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Hogy mennek 
a dolgok? 

Manapság gyakran elgon
dolkodik az ember egy-egy 
hír hallatán. 

Szegény Bokrosnak rosz-
szul megy ma a sora: nem 
elég, hogy a népszerűségi 
lista utolsó helyére került, de 
még meg is büntették húsz
ezer forintra amiatt, hogy 12 
milliárdot utaltatott át annak 
idején bankjának. A kisipa
rost, ha nem ad számlát, öt
ven-százezerre is megbün
tetik. 

A pénzügyminiszternek 16 
millió forint végkielégítés jár, 
mert ilyen a törvény. Egy má
sik, épp most csődbe jutó 
bank vezére is ennyit kap. 
Erre mit mondjon egy tör
vénytisztelő állampolgár és 
családfenntartó? Nem mond 
semmit, sőt meg is sajnálja 
szegény miniszterét, és meg
segítésére gyűjt, mint ezt Te
lekgerendáson és Békéscsa
bán is teszik már vagy két 
hete. Majd csak összejön az 
a húszezer forint. 

A fent emiitett, csődbe 
juttatott pénzintézetnek már 
nincs gondja, kapott az állam 
bácsitól vagy hatmilliárdot, 
van. Erre van - méltatlanko
dik a felsőoktatás - bezzeg 
mi. A Budapest Bankra is 
volt, titokban, csendben. 

A tanárok levegő után 
kapkodnak, a bankok hall
gatnak. 

Pénzügyi kényszer van -
ezt mindenki tudja. És pénz. 
És példák. 

Igy megy ez. 
(H. M.) 

Június 1-jén tartotta soron 
következő ülését a közgyűlés, 
és a több mint tizenkét órás 
tárgyalás rövidnek bizonyult 
ahhoz, hogy az összes előter
jesztést napirendre tűzzék. 

Elfogadták a helyi népszavazásról és népi kez
deményezésről szóló rendeletet, a pénzbeli és szo
ciális ellátásokról és a bölcsődei intézményfenntar
tói hozzájárulásról szóló rendelettervezeteket. A 
Nagyrétre vonatkozó rendelet kiegészítéseként el
készült a város teljes külterületére vonatkozó ren
dezési terv, az ott felmerülő lakóház-építési igények 
kielégítésére. Megalkották az önkormányzati laká
sok bérleti díját szabályozó rendeletet is, mely la
punk 4 - 5 . oldalán olvasható. 

Elutasították a bölcsődék üzemeltetési jogának 
átadására vonatkozó felhívásra beérkezett ajánla
tokat: a jövőben csak abban az eseben adnák ki a 
bölcsődéket, ha az elvárt támogatási igény leg
alább 10 százalékos megtakarítást eredményezne 
az önkormányzat által biztosított támogatáshoz ké
pest. 

Megtörtént a különböző pályázati pénzek felosz
tása: a karitatív szervezetek 1 millió forintra pályáz
hattak; szabadidősport-események és kiemelt tá
mogatásban nem részesülő egyesületek támogatá
sára 740 ezer forintot fordít a közgyűlés; a közmű
velődési és művészeti pályázati alap 4 millió 250 
ezer forint. • 

Közel 15 millió forintos pótelőirányzatot biztosít 
a közgyűlés 22 oktatási intézmény részére a válto
záskezelő alapból az év közi személyi változások 
kiadásainak ellentételezésére. 

Kedvezményes hitelfelvételből 
és saját forrásból még az idén 
folytatódik a közvilágítás korszerű
sítése, mely egy megtérülő, jelen
tős megtakarítást eredményező 
fejlesztés. A beruházás teljes költ
ségigénye 39 millió 625 ezer forint. 

A közgyűlés 700 ezer forint tá
mogatást biztosít a stadion lelátó
jának felújítására és keresi a to
vábbi szükséges forrást. 

Új intézménye lesz a városnak 
július 1-jétől: a tűzoltóságok egy 
tavalyi parlamenti határozat értel
mében a helyi önkormányzatokhoz 
kerültek. 

A történelem szomorú emlékei 
is jelen voltak ezen a napon. A 
képviselők egyperces néma felal-

KÖZGYÜLÉS lássál emlékeztek meg Tria
non 75. évfordulójáról. A köz
gyűlés 100 ezer forinttal járul 
hozzá az 1956-os mártírok, 
Mány Erzsébet és Farkas Mi
hály síremlékének elkészítésé

hez, melyet a Politikai Foglyok Szövetségének he
lyi szervezete kezdeményezett. 

Több mint ötórás vita után a közgyűlés 18 igen, 
4 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett bizonyos 
változtatásokkal elfogadta a városi költségvetés 
konszolidálásának programját, melyet a pénzügyi
költségvetési bizottság elnöke, Hideg András ter
jesztett be a plénum elé. A programalkotók szerint 
a város jelenlegi nehéz pénzügyi helyzete szüksé
gessé teszi további bevételi források felkutatását, il
letve az önkormányzat által vállalt feladatok kiadási 
előirányzatainak további mérséklését is. Az eredeti 
cél az ez évi költségvetés számaihoz viszonyítva 
500 millió forintos megtakarítás, de ez az összeg 
végeredményben 420 -440 millióra enyhült. 100 
millió forintot remélnek az esetlegesen felemelendő 
iparűzési adóból, 22 milliót hozhat a vállalkozók 
kommunális adójának megduplázása, 45 milliót a 

agánszemélyek kommunális adója. A kiadások 
jsökkentése az oktatási szféra és a közigazgatás 
racionalizálásával érhető el leginkább - ezeken a 
területeken 200 millió forintos megtakarítást szeret
nének. A kurtítások létszámleépítéshez is vezethet
nek. 

A program egyelőre csak elképzelés, keresik a 
megoldásokat, és megkezdik a szükséges egyezte
téseket. (SZ sz.) 



J£EPVISELOI 
FÓRUM 

DR. VÉCSEI LÁSZLÓ 
képviselő 

Nagyrét - kis pénz 
Dr. Vécsei László állator

vos, Nagyrét és környékének 
önkormányzati képviselője, új
raválasztása révén immár ötö
dik éve. 

- Érez-e jelentős különb
séget az előző és a mostani 
képviselőtestület munkája kö
zött? 

- Már a testület összetéte
léből is adódik, hogy ma más jellegű a munkánk. Az országos 
választások után várható volt az MSZP előretörése, az előző 
ciklusban mindössze két képviselőjük jutott be, most ők alkotják 
a testület egyharmadát. Vannak vezérszónokaik, szavazásaik
nál pedig a frakciófegyelem érvényesül, tehát maghatározó erő
vé lettek. A függetlenek száma alacsony, így nem juthattunk kü
lönösebb pozícióhoz, a bizottságokba Cserei Pálon kívül nem 
sikerült független kültagot juttatnunk. Tehát a döntések előkészí
tésében és meghozatalában is a szocialistáké a legnagyobb 
súly. 

- Ön régebben pártszínekben indult, ma független. 
- Az előző ciklusban az MDF támogatásával indultam, de 

szakításra került sor köztünk. Akik újra megválasztottak, való
színűleg nem azt nézték, hogy áll-e párt mögöttem, vagy sem, 
hanem, hogy mit tettem eddig a körzetünkért. A munkát ugyan
úgy, a lehető legjobban kell elvégezni akkor is, ha párttagként, 
akkor is, ha függetlenként kerül be egy képviselő. 

- Nagyrét és környéke tanyás terület, kellenének utak, szük
ség lenne a jobb ellátásra. Lesz erre pénz? 

- Szó volt arról, hogy külterületi fejlesztési alap jön létre, 
azonban úgy tűnik, a költségvetés ezt sem teszi lehetővé. Ré
gen nagyüzemi táblák kialakítása volt a lényeg, így elhanyagol
ták a tanyás térségek fejlesztését, ezen a mai napig sem sike
rült igazán javítanunk. Megszűntek még a kisboltok is, az utak 
esős időben szinte járhatatlanok, és ezen túlmenően sokan lét
bizonytalanságban élnek. A mezőgazdaság alultámogatottsága, 
a magas takarmányárak, az alacsony húsfelvásárlási árak miatt 
nem éri meg gazdálkodni az ott élőknek. Hiába dolgoznak látás
tól vakulásig, a bevételük egyre kevesebb. A vietnami háborút 
annak idején biciklin nyerték meg, nálunk pedig a népgazdasá
got fejlesztették fel biciklin - talán pontosan azok, akik most ala
csony nyugdíjukból kénytelenek kijönni valahogy. A pénzhiány 
ma minden területen megmutakozik, mindenre árnyékként vetül. 

- A közgyűlés a múlt héten fogadta el a Hideg-féle konszoli
dációs programot, amely 450 milliós megtakarítást irányoz elő. 

- A program bizonyára elégedetlenséget fog kiváltani több 
területen is. Az iparűzési adó arányaiban nem túl sokkal növek
szik, azonban a kommunális adó bevezetése komoly gondot 
okozhat, nemcsak a vállalkozóknál, hanem a magánszemélyek
nél is. A kéményseprésért, szemétszállításért kötelesek va
gyunk fizetni, pedig vannak, akiknél évek óta nem volt seprés, 
és vannak, akik gyakorlatilag minden keletkező hulladékot hasz
nosítanak. És akkor még kommunális adó is? Egyátalán nem 
tartom jónak. Az oktatásban is súlyos megszorításokra kerül 
sor, hiszen kevesebb gyermek születik, tehát az átszervezés el
kerülhetetlen. A pedagógusok és a szülők részéről ellenállás 
várható, ahogy ez már a hármas iskolánál látszik is. Spórolni 
mindenképpen kell, de nagyon meg kell gondolnunk, melyik a 
legjobban kivitelezhető, legkevésbé fájdalmas megoldás, min

den lehetőséget és körülményt figyelembe kell ven
nünk, amikor igent, vagy nemet mondunk emberek 
sorsát befolyásoló intézkedésekre. M I K Ó C Z Y E R I K A 

• FOGADÓNAPOK. Június 
9-én, pénteken dr. Simon Mihály 
jegyző, június 23-án Végh László 
alpolgármester tart fogadónapot 
a városházán 8 és 12 óra között. 
Június 16-án a fogadónap az ex
po miatt elmarad. 

