apple Macintosh számítógépe
ket mutattak be a világhírű cég 
magyarországi képviselői a 
múlt pénteken a 9. Sz. Ált. Isko
lában. Oktatási tervei megvaló
sításához az iskola tíz ilyen típu
sú gépet szeretne megvásárol
ni, ezért szponzorok támogatá
sát keresik és remélik! 

• GÉPAVATÓ. Az osztrák 
Berthold & Stempel cég ege 
Heidelberg GTO ofszetgépei 
bocsájtott jutányos áron a T « 
van Andor Nyomdaipari Szak
középiskola rendelkezésére. Az! 
új nyomdagépet a múlt csütör-j 
tökön mutatták be az iskola tan-l 
műhelyében. 

• NARANCS KLUB. Marcim 
25., csütörtök: Nosztalgia kk 
(régi zenék - régi slágerek), 
lépő nincs. Március 26., péntek 
a Perfect Name (Budapes 
koncertje, belépő: 100 Ft. 

TV 
< 
m < co ü 

A Csaba TV március 28-án, vasárnap 9 órái 
a belvárosban és a Kazinczy lakótelepen be 
mutatásra kerülő Vasárnapi Plusz élő magazin 
műsorának tartalmából: Folytatódik a városép 
tészeti sorozat. Mesefilm gyerekeknek Telel 
nos játék. Kezdjen egy űj életformát: reform 
létmód, reformtáplálkozás, zsírleszívás, me 
nyitjuk „átváltoztatjuk" szalonunkat. Sok-sok z 
ne. 11 órától játékfilm. Ismétlés: március 29-< 
hétfőn 19 órától a belvárosban, a Lencsésin i 
a Kazinczy lakótelepen. 

TISZTELETTEL ÉRTESÍTJÜK 1 
ése 

a város polgárait, hogy 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé 

1993. március 31-én, szerdán 16 órától 

ÖZMEGHALLGATÁST 
tart a városháza dísztermében. 
A közmeghallgatás témája: 
a leendő hulladékkezelő mű. 

Mindenkit szeretettel várunk! 