• FŰNYÍRÁS. A városüze
meltetési iroda Békéscsaba zöld
területeit a Városgazdálkodási 
Vállalat, a közhasznú munkások 
és az ingatlantulajdonosok segít
ségével tartja rendben. Az erre 
fordítható összeg csökkent, ezért 
évről évre csökken a rendszeres 
fenntartású területek aránya. 
1991-ben 710 173 m 2 területet 
gondoztak, tavaly 543 137 m H 
de 1995-ben már csak 293 061 
rr^-re jut pénz. Pillantnyilag a vá
ros különböző pontjain vegyes a 
kép. Egyik helyen gyönyörű, 
ápolt pázsitot, a másikon burján
zó gyomnövényeket láthat az ar
ra járó. Egyik helyen a minősé
gi munka, másik helyen az el
hanyagolt tér a szembeötlő. A 
közhasznú munkások száma -
ugyancsak pénzhiány miatt - 15-
re csökkent (tavaly még ötvenen 
voltak), tehát az általuk rendben 
tartott terület is szűkült. A város
üzemeltetési iroda ezért a lakos
ság segítségét kéri. Kérik, hogy 
akinek csak lehetősége van rá, 
az eddiginél jobban vegye ki ré
szét a környezet tisztán tartásá
ban, a parkok, házak környékén, 
a fű lenyírásában. Tudjuk jól, 
hogy a társasházak pincéiben, 
panelházak apró kamráiban nem 
állnak kaszák, gereblyék haszná
latra várva. De talán mindenki
nek akad egy ismerőse, aki se
gíthet a szerszámok kölcsönadá-
sával. S ha már a füvet sikerült 
lenyírni, a városüzemeltetési iro
da térítésmentesen bérkonténert 
biztosít annak elszállítására -
ezt a 441-678 számon lehet kér
ni. Játszótereink állapota ugyan
csak kívánni valót hagy maga 
után. A 63 meglévő játszótérből 
mindössze 23-ban folyamatos a 
karbantartás. Rohanó hétköz
napjainkon nehéz megszervezni, 
hogy a szülők összefogásával 
legalább kicsit javítsunk a hely
zeten, de megéri! A városüze
meltetési iroda egy felhívást is 
közzétesz, miszerint Békéscsaba 
egyes közterületeit (lakótelepi fű-
felületeket, út melletti zöldsávo-
kat, gátoldalt) egy, illetve több 
évre szólóan is kiadná. A terület 
rendben tartásáért, ami alatt a ki
jelölt terület lekaszálását és a ka
szálók eltávolítását kell érteni, az 
igénylők a használható fűérték-
kel rendelkeznek. Az érdeklődők 
a városüzemeltetési irodán Pet
rovszki Zoltánt keressék. 

• JÓHÍRMONDÓ. Olyan sok 
rossz dolog történik velünk nap 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

mint nap. Az ember kinyitja az 
újságot, és egyből puskagolyók, 
katasztrófák, szerencsétlensé
gek, dühítő számadatok szakad
nak a nyakába. És akkor jön egy 
kis lap, ami már a nevében is va
lami mást sugall. Jóhírmondó. Az 
evangélikus gimnázium diákjai 
állítják össze, többnyire ők írják, 
rajzolják és próbálják meg minél 
több emberhez eljuttatni - a jó 
hírt. Elődjét Evangélapnak hív
ták, az új elnevezés jobban 
hangzik, és a tartalom is gazda
gabb a réginél. S hogy mit sze
retnének elérni? Hogy az újsá-
ban található írásoknak ne csu
pán diákolvasói legyenek, ha
nem a tanároknak, szülőknek is 
mondhassanak újat, szépet - jó 
hírt. 

• SZEMÉLYI DÖNTÉSEK. A 
múlt heti közgyűlés döntése alap
ján Békéscsaba aljegyzője Fo-
dorné dr. Szabó Zsuzsanna lett. 
A Szabó Pál Téri Általános Isko
lában Erdős Tibor igazgató halá
la miatt helyettes vezetői megbí
zást kapott Szlovák Jánosné Ja-
niga Ágnes igazgatóhelyettes az 
igazgatói munkakör ellátására. 

• ÁLLATI KERÁMIÁK. Júni
us 23-ig tekinthetők meg Lauri-
nyecz Zoltán állati kerámiái a vá
rosháza Mokos-termében. A fia
tal művész bemutatkozó kiállítá
sát hétköznapokon 10-18 óráig 
láthatják az érdeklődők. 
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K C S A B A I 

ÖZLÖNY 

ONTES UTAN 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
19/1995. (VI. 1.) számú önkormányzati 

rendelete a helyi népszavazásról 
és népi kezdeményezésről 

(A módosított 1990. évi LXV. törvény IV. feje
zetével egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 
A vastag betűvel szedett rész a módosított 
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), 
míg a vékony betűvel szedett rész az önkor
mányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) ter
vezetének szövege.) 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. §-ában és 50. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-

éán a helyi népszavazásról és népi kezdemé
nyezésről a következő rendeletet alkotja: 

Tv. 45. § 

(1) A helyi népszavazásban és népi kezde
ményezésben az vehet részt, aki a helyi 
önkormányzati választáson választójo
gosult. 

(2) A helyi népszavazás 
a) érvényes, ha a választópolgároknak 

több mint a fele szavazott és 
b) eredményes, ha a szavazóknak több 

mint a fele a megfogalmazott kérdés
re azonos választ adott. 

Tv. 56. § 

(2) Lakott területrész átadása esetén az ott 
lakó választópolgárok - falugyűlésen 
vagy helyi népszavazással kinyilvánított 
- többségi támogatása szükséges a 
megállapodáshoz. Lakott területrész át
adása nem tagadható meg, ha azt az ott 

' j lakó választópolgárok többsége helyi 
népszavazással kezdeményezi. 

Tv. 45. § 

(3) Helyi népszavazás, népi kezdeménye
zés ügyében aláírást gyűjteni a telepü
lési önkormányzat jegyzője (fővárosi 
ügyben a fővárosi, megyei ügyben a 
megyei főjegyző) által - az átadását kö
vető 3 napon belül - hitelesített (aláírt 
és pecséttel ellátott) ív másolatán le
het. Helyi népszavazás kezdeményezé
se esetén minden aláírást gyűjtő ívnek 
azonos módon tartalmaznia kell 
a) a népszavazásra bocsátandó kérdést 

(kérdéseket), 
b) az aláíráshoz szükséges rovatokat 

(személyazonosító jel, vagy személy
azonosító adatok, olvasható név és 
lakcím, aláírás). 

(4) A jegyző megtagadja az aláírást gyűjtő 
ív hitelesítését, ha a megfogalmazott 
kérdésben helyi népszavazás nem írha
tó ki, ha az ív nem felel meg a (3) bekez

dés a) és b) pontjában foglaltaknak. A 
jegyző határozata ellen 3 napon belül 
kifogást lehet benyújtani a helyi bíró
sághoz, Budapesten a Pesti Központi 
Kerületi Bírósághoz. A bíróság a kifo
gásról a beérkezésétől számított 3 na
pon belül nem peres eljárásban határoz. 

(5) A jegyző az aláírást gyűjtő íven a hite
lesítéskor feltünteti az önkormányzati 
rendelet alapján szükséges aláírások 
számát. Aláírást gyűjteni az aláíróívek 
hitelesítésétől számított legfeljebb 30 
napig lehet. Az aláírt ívek legkésőbb az 
ezt követő 8. napon adhatók át a polgár
mesternek. 

Tv. 46. § 
(1) A képviselő-testület helyi népszavazást 

köteles kiírni a következő kérdésekben: 
a) a községegyesítésnek és a községe

gyesítés megszüntetésének kezde
ményezése, 

b) új község alakításának kezdeménye
zése, 

c) közös képviselő-testület alakítása, a 
közös képviselő-testületből való ki
válás, továbbá 

d) abban az ügyben, amelyet az önkor
mányzati rendelet meghatároz. 

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt 
esetekben a helyi népszavazásban az 
érintett településrész, község választó
polgárai vehetnek részt. 

(3) A képviselő-testület helyi népszavazást 
rendelhet el: 
a) a képviselő-testület hatáskörébe tar

tozó ügyben, 
b) az önkormányzati rendelet megerősí

tésére. 
(4) Nem rendelhető el helyi népszavazás: 

a) a költségvetésről való döntésre, 
b) a helyi adónemeket, illetőleg mérté

küket megállapító rendelet tárgyá
ban, 

c) a képviselő-testület hatáskörébe tar
tozó szervezeti, működési, személyi 
kérdésekben a képviselő-testület fel
oszlásának a kimondásáról. 

Tv. 47. § 
(1) A helyi népszavazást a polgármesternél 

kezdeményezheti: 
a) a települési képviselők legyalább 

1/4-e; 
b) a képviselő-testület bizottsága; 
c) a helyi társadalmi szervezet vezető 

testülete; 
d) az önkormányzat rendeletében meg

határozott számú választópolgár, ami 
nem lehet kevesebb a választópolgá
rok 10%-ánál, és nem lehet több a vá
lasztópolgárok 25%-ánál. 

(2) A képviselő-testület köteles kitűzni a 
helyi népszavazást, ha azt az önkor
mányzati rendeletében meghatározott 
számú választópolgár kezdeményezte. 

(3) A helyi népszavazásra irányuló kezde
ményezésről a képviselő-testület a leg
közelebbi ülésén, de legkésőbb 1 hóna
pon belül határoz. A helyi népszavazást 
az elrendelésétől számított 2 hónapon 
belül kell megtartani. A helyi népszava

zás egy napra, vagy egymást követő na
pokra is kitűzhető. 

Ör. 1.§ 
Népszavazás kiírását a Tv. 45. § (1) bekez
désében megjelölt választópolgárok 20%-a 
kezdeményezheti. 

Tv. 48. § 
A népszavazás eredménye kötelező a kép
viselő-testületre. Eredménytelen helyi nép
szavazás esetén a népszavazásra bocsá
tott kérdésben a képviselő-testület dönthet. 
Ugyanabban a kérdésben helyi népszava
zást egy éven belül nem lehet kitűzni akkor 
sem, ha a helyi népszavazás eredményte
len volt. 

Tv. 49. § 
(1) Népi kezdeményezés útján a képviselő

testület elé terjeszthető minden olyan 
ügy, amelynek eldöntése a képviselő
testület hatáskörébe tartozik. 

(2) A képviselő-testület önkormányzati ren
deletében meghatározott - a választó
polgárok 5%-ánál nem kevesebb és 
10%-ánál nem nagyobb - számú válasz
tópolgár a népi kezdeményezést a pol
gármesternek nyújthatja be. A képvise
lő-testület a népi kezdeményezés tár
gyalásáról a legközelebbi ülésén, de 
legkésőbb 1 hónapon belül dönt. A kép
viselő-testület köteles megtárgyalni a 
népi kezdeményezést, melyet a képvise
lő-testület által meghatározott számú 
választópolgár indítványozott. 

Ör. 2. § 
Népi kezdeményezést azoknak a választó
polgároknak 10%-a nyújthat be, akiket a népi 
kezdeményezésre bocsátandó kérdés érint. 

Tv. 50. § 
(1) A helyi népszavazás lebonyolításánál a 

helyi önkormányzati képviselők és pol
gármesterek választásáról szóló tör
vénynek a választók nyilvántartásáról, a 
szavazókörökről, a választási szervek
ről, a szavazásról szóló rendelkezéseit 
kell megfelelően alkalmazni. A képvise
lő-testület a helyi népszavazás kiírása
kor az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló tör
vényben előírt határidőktől, határnapok
tól eltérhet. A helyi népszavazás ered
ményéről a választási bizottság tájékoz
tatja a képviselő-testületet. 

Tv. 51. § 
Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági 
panaszt lehet benyújtani a helyi népszava
zás elrendelésének jogsértő elutasítása, le
bonyolítása, illetőleg a helyi népi kezdemé
nyezés tárgyalásának jogellenes elutasítá
sa miatt. Az alkotmányossági panaszt a 
jogszabálysértéstől számított 15 napon be
lül lehet benyújtani. 

Ör. 3. § 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, 
és ezzel egyidejűleg a 16/1992. (IV. 23.) sz. 
önkormányzati rendelettel módo-
dosított 15/1991. (XII. 5.) sz. ön
kormányzati rendelet hatályát 
veszti. g e r l é é i 



Békéscsaba, 1995. június 1. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR.SiMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
20/1995. (VI. 1.) számú önkormányzati 

rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások bérleti dijáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé
se a lakások és helyiségek bérletére, vala
mint elidegenítésükre vonatkozó 1993. évi 
LXXVIII. tv. 34. § ( 1 , 4 ) bekezdésében, vala
mint e törvényt módosító és kiegészítő 1994. 
évi XVII. tv. 6. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a lakásbérlemények lakbéréről és a 
lakbértámogatásról a következő rendeletet al
kotja. 

I. fe jezet 

A RENDELET HATÁLYA 
1.1 

A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba Me
gyei Jogú Város tulajdonában lévő, a bérlet 
útján hasznosított önkormányzati tulajdonú 
lakásokra. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
2. § 

(1) A lakásbérleti jogviszony fennállása ese
tén a bérlő lakbért köteles fizetni. 

(2) A lakbér az alábbi szolgáltatások ellenér
tékét tartalmazza: 

a) a lakás használata; 

b) a lakás és az épület üzemeltetése: 

- az épület karbantartása, 

- a közös helyiségek, közlekedők vilá
gítása, fűtése, takarítása, berendezé
seiben keletkezett hibák megszünte
tése, 

- a bérleti szerződések keletkezésé
vel, szüneteltetésével, megszűnésé
vel összefüggő bérbeadói feladatok 
ellátása, 

- az ingatlanok, a lakások nyilvántartá
sa, a szervezési és adminisztratív fel
adatok ellátása, 

- a bérek közlése és beszedése, 

- a személy- és teherfelvonó haszná
lata, 

- az üzemeltető szervezet működteté
se, a személyi és anyagi feltételek 
biztosítása. 

c) A lakás és az épület fenntartása: 

- szavatossági felelősség a lakás ren
deltetésszerű használatra alkalmas 
állapotáért, 

- az üzemelés során keletkező hibák 
kijavítása, az életveszély elhárítása, 
az épület állagát veszélyeztető hiá
nyosságok megszüntetése, 

- a fenti feladatok lebonyolítása során 
felmerült költségek. 

bérlő a lakásbérleti jogviszony kereté
ben a lakáshoz tartozó helyisége
ket és területet, továbbá a közös 
helyiségeket és területet térítés 

i nélkül jogosult használni. 

(3) A 

Kiemelt I. II. III. 

100 65 55 45 
90 55 45 40 
80 45 40 35 
60 35 30 25 
30 20 10 5 

3. § 

(1) Az üzemeltetőt a bérlő részére nyújtott 
külön szolgáltatás illeti meg. Minden, nem 
a bérbeadót terhelő üzemeltetési és 
egyéb kötelezettségek teljesítésére a la
kásbérleti szerződés, társasházi közös
ség és az üzemeltető szervezet közötti 
külön megállapodás az irányadó. 

(2) Külön szolgáltatásnak minősül: 

a) a vízellátás, csatornahasználat (szenny
vízelszállítás biztosítása), 

b) a központi fűtés és melegvíz-szolgálta
tás. 

II. fe jezet 

A LAKBÉR MÉRTÉKE 
4. § 

(1) A lakások bérének mértéke (Ft/nvVhó) a 
következő: 

Ö v e z e t e k 

Összkomfortos 
Komfortos 
Félkomfortos 
Komfort nélküli 
Szükséglakás 

A lakbérövezeteket e rendelet 1. sz. mel
léklete állapítja meg. 

(2) Amennyiben a bérlő olyan lakásra köt 
bérleti szerződést, amelyet a tulajdonos a 
szerződés megkötése előtt újonnan épí
tett vagy teljes mértékben felújított, az 
építés, illetve a felújítás utáni első bérlő 
esetében a bérleti díjat 30%-kal növelni 
kell. 

A bérleti díjat a szerződéskötést követő 
második évben 24%-kal, a harmadik év
ben 18%-kal, a negyedik évben 12%-kal, 
az ötödik évben 6%-kal kell növelni. A la
kás bérleti díja a hatodik évtől megegyezik 
az adott övezet hasonló komfortfokozatú 
lakásainak mindenkori bérleti díjával. 

5. § 

(1) A lakbér összegét 1996-tól minden év áp
rilis 1-jén - ha jogszabály másként nem 
rendelkezik - minimálisan a KSH által 
közzétett előző évi infláció mértékével 
emelni kell. 

(2) Az olyan egy- vagy kétlakásos épület ese
tében, amelyhez Irgalább 150 m2 nagysá
gú udvar vagy kertterület tartozik, a lakás 
havi bérleti díját 10%-kal növelni kell. 

6. § 

(1) A megállapított lakbért a bérlő kérelmére 
csökkenteni kell a lakás épületen belüli 
fekvése, helyiségekkel való ellátottsága, 
illetőleg fűtésmódja alapján, ha a lakás: 

a) alagsorban (a lakószoba padlószintje 
legalább 15 cm, de a belmagasság 2/3-
át meg nem haladó mértékben terep
szint alatt) van, vagy földszinti, de pin
ce fölötti vizes lakás, 

b) országos közforgalmú vasútvonal szél
ső vágányától mért 50 m távolságon 
belül fekvő épületben van, és legalább 
1 lakószoba ablaka a vasútvonalra néz, 

c) felvonó nélküli lakóépület IV. vagy en
nél magasabb emeletén van, 

d) összkomfortos és fűtése szilárd tüzelé
sű etage kazánnal biztosított, 

e) összkomfortos vagy komfortos, de köz
lekedőhelyisége nincs, 

f) a lakóépületben közvetlen lapostető 
alatti szinten van, 

g) a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 
46. § b), d) pontjában jelölt okból a la
kásra a bérlőt vételi jog nem illeti meg. 

( - olyan önkormányzati lakás, mely az 
önkormányzat 1994. január 1-jét 
megelőzően hozott döntése alapján 
átalakításra, korszerűsítésre, felújí
tásra, bontásra kijelölt épületben 
van, illetőleg az épület a település 
rendezési terve alapján rehabilitáci
óra kijelölt területen van; 

- műemlék épületben lévő lakás.) 

(2) Az (1) bekezdés alapján alkalmazható 
csökkentés mértéke az (1) bekezdés a ) -
f) pontokban jelölt lakások esetén tételen
ként 5%, de maximum 2 0 % lehet. Az (1) 
bekezdés g) pontjában jelölt lakások ese
tén a csökkentés mértéke 15%, ami a 
bérlöt egyéb csökkentéseket meghaladó
an illeti meg. 

7. § V 

A lakbért a lakás teljes alapterületének figye
lembevételével kell megállapítani. 

8. § 
A lakbér és egyéb dijak megállapítása és 
közlése - jelen rendelet hatálybalépését kö
vető tárgyhó 15. napjáig - az üzemeltető fel
adata. 

III. fe jezet 

LAKBÉRTÁMOGATÁS 
9- § 

Az önkormányzati lakbértámogatásra vonat
kozó szabályokat a pénzbeli és természetbe
ni szociális ellátásokról szóló 22/1994. (IV. 
14.) számú önkormányzati rendelet lakás
fenntartási támogatásra vonatkozó szabályai 
szerint kell biztosítani. 

IV. fe jezet / 

HATÁLYBALÉPTETŐ, VEGYES 
ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

10. § 

(1) Ez a rendelet 1995. július 1. napján lép 
hatályba. 

(2) Rendelkezéseit a korábban keletkezett la
kásbérleti jogviszonyokban is alkalmazni 
kell. 

11-§ 
A bérlő 1995. július 1-jétől a rendeletben meg
állapított lakbért köteles megfizetni. 

12. § 
(1) Az 1995. június 30-ig benyújtott lakbértá

mogatás iránti kérelmek esetén a támoga
tásra való jogosultság megállapításának 
kezdő időpontja 1995. július 1. 

(2) A később előterjesztett kérelmek vonatko
zásában a támogatás megállapításának 
kezdő ideje a kérelem benyújtását követő 
hó 1. napja. 



13. § 
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg ha
tályát veszti az 1/1994. (I. 20.) számú önkor
mányzati rendelet 2. sz. melléklete, valamint a 
lakások bérleti díjáról szóló 31/1994. (VII. 7.) 
számú önkormányzati rendelet. 

Béfcéscsaöa. 1995. június 1. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

1. sz. melléklet 

Lakbérövezetek 

Kiemelt: 
1. Andrássy út (a sétálóutca szakasza) 
2. Irányi u. 
3. Munkácsy u. 
4. Wlassics sétány 
5. Szabadság tér 
6. Szent István tér 
7. Kossuth tér 
8. Széchenyi u. 
9. Kiss Ernő u. 

^ 10. Lepény Pál u. 
™ 11. Derkovits sor 

1. övezet 
1. Andrássy út (nem sétálóutca) 
2. Kinizsi u. 
3. Luther u. 
4. Kis-Tabán u. 
5. Szív u. 
6. Jókai u. 
7. Szabó Dezső u. 
8. Horváth u. 
9. Kazinczy-ltp. 

10. Munkácsy tér 
11. Őr u. 
12. Kazinczy u. 
13. Ihász u. 
14. Tolnai u. 
15. Kisszik u. 
16. Trefort u. 
17. Tinódi u. 
18. Tulipán u. 
19. Gábor A. u. 
20. Vécsey u. 

i ' , 21 . 1919-esek tere 
22. Penza-ltp. 
23. Bartók B. út 
24. Baross út 
25. Becsey O. u. 
26. Péter Jilemniczky u. 

2. övezet 

1. Piski u. 
2. Október 6. u. 
3. Berzsenyi u. 
4. Gyulai út 
5. Lencsési út 
6. Pásztor u. 
7. Teleki u. 
8. Alsó-Körös sor 

3. övezet 

1. Békési út 
2. Szarvasi út 
3. Berényi út 
4. Lorántffy u. 
5. Botyánszki Pálné u. 
6. Franklin u. 
7. Áchim-ltp. 
8. Toldi u. 
9. Orosházi út 

10. Szántó K. János u. 
11. Kolozsvári u. 
12. Kossuth u. 
13. Egyéb külterület 

DÖNTÉS ELŐTT 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1995. ( ) számú önkormányzati 

rendelettervezete a bölcsődei 
intézményfenntartás! hozzájárulásról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a helyi önkormányzatokról szóló módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésé
ben kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 

1- § 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat 
által fenntartott, valamint az önkormányzattal 
kötött szerződés alapján üzemeltetett bölcsö
dékre. 

2. § 
(1) A bölcsődében biztosított étkeztetésért a 

szülő a 35/1993. (VI. 17.) sz. önkormány
zati rendeletben meghatározott mértékű 
térítési díjat, ezen túlmenően bölcsődei 
intézményfenntartási hozzájárulást köte
les fizetni. 

(2) Az intézményfenntartási hozzájárulás mér
téke 100 Ft/fő/nap. Az intézményfenntar
tási hozzájárulást azokra a napokra kell fi
zetni, amely napokra térítésidíj-fizetési kö
telezettség is fennáll. 

(3) A fizetendő intézményfenntartási hozzájá
rulást az intézményvezető a rászorultság
tól függően legfeljebb 50%-kal csökkent
heti, vagy különös méltánylást érdemlő 
esetben elengedheti. 

3. § 

Ez a rendelet -n lép hatályba. 

Békéscsaba. 1995 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1995. ( ) számú önkormányzati 

rendelettervezete és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló, többszörösen módosifoll 
32/1993. (V. 27.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, vala
mint a szociális igazgatásról és a szociális el
látásokról szóló módosított 1993. évi III. tör
vényben (a továbbiakban: Sztv.) kapott felha
talmazás alapján a pénzbeli és természetbe
ni szociális ellátásokról az alábbi önkormány
zati rendeletet alkotja: 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1- § 

E rendelet célja, hogy a szociálisan rászo
rult egyének és családok létfenntartási 
gondjainak enyhítése érdekében az Sztv. 
rendelkezéseinek megfelelően meghatározza 
Békéscsaba Megyei Jogú Város egyes pénz
beli és természetbeni szociális ellátási formá
it, a szociális ellátásokra való jogosultság fel
tételeit, az önkormányzati pénzbeli ellátások 
megállapításának, kifizetésének, folyósításá
nak, valamint ellenőrzésének szabályait. 

2. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba 
Megyei Jogú Város közigazgatási terüle
tén lakóhellyel rendelkező állampolgá
rokra, valamint az állandó tartózkodásra 
jogosító személyi igazolvánnyal rendelke
ző bevándorolt és menekültként elismert 
személyekre. 

(2) Az e rendeletben meghatározott átmeneti 
segély és köztemetés hatálya kiterjed a 
Békéscsaba Megyei Jogú Városban la
kóhellyel nem rendelkező állampolgá
rokra is. 

(3) A munkanélküliek jövedelempótló támo
gatása kiterjed a hajléktalan személyek
re is. 

3. § 

Az e rendeletben meghatározott szociális el
látásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköre
inek gyakorlását -^er*3^§-ben meghatárcw' 
zoU-hatáskófckivétoló**! a közgyűlés Bé
késcsaba Megyei Jogú Város polgármesteré
re átruházza. 

4. § 

E rendelet alkalmazásában 

a) jövedelem: 

- a magánszemélyek jövedelemadójáról 
szóló törvényben jövedelemként megha
tározott vagyoni érték (bevétel) munka
vállalói járulékkal, személyi jövedelema
dóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjá
rulékkal, valamint a magánszemélyek jö
vedelemadójáról szóló, törvényben elis
mert költségekkel csökkentett része, füg
getlenül attól, hogy adómentesnek vagy 
adókötelesnek minősül, kivéve a moz
gássérültek közlekedési támogatását, a 
rokkantsági járadékot és a vakok szemé
lyi járadékát; 

- nyugdíjból, nyugdíjalapból, családi pót
lékból, társadalombiztosítási juttatásból, 
vagy bármely más forrásból (pl. bérleti 
díj) származó nettó jövedelem; 

- a rendszeres szociális, nevelési segély, 
illetve a családhoz nem tartozótól idő
szakosan vagy rendszeresen kapott tá
mogatás (pl. gyermektartásdíj); 

b) vagyon: minden ingatlan, ingó dolog, to
vábbá vagyonértékű jog, amelynek együt
tes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének ötven
szeresét meghaladja és amelynek haszno
sítása nem veszélyezteti a va
gyonnal rendelkező lakhatási 
és megélhetési feltételeit; 



u 

c) család: egy háztartásban életvitelszerűen 
együtt lakó közeli hozzátartozók; 

d) közeli hozzátartozó: a házastárs, az élet
társ, az egyeneságbeli rokon, az örökbe
fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, 
az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelö
szülő; 

e) tartásra köteles és képes személy: a d) 
pontban meghatározott az a közeli hozzá
tartozó, akinek családjában az egy főre 
jutó jövedelem a tartási kötelezettség tel
jesítése mellett meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
kétszeresét, továbbá a tarfást szerződés
ben vállaló, illetve az a személy is, akit a 
bíróság tartásra kötelezett; 

f) hajléktalan: bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkező személy, illetve, aki éjszakáit 
közterületen vagy nem lakás céljára szol
gáló helyiségben tölti; 

g) rendszeres pénzel látás: a táppénzra ter
hességi , gyermekágy i segély, a gyer
mekgondozás i dí j , a saját j ogú öregségi 
nyugdí j , a rokkantság i nyujdí j , az öreg
ségi járadék, a munkaképte lenségi jára
dék, az á l landó özvegyi nyugdí j - k ivéve 
a házastársa jogán legalább két, árvael
látásra jogosu l t gyermek el tartásáról 
gondoskodó személy özvegyi nyugdí ját 
- , a végkielégítés, a szülő i nyugdí j , az 
özvegyi járadék, a baleseti táppénz, a 
baleseti rokkantság i nyugdí j , a hozzátar
tozói baleseti nyugel látás - k ivéve a bal
eseti járadékot - , az 1991. évi IV. törvény 
alapján fo lyósí to t t pénzbel i el látás, az át
menet i járadék, a rendszeres szociá l is 
járadék, a bányászok egészségkároso
dási járadéka, a rokkantsági járadék, a 
hadigondozot tak és nemzet i gondozot 
tak pénzbel i e l látásai ; a gyermekgondo
zási segély, a gyermeknevelés i támoga
tás, a munkanélkü l iek jövede lempót ló 
támogatása, az ápolási dí j ; a rendszeres 
szociális- segély; 

h) kereső tevékenység: minden o lyan mun 
kavégzéssel járó tevékenység, amelyért 
el lenérték jár. 

5. § 

(1) A szociális ellátásra való jogosultságot az 
arra rendszeresített nyomtatvány felhasz
nálásával készített kérelem alapján lehet 
megállapítani. 

(2) A kérelmet a polgármesteri hivatalhoz kell 
benyújtani. 

(3) A kérelmező köteles családja vagyoni, jö
vedelmi viszonyairól részletesen nyilat
kozni. A kérelemhez csatolni kell a havon
ta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 
az utolsó három hónap jövedelméről szó
ló igazolást (keresetigazolás, nyugdíjszel
vény stb.), az egyéb jövedelmeknél pedig 
az utolsó 12 hónap jövedelméről szóló 
igazolást. 

(4) A lakásfenntartási támogatás iránti kére
lemhez csatolni kell továbbá 

- az előző 12 havi közüzemi díjakról szó
ló számlák másolatát; 

- saját tulajdonú lakások esetén a pénzin
tézet által kiadott és a hitelre és tör
lesztőrészletekre vonatkozó igazo
lást, valamint a tulajdoni lap máso
latát; 

- bérelt lakások esetén a bérleti szerző
dés másolatát, vagy a fizetett lakbért bi
zonyító igazolást; 

- egyedi fű tésű lakások esetén a ház
tartási tüzelőanyagot forgalmazó ál 
tal kiál l í tott, a fűtés köl tségeit igazoló 
számlát. 

(5) A hat hónapot meghaladó időtartamra 
megál lapított e l látások esetén a jogo
sult fé lévenként köteles jövedelemiga
zolást benyúj tani és a vagyoni v iszo
nyairó l ny i la tkozni . Amenny iben ennek 
a kötelezettségének nem tesz eleget, az 
el látást a következő hó 1. napjától meg 
kell szüntetn i . 

(6) Az e rendeletben szabályozott szociá l is 
el látási formák megál lapítását megelő
zően - a munkanélü l iek jövedelempót ló 
támogatása, az átmenet i segély, a sze
métszáll í tási díj átvál lalása, a temetési 
segély, a köztemetés és a közgyógyel lá-
tás kivételével - a kérelmező szociá l is 
körü lményeinek feltárása cél jából kör
nyezet tanulmányt kell készíteni. 

6. § 

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek 
hiányában, vagy e rendelet megsértésé
vel nyújtott szociális ellátást meg kell 
szüntetni, az ellátást jogtalanul és rossz
hiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni 
kell 

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizeté
sére; 

b) a természetben nyújtott szociális ellá
tás esetén a dolog visszaszolgáltatásá
ra, vagy a szolgáltatásnak megfelelő 
pénzegyenérték megfizetésére. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést a ptk. 
232. § (2) bekezdésében meghatározott 
kamattal megemelt összegben kell visz-
szafizetni. 

(3) Ajogosulatlanul és rosszhiszeműen igény
be vett ellátás megtérítését az igénybevé
telről való tudomásszerzéstől számított 
három hónapon belül lehet elrendelni. 
Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az 
igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellá
tás esetén az ellátás megszűnésétől egy 
év már eltelt. I í 

7. § 

(1) A kérelem felől a polgármester határozat
tal dönt. A határozatban rendelkezni kell a 
kifizetés, illetve folyósítás módjáról. 

(2) A határozat elrendelheti, hogy a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli ellátást a 
jogosult javára, de közvetlenül a közüze
mi vállalat vagy pénzintézet számlájára, il
letve a hitelező kezeihez fizessék ki. 

(3) Kivételes mél tánylást é rdemlő esetben 
a szociál is b izot tság - ápolási dí j , vala
mint a közgyógyel látás i igazolvány ese
tében az egészségügyi b izot tság - az e 
rendeletben meghatározot t feltételek h i 
ányában, vagy attól el térő mértékben is 
megál lapíthat szociál is el látást. 

8. § 

( 1 ) A pénzbeli vagy természetben nyújtott 
szociális ellátás felhasználását a polgár
mester ellenőrizteti. 

(2) A jogosult az ellenőrzést tűrni köteles, és 
annak során az ellenőrzést végzővel 
együtt kell működnie. Rendelkezésre kell 
bocsátania a kért adatokat és igazolnia 
kell a szociális ellátás cél szerinti felhasz
nálását. 

9- § 

Ha a szociális ellátásra jogosult az ellenőr
zést akadályozza, vagy az állapítható meg, 
hogy az ellátást nem a céljának megfelelően 
használja fel, az ellátás indokolt írásbeli hatá
rozattal azonnali hatállyal megszüntethető. 

II. f e j eze t 

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FORMÁI 

ÉS PÉNZÜGYI FEDEZETE 
10. § 

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor
mányzata által nyújtott szociális rászorultság
tól függő támogatások az alábbiak: 

a) munkanélküliek jövedelempótló támogatá
sa 

b) lakásfenntartási támogatás 
c) ápolási díj 
d) átmeneti segély 
e) szemétszál l í tási díj átvál lalása 
f) temetési segély 

g) köztemetés 
h) közgyógyellátás 
i) egészségügyi szolgáltatásra való jogosult

ság 
j) rendszeres szociális segély 
k) rendszeres nevelési segély 

11.1 
(1) Az egyes szociális rászorultságtól függő 

támogatások pénzügyi fedezetét és a fel
használható pénzügyi kereteket az éves 
költségvetésről szóló önkormányzati ren
deletben kell meghatározni. 

(2) Az egyes támogatási formákra meghatá
rozott pénzügyi keretek között a polgár
mester átcsoportosításokat hajthat végre. 

III. f e j eze t 

EGYES ELLÁTÁSI FORMÁK 

MUNKANÉLKÜLIEK 
JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSA 

12. § 

(1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor
mányzata a megélhetése alapjául szol
gáló jövedelem pótlására jövedelempót
ló támogatásban részesit i azt a munka
nélkül i t , 

a) aki a fogla lkoztatás elősegítéséről és 
a munkanélkü l iek el látásáról azóló 
1991. évi IV.törvény (a továbbiakban: 
Fit.) alapján munkanélkül i - járadékban 
részesült , és a munkanélkül i - járadék 
fo lyósí tása időtar tamának lejártát kö
vetően az Fit. a lapján más munkanél
kül i el látásra nem jogosul t ; 

b) aki részére a munkanélkül i - járadék 
fo lyósí tását kereső tevékenység foly
tatása vagy képzésben tör ténő rész
vétel miatt a fo lyósí tás i idő lejártát 
megelőzően szüntették meg, és a ke
reső tevékenység, i l letőleg képzés 



megszűnését követően az Fit. alap
ján munkanélküli-ellátásra nem szer
zett jogosultságot; 

c) akinek jövedelempótló támogatását 
kereső tevékenység, vagy képzés mi
att szüntették meg, és a kereső tevé
kenység vagy a képzés megszűnését 
követően az Fit. alapján munkanélkü
li-ellátásra nem jogosult (az a)-c) 
pont alattiak: munkanélküli), feltéve, 
hogy családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének 80%-át. 

(2) A családi jövedelem számításánál a jö
vedelempótló támogatást igénylő mun
kanélküli részére az Fit. alapján koráb
ban folyósított támogatásokat, valamint 
a jövedelempótló támogatást megelőző 
kereső tevékenység ellenértékét figyel
men kívül kell hagyni. 

Z ^ P ^ 13. § 

(1) Nem állapítható meg jövedelempótló tá
mogatás annak a munkanélkülinek, aki 
a) rendszeres pénzellátásban részesül, 

p b) előzetes letartóztatásban van, sza
badságvesztés, javító-nevelő munka, 
elzárás büntetését tölti; 

c) sor- vagy tartalékos katonai szolgála
tot, polgári szolgálatot teljesít. 

(2) Meg kell szüntetni a támogatás folyósí
tását az (1) bekezdésben megállapított 
kizáró okok bekövetkezésekor, továbbá, 
ha a munkanélküli 
a) oktatási intézmény nappali tagozatán 

kezdi meg tanulmányait; 
b) kereső tevékenységet folytat, a tevé

kenység megkezdésétől számított 30 
/ napon belül. 

14. § 

(1) A 13. §-ban foglaltakat kell alkalmazni 
akkor is, ha a munkanélküli 
a) az illetékes megyei munkaügyi köz

ponttal az Fit. 25. (3) bekezdésében 
szabályozott együttműködést nem 

I | vállalja, vagy neki felróható okból a 
munkaügyi központtal nem működik 
együtt; 

b) az önkormányzat által felkínált köz
hasznú munkát, vagy az önkor
mányzat közreműködésével felaján
lott egyéb munkahelyet nem fogad
ja el (az a) és b) pontban foglaltak a 
továbbiakban: együttműködést nem 
vállaló munkanélküli). 

(2) Együttműködést nem vállaló munkanél
küli az a személy is, aki a szakképzett
ségének, illetve az iskolai végzettségé
nek megfelelő, vagy eggyel alacso
nyabb szintű iskolai végzettséget igény
lő munkahelyet, közhasznú .munkát 
nem fogadja el, feltéve, hogy a felaján
lott munkahely közhasznú munka az Fit. 
25. § (2) bekezdés b) és d) pontjában 
foglaltaknak megfelel, és a várható ke
reset eléri az öregségi nyugdíj minden
kori legkisebb összegét. 

(3) Az együttműködést nem vállaló mun
kanélküli a felajánlott munkahely vagy 

/ közhasznú munka visszautasításától, 
valamint a munkaügyi központtal való 

együttműködés neki felróható meg
szüntetésétől számított hat hónapig jö
vedelempótló támogatásban nem része
sülhet, kivéve, ha elhelyezkedik, és leg
alább hat hónapig kereső tevékenysé
get folytat, függetlenül attól, hogy an
nak megszűnése után munkanélküli-já
radék folyósítására jogosultságot szer
zett-e. 

(4) A (3) bekezdésben szabályozott időtar
tam eltelte után sem folyósítható mind
addig a munkanélküliek jövedelempótló 
támogatása, amíg az (1) bekezdésben 
szabályozott körülmények fennállnak. 

15. § 

(1) A jövedelempótló támogatás iránti kére
lemhez csatolni kell a munkaügyi köz
pont igazolását arról, hogy a kérelmezőt 
munkanélküliként nyilvántartja, és a ké
relmező az Fit. alapján járó ellátásokat 
már kimerítette. 

(2) A megállapított támogatás feltételeinek 
fennállását a polgármester évente felül
vizsgálja. 

16. § 

(1) A jövedelempótló támogatás havi ősz-
szegét úgy kell megállapítani, hogy az 
a) a jövedelemmel nem rendelkező mun

kanélküli jogosult esetén érje el; 
b) jövedelemmel rendelkező munkanél

küli jogosult esetén az egyéb jöve
delmekkel együtt érje el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb össze
gének 80%-át. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem 
minősül a munkanélküli saját jövedel
mének a várandósági pótlék. 

(3) Ha az (1) bekezdés szerint megállapított 
támogatás összege az 1000 Ft-ot nem 
éri el, a jogosult részére akkor is lega
lább 1000 Ft összegű támogatást kell 
megállapítani. 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 
17. § 

Lakásfenntartási támogatás nyújtható an
nak a családnak vagy személynek, aki Bé
késcsaba Megyei Jogú Városban az 1. sz. 
melléklet szerinti elismert lakásméretet 
meg nem haladó lakásban vagy nem lakás 
célú helyiségben tulajdonosként, bérlőként 
vagy albérlőként lakik, és családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegét, gyermeküket egyedül 
nevelők esetében annak 120%-át, egye
dülállók esetében annak 150%-át; 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének 115%-át, gyermeküket 
egyedül nevelők esetében 135%-át, 
egyedülállók esetében 165%-át. 

18. § 

(1) A lakásfenntartási támogatás mértéke 
a) a 13. § a) pontjában foglalt esetben a 

(2) bekezdésben elismert lakásfenn
tartási kiadások egyhavi összegének 
25%-a. 

b) a 13. § b) pontjában foglalt esetben a 
(2) bekezdésben elismert lakásfenn

tartási kiadások egyhavi összegének 
10%-a. 

(2) A lakásfenntartási kiadások körében fi
gyelembe kell venni: 
a) a lakás célú pénzintézeti kölcsön tör

lesztőrészletét - ide nem értve a 
munkáltatói kölcsöntartozást és a fel
újítási rövid lejáratú kölcsöntartozást 
- legfeljebb 6000 Ft-ig; 

b) a fűtési díjat; a gáz, az elektromos 
áram, a vízfogyasztás költségeit és a 
csatornahasználati díjat legfeljebb a 
2. sz. mellékletben meghatározott át-
lagnormatíva mértékéig; 

c) az önkormányzati tulajdonban lévő 
lakások bérleti díját; 

d) a nem önkormányzati tulajdonú laká
sok bérleti díját, valamint az albérleti 
díjat legfeljebb 6000 Ft-ig, ha a meg
kötött bérleti, illetve albérleti szerző
dés legalább félévi időtartamra szól. 

19. § 

Nem nyújtható lakásfenntartási támogatás, 
ha a kérelmező és a vele közös háztartásban 
élő közeli hozzátartozó: 

a) a tárgyévben kamatmentes lakás célú tá
mogatásban részesült; 

b) ingatlan - különösen lakásingatlan - hasz
nosításából származó jövedelemmel ren
delkezik; 

c) üdülő-, vagy üdülőtelek-tulajdonnal rendel
kezik; 

d) a támogatott lakáson kívül további lakásin
gatlannal rendelkezik, kivéve, ha ez az in
gatlan az ingatlan-nyilvántartásban is fel
tüntetett haszonélvező használatában áll; 

e) a támogatott lakáson kívül a 4. § b) pont
jában körülírt vagyonnal rendelkezik. 

20. § 

(1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon 
lakásra csak egy jogosultnak állapitható 
meg, függetlenül a lakásban élő szemé
lyek és háztartások számától. 

(2) A lakásfenntartási támogatás a kérelem 
benyújtásának napjától a tárgyév végé
ig szól, és a támogatás iránti kérelmet 
évente meg kell újítani. 

(3) A támogatás folyósítása havonta, a 18. 
§ (2) bekezdés a)-c) pontjában megha
tározott kiadások esetében utalvány 
formájában, a 18. § (2) d) pontjában 
meghatározott kiadások esetében kész
pénzben történik. 

21. S 

(1) Lakbér- vagy közüzemi díjhátralékkal, il
letve lakás célú pénzintézeti kölcsönhát-
ralékkal rendelkező jogosult lakásfenntar
tási támogatást csak akkor kaphat, ha a 
hátralékban érintett bérbeadóval, közüze
mi vállalkozással illetve pénzintézettel a 
hátralék kifizetésére irányuló visszafizeté
si megállapodást köt a teljes hátralék kifi
zetésére. 

(2) Több közüzemnél fennálló tartozás ese
tén csak egy szerződés kötése kötelező, 
amennyiben minden hátralék 
visszafizetése nem látszik biz
tosítottnak. A megállapodás
ban rögzített adósság tör-



lesztése után azonban újabb megállapo
dás kötése kötelező. 

(3) A megállapodást a támogatás folyósítása 
előtt a polgármesteri hivatalnál be kell 
mutatni. Azt a családot, amely 3 hónapon 
át felszólítás ellenére nem fizeti a meg
állapodásban vállalt hátraléktörlesztést, 
vagy további hátraléka keletkezik, ki kell 
zárni a további támogatásból. 

(4) Százezer forint feletti adósság esetén 
csak akkor adható lakásfenntartási támo
gatás, ha a rászoruló önmaga is törekszik 
az adósság mielőbbi visszafizetésére, s 
ezt a befizetett nyugták, illetve a közüzem 
vagy pénzintézet igazolásával igazolja. 

ÁPOLÁSI DÍJ 
22. § 

(1) Ápolás i díj annak a hozzátartozónak ál 
lapítható meg, akinek családjában az 
egy főre ju tó havi jövedelem nem halad
ja meg 
a) az öregségi nyugdí j mindenkor i leg

k isebb összegét, egyedülá l lók és 
gyermeküket egyedü l nevelők esetén 
annak 150%-át, 

b) az öregségi nyugdí j m indenkor i leg
k isebb összegének 115%-át, egyedü l 
ál lók és gyermeküket egyedü l neve
lők esetén annak 165%-át. 

(2) Az ápolási díj összege 
a) az önmaga el látására képtelen, ál lan

dó és tar tós fe lügyeletre, gondozásra 
szoru ló 2 év felett i sú lyos fogyaté
kos, vagy 18. életévét be nem tö l töt t , 
tar tósan beteg személy gondozása, 
ápolása esetén az (1) bekezdés a) 
pont jában fogla l t esetben az öregsé
gi nyugdí j m indenkor i legkisebb ősz-
szegének 120%-a, 18. életévét betöl
tött , tar tósan beteg személy g o n 
dozása esetén az öregségi nyugdí j 
mindenkor i legk isebb összegének 
80%-a; 

b) az önmaga el látására képtelen, ál lan
dó és tar tós fe lügyeletre, gondozásra 
szoru ló 2 év felett i sú lyos fogyaté
kos, vagy 18. életévét be nem töl töt t , 
tar tósan beteg személy gondozása, 
ápolása esetén az (1) bekezdés b) 
pont jában fogla l t esetben az öregsé
gi nyugdí j mindenkor i legkisebb 
összege, 18. életévét betöl töt t , tar tó
san beteg személy gondozása esetén 
az öregségi nyugdí j m indenkor i leg
k isebb összegének 60%-a; 

(3) Az ápolási díj megál lapítására és fo lyó
sítására vonatkozóan egyebekben az 
Sztv. 40 -44 . §-ait kell a lkalmazni . 

. , ÁTMENETI SEGÉLY 
<&% 

(1) Átmeneti segélyben részesülhetnek azok, 
akik önhibájukon kívül kerültek a létfenn
tartásukat veszélyeztető rendkívüli élet
helyzetbe, időszakosan létfenntartási gon
dokkal küzdenek. 

(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt 
átmeneti segélyben részesíteni, akik ön
maguk, illetve családjuk létfenntartásáról 
más módon nem tudnak gondoskodni, 

vagy alkalmanként jelentkező több
letkiadások, különösen betegség, 
elemi kár miatt anyagi segítségre 
szorulnak. 

i W M c f l l 

24. § 

(1) Átmenet i segély legfel jebb háromha
vonta egy a lka lommal adható, és össze
ge esetenként nem lehet nagyobb az 
öregségi nyugdí j mindenkor i legkisebb 
összegénél . 

(2) Az átmeneti segély elsősorban utalvány 
formájában adható (pl. élelmiszer-utal
vány, tüzelővásárlási utalvány stb.). Érté
ke az (1) bekezdésben meghatározott ér
tékig terjedhet. 

25. § 

Nem részesülhet átmeneti segélyben az a 
család, amely 
a) a tárgyévben e rendelet vagy az Sztv. 

alapján egyéb pénzbeli vagy természetbe
ni szociális ellátást vett igénybe, és a tá
mogatás mértéke meghaladja a mindenko
ri öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
háromszorosát; 

b) a családnál az egy főre ju tó havi jövede
lem meghaladja az öregségi nyugdí j 
mindenkor i legkisebb összegét, egye
dülá l lók és gyermeküket egyedül neve
lők esetében a másfélszeresét; 

c) a 4. § b) pont jában körülír t vagyonnal 
rendelkezik; 

d) lakásfenntartási támogatásban, rendszeres 
nevelési vagy szociális segélyben része
sül. 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ ÁTVÁLLALÁSA 

(1) A szemétszál l í tási díj átvál lalását kérhe
t i az a díj f izetésére kötelezett, akinek 
családjában az egy főre ju tó havi jöve
delem nem haladja meg az öregségi 
nyugdí j mindenkor i legkisebb összegé
nek másfélszeresét, egyedülá l lók és 
gyermeküket egyedül nevelők esetében 
annak kétszeresét. A kérelemhez csato l 
ni kell a szolgál tatóval kötöt t megál la
podás másolatát. 

(2) A szemétszál l í tási díj átvál lalásáról a 
polgármester dönt . 

(3) A szemétszállítási díj átvállalása utalvány 
formájában történik. 

TEMETÉSI SEGÉLY 
27. § 

( 1 ) Temetési segély adható annak, aki a 
meghalt személy eltemettetéséről gon
doskodott annak elleném, hogy arra nem 
volt köteles, vagy tar tás i ra köteles hozzá
tartozó volt ugyan, de a temetési költsé
gek viselése a saját, illetve családja lét
fenntartását veszélyezteti. 

(2) A segély összege a helyben szokásos 
legolcsóbb temetés köl tségeinek 10%-a. 

(3) Temetési segély nem állapítható meg an
nak, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem eléri az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegének háromszo
rosát. 

/ 
KÖZTEMETÉS 

(gi 
( 1 ) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor

mányzata gondoskodik annak a Bé
késcsabán elhunyt vagyontalan személy
nek közköltségen történő eltemettetésé
ről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tar
tásra köteles és képes hozzátartozója. 

(2) Ha utólag jut az önkormányzat tudomásá
ra, hogy a közköltségen eltemetett után 
olyan vagyon maradt, amelyből a temetés 
költsége fedezhető lett volna, akkor a költ
ségeket hagyatéki teherként a területileg 
illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni. 

(3) Ha a közköltségen eltemetett személy tar
tásáról másnak kellett volna gondoskod
nia, a tartásra köteles személyt vagy örö
köst a köztemetés költségeinek megtérí
tésére kell kötelezni. 

(4) A Békéscsaba közigazgatási területén 
meghalt, közköltségen eltemetett személy 
utolsó állandó lakóhelye szerinti települési 
önkormányzattól igényelhető a közteme
tés költségeinek megtérítése. 

KÖZGYÓGYELLÁTÁS 
29. § 

(1) A szociálisan rászorult személy részére 
az egészségügyi állapot megőrzéséhez 
és helyreállításához kapcsolódó kiadásai
nak csökkentésére közgyógyellátási iga
zolvány állítható ki. 

(2) A közgyógyellátási igazolvány kiállítására 
vonatkozó szabályokat és a jogosultak 
körét az Sztv. 4 9 - 5 3 . §-ai tartalmazzák 

30. § 

( 1 ) Az Sztv. 50. § ( 1 ) bekezdésében említet
teken túl annak is megállapítható a köz-
gyógyellátásra való jogsultsága, aki szo
ciálisan rászorult, és gyógyszerköltsége, 
v a l a m i n t a g y ó g y á s z a t i segédeszkö
zök re fo rd í to t t k iadása inak összege (a 
továbbiakban: gyógyszerköltség) olyan 
magas, hogy azt létfenntartása veszélyez
tetése nélkül nem képes viselni. 

(2) Szociá l isan rászorul tnak kell tekinteni 
azt a kérelmezőt, 

a) akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdí j mindenkor i legki
sebb összegének másfélszeresét, és 
rendszeres gyógyszerkö l tsége eléri 
ennek 6%-át; 

b) akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdí j mindekor i l egk ' 
sebb összegének kétszeresét, é s -
rendszeres gyógyszerkö l tsége eléri 
ennek 9%-át. 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA 
VALÓ JOGOSULTSÁG 

3 1 . § 

(1) A szociá l isan rászorul t személy részére 
a társadalombiztosí tás egészségügyi 
szolgál tatásainak igénybevételére jogo
sító igazolványt (a továbbiakban: iga
zolvány) kell kiál l í tani akkor, ha az 1975. 
évi II. törvény alapján egészségügyi 
szolgál tatásra nem jogosul t . 

(2) Az igazolvány kiállítása szempont jából 
szociá l isan rászorul tnak kell tekinteni 
azt a személyt , akinek családjában az 
egy főre ju tó jövedelem az öregségi 
nyugdí j m indenkor i legkisebb összegét 
nem ér i e l . A jövedelem megállapításá
nál kérelem benyúj tását megelőző há
rom hónap havi át lagát kell f igyelembe 
venn i , és azt csökkenten i kell a 18. § (2) 
bekezdésében meghatározot t - az erre 
az időszakra eső - köl tségekkel , vala-



mint az erre az időre eső szemétszál l í tá
si díj jal. 

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 

(1) Rendszeres szociá l is segélyben lehet 
részesíteni azt a 18. életévét betö l töt t 
munkaképtelen, i l letőleg rokkant sze
mélyt, akinek lét fenntartását b iztosí tó 
vagyona n incs, keresete vagy bármely 
forrásból származó jövedelme - ideért
ve az eset leges nyugel látást is - megél 
hetését nem biztosít ja, továbbá, akinek 
tartásáról tartásra köteles és képes há
zastársa és rokona (1952. évi IV. tv. 2 1 . 
§ és 32. §, i l letőleg VII. fejezet), vagy az 

\Jy a személy, aki tar tási i l letőleg életjára
déki szerződés alapján erre köteles len
ne (1959. évi IV. törvény XLIX., LVI. feje
zet), nem gondoskod ik . Tartásra képes
nek azt kel l tek in ten i , akinek családjá
ban az egy főre ju tó jövedelem eléri az 
öregségi nyugdí j m indenkor i legkisebb 
összegét. 

(2) A megélhetése kü lönösen annak a sze
mélynek nem biztosítot t , akinek jöve
delme a mindenkor i özvegy i nyugdí j 

, legkisebb összegét nem éri e l . 

Wi Egészségi ál lapotára tekintet nélkü l 
munkaképte lennek kell tek inteni azt a 
nőt, aki 65., i l letőleg azt a férf i t , aki 70. 
életévét betöl töt te. Rokkantnak kell te
kinteni azt, aki munkaképességét lega
lább 67%-ban elvesztette. 

33. § 

(1) A rendszeres szociá l is segély összegét 
a támogatásra szoru ló személy szociá
lis helyzetéhez és egészségi á l lapotá
hoz mérten kell megál lapí tani , de a se
gély összege nem lehet magasabb az 
öregségi nyugdí j legk isebb összegénél . 

(2) Ha a rendszeres szociá l is segélyben ré
szesülő háztartásában o lyan támoga
tásra szoru ló családtag él , ak inek tartá
sára köteles, csa ládtagonként segélyt 
lehet megál lapítani . 

(3) Nem akadálya a rendszeres szociá l is 
segélyezésnek az, ha a segélyt igény lő 
személynek o lyan k isebb ér tékű ingatla-

. ' na van, amely bármely okbó l nem érté-
' 1 kesíthető. 

34. § 

(1) A szociál is segélyt határozott vagy ha
tározatlan időtar tamra kell megál lapíta
ni , és havonta előre, a hó 5. napjáig kel l 
a jogosu l t részére fo lyósí tani . 

(2) Annak a személynek, akinek határozott 
időtartamra ál lapították meg a szociá l is 
segélyt , és a segély fo lyósí tására to
vábbra is szüksége van , a határ idő le
járta előtt legalább egy hónappal kérnie 
kell a további fo lyósí tást . A segély meg
állapítására jogosu l t szerv ismétel t ké
relem nélkül is ú jból megál lapíthat ja és 
folyósíthat ja a segélyt , ha ismertek előt
te azok az okok, amelyek a segély to
vábbi fo lyósí tását indokol ják. 

(3) A szociál is segély megál lapítását kérhe
t i maga az érdekelt személy, továbbá 
bérmely ál lami vagy társadalmi szerv, i l 
letve ál lampolgár is. 

(4) Ha a rendszeres szociál is segélyben 
részesülő személynek van o lyan ingat

lan vagyona, amelyből az el látás rész
ben vagy egészben fedezhető, a fo lyósí
to t t támogatás összegét a jogosu l t halá
lakor hagyatéki teherként a terület i leg 
i l letékes közjegyzőnél be kell je lenteni . 
Erről a támogatás megál lapításáról szó
ló határozatban rendelkezni kell . 

RENDSZERES NEVELÉSI SEGÉLY 
35. § 

(1) A k iskorú részére rendszeres nevelési 
segély ál lapítható meg, ha a gyermek 
nevelésére egyébként alkalmas szülö(k) 
és a családban élő más, tartásra köte
les közeli hozzátartozók jövedelmének 
együt tes összegéből k iszámított egy fő
re ju tó jövedelem nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdí j mindenkor i leg
k isebb összegét; 

b) az öregségi nyugdí j m indenkor i leg
k isebb összegének 115%-át. 

A tartásra köteles közel i hozzátartozók kö
rét az Sztv. 4. (1) bekezdés e) pont ja tartal
mazza. 

(2) A rendszeres nevelési segély elsősor
ban természetben, a gyermekek nap
közbeni el látásáért f izetendő térítési díj 
átvál lalása formájában nyúj tható. Kész
pénzben jár az el látás 

- jún ius , jú l ius és augusztus hónap
ban; 

- ha a gyermek indokol t esetben nem 
veszi igénybe az intézményi étkezte
tést. 

(3) A rendszeres nevelési segély összege 
gyermekenként 

a) az (1) bekezdés a) pont jában foglal t 
esetben 

aa) a gyermek életkora szerint i gyer
mekin tézményben f izetendő átla
gos havi térítési díj (a továbbiak
ban : havi térítési díj) összege 

- ha a gyermek igénybe veszi az 
intézményi étkeztetést, vala
mint 

- ha az intézmény vezetője által 
iskolalátogatási b izonyí tvány
nyal igazoltan a gyermek nem 
tudja igénybe venni az intézmé
nyi étkeztetést; 

ab) a havi térítési díj 80%-a, ha a 
gyermek nem veszi igénybe az 
intézményi étkeztetést; 

ac) a havi térítési díj 150%-a, ha az 
(1) bekezdésben megjelöl t módon 
számítot t egy főre ju tó havi jöve
delem nem haladja meg az ö reg
ségi nyugdí j mindenkor i legki
sebb összegének 80%-át; 

ad) a havi térítési díj két és félsze
rese, ha a gyermek kórházi zá
rójelentéssel igazoltan o lyan be
tegségben szenved (pl . cukorbe
tegség, l isztérzékenység stb.), 
amelyre tekintettel nem vehet i 
igénybe az intézményi étkezte
tést. 

b) az (1) bekezdés b) pont jában foglal t 
esetben 

ba) a havi térítési díj 40%-a, 

- ha a gyermek igénybe veszi az 
intézményi étkeztetést, vala
mint 

- ha az intézmény vezetője által 
iskola látogatási b izonyí tvány
nyal igazol tan a gyermek nem 
tudja igénybe venni az intézmé
nyi étkeztetést ; 

bb) a havi térí tési díj 30%-a, ha a 
gyermek nem veszi igénybe az 
intézményi étkeztetést; 

bc) a havi térí tési díj 150%-a, ha a 
gyermek kórházi zárójelentéssel 
igazoltan o lyan betegségben szen
ved (p l . cukorbe tegség, l isztérzé
kenység stb.) , amelyre tekintettel 
nem vehet i igénybe az intézmé
nyi étkeztetést. 

IV. fejezet 

VEGYES ÉS HATÁLYBALÉPTETŐ 
RENDELKEZÉSEK 

36. § 

(1) Ez a rendelet.-. .....-=-« lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 

- hatályát veszti a rendszeres nevelési 
segély átmeneti szabályairól szóló 
11/1994. (II. 24.) önkormányzati ren
delet; 

- a személyes gondoskodást nyújtó ellá
tásokról, valamint a fizetendő térítési dí
jakról szóló, többszörösen módosított 
35/1993. (VI. 17.) sz. önkormányzati 
rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A személyi térítési díjat a jogsza
bályban meghatározott alanyi jogon 
járó kedvezmények figyelembevéte
lével kell megállapítani." 

A rendelet 1. sz. melléklet II. sz. táblá
zata hatályát veszti. 

(3) A rendeletben szabályozott szociális ellá
tások iránti kérelmek benyújtásához kö
telezően rendszeresített nyomtatványok 
mintáit a rendelet mellékletei tartalmaz
zák. 

Békéscsaba. 1995. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

1. sz. melléklel 

Az el ismert lakásméret 

A család nagysága 

1-2 fő 
3 - 4 fő 
5 vagy annál több fő 

Elismert lakásméret 

2 szoba 
2 és fél szoba 
3 szoba 

2. az. melléklet 

Az át lagnormat iva mértéke 

Az átlagnormativa szempontjából f igyelem
be vehető lakásnagyság kétszobás, valamint 
két és fél szobás lakás esetén legfeljebb 58 
m 2 , 3 szoba esetén legfeljebb 65 m 2 . 

Gáz Elektromos 
éwn 

58 m 2-ig 200 m 3 /hó 60 kW i/hó 
65 m 2-ig 240 m 3 /hó 70 kW i/hó 

Vízfogyasztás 
és csatornahasználat: 4,4 m 3/fő/hó 



A Pósteleki Autósmozi műsora 

JÚNIUS Az előadások kezdete 2i órakort 

8-9. FORREST GUMP 1995-ben 6 Oscar-di/l 

csütörtók-pentek Szines. magyarul beszélő amerikai film 
Rendezte: RÓBERT ZEMECKIS 
Főszereplők: TOM HANKS, ROBIN WRIGHT 

10-11. SPECIALISTA 
szombat-vasárnap Színes amerikai akciófilm 

Rendezte: LUIS LLOSA 
Főszereplők: SYLVESTER STALLONE, SHARON STONE 

12-14. ROSSZLÁNYOK 
hétfő-szerda Színes amerikai westernfilm 

Rendezte: JONATHAN KAPLAN 
Főszereplő: MADELEINE STOWE 

Értesítjük mindazokat, akik jelenleg vízdíjukat a Csüsz Kft.-nek fizetik, 
hogy az önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a jövőben víz
díjukat a Békés Megyei Vízművek Rt. fogja számlázni. A szolgáltató sze
mélyében bekövetkező változás időpontjáról mindenkinek névre szóló 
értesítést küldünk. A fordulónapon arcképes igazolvánnyal rendelkező 
megbizottaink felkeresik Önöket adategyeztetés céljából. Kérjük tisztelt 
fogyasztóinkat, hogy ezen időpontban a lakásba való bejutás lehetősé
gét biztosítani szíveskedjenek! Egyéb kérdésekről munkatársaink kész
séggel adnak felvilágosítást. 

Köszönjük együttműködésüket! 

C S U S Z KFT . B É K É S M E G Y E I V Í Z M Ü V E K RT. 
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MSGllQWlItL'ü' 
Békéscsabán , a Bertóthy udvar 4. szám 

alatt a NETZITA BT. mintabolt ja 
(az Unicon-főbejárattal szemben) 

Gyapjú ágynemű-garni túra, ülőpárna; 

rongy- és szőrmeszőnyegek; 

textil konyhai díszítők; 

szúnyogháló, kútszűrő és egyéb műszaki 
szövetek értékesítése, szőnyegek méretre 
történő megrendelése. 

Telefon/fax: 448-454. 

Nyitva: hétfőtől péntekig 9 - 1 7 óráig 
szombaton 9 - 1 2 óráig. 

2 CSABA EXP095 

Nemzetközi Kiállítás és Vásár 
1995. jún ius 1 3 - 1 8 . 

Fővédnök: PÁL LÁSZLÓ ipari és kereskedelmi miniszter. 
Védnök: PAP JÁNOS, Békéscsaba polgármestere. 

Ünnepélyes megnyitó: 1995. június 13., 11 óra. 
Kapunyitás a közönség számára: 1995. június 13., 14 óra. 

Helyszín: Békéscsaba, városi sportcsarnok. 
Belépő: felnőtt: 150 Ft, gyermek (14 év alatt), nyugdíjas, katona: 100 Ft. 

Nyitva naponta: 10-19 óráig. 
Főszponzor a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 

szervező az Expo Team Kft. 

Üzletember-találkozó 1995. június 14-15-én. 
A rendezvény védnöke: CSÍK ANDRÁS, a Békés Megyéért Vállalkozás

fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója. 
Vállalkozói fórum: június 14-én 10-16 óráig, 

helyszín: városháza, diszterem. 
Vállalkozók találkozója: június 15-én 10-16 óráig, 

helyszín: Hotel Fiume, nagyterem. |T«Herie81 

HETI MOZIMŰSOR 
1995. jún ius 8 - 1 4 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

VI. 8-11.15.45,17.45, Sean Connery: EGY IGAZ ÜGY/JUST CAUSE 
20.00 és 22.00 óra: (szines amerikai krimi) 

VI. 12-14.17.45, 20.00 Sean Connery: EGY IGAZ ÜGY / JUST CAUSE 
és 22.00 óra: (szines amerekai krimi) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

VI. 8-14. 17.00, 19.15 Robin Williams: HOLT KÖLTÖK TÁRSASÁGA 
és 21.30 óra: (szines. magyarul beszélő amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

VI. 8-14. 18.30 óra: 

20.30 óra: 

ESŐ ELŐTT 
(angol-francia-makedón szerelmi történet) 

A. Camus: A PESTIS 
(francia-angol-argentin dráma) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Sean Connery: 

EGY IGAZ ÜGY • JUST CAUSE 

AZ ÉV LEGIZGALMASABB FILMJE! 

Nyolc éve különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság ka
varta fel a floridai lápvilág egyik kisvárosának életét. A rendőr
ség rövid időn belül elfogott egy gyanús fiatalembert (Blair Un-
derwood), aki a brutális kihallgatási procedúra hatására elis
merte a tettet - ez alapján halálra ítélték - , majd később, a si
ralomházban visszavonta vallomását. Igazából senki sem hisz 
a halál árnyékában ártatlanságára esküdő fiúnak, csak édes
anyja és egy, a halálbüntetést egyébként elvből ellenző har
vardi jogászprofesszor (Sean Connery), aki megpróbálja meg
menteni az elítéltet. 

GYARAKINE és TÁRSAI Bt., 5600 BÉKÉSCSABA. 
REVICZKY U. 1/1. 

Telefon/radióteleton: 06-60/304-503 Ügyfé l fogadás: mindennap 7-1 e-ig. 

Az alábbi közlekedési, mezőgazdasági és ipari szakmát nyújtó tanfolyamokat 
indítjuk minden hónapban, képesítő szakvizsga minden hónapban; foglalko
zások hétvégén vagy igény szerinti időben és helyen: 
ADR, TIR, nemzetközi vállalkozói, személyszállító, szállítmányozó, belföldi 
árufuvarozó, iskolavezető, ADR-ügyintéző, emelőgép-ügyintéző, nehéz- ós 
könnyűgépkezelő, lánclürészkezelő, fakitermelő, II. forg. kat. növényvédő-
szer, mezőgazdasági gépkezelő, -betakaritógép-kezelő, ipari olaj- és gázlu-
zelőberendezés-kezelő 290 kW felett, tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő, 
gépkocsivezetők továbbképzése. 
A képesítésekről országos érvényű jogosítányok. oklevelek, bizonyítványok 
(Közlekedési Főfelügyelet és ágazati minisztériumok által anyakönyvezettek) 
kerülnek kiadásra. 
Jelentkezhetnek telefonon, írásban és személyesen, 

a G Y A R A K I N E ÉS T Á R S A I BT.-nel . 



H E T I M É R L E G HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS H E T I M É R L E G 

VOLKSWAGEN 
a r a g e 

B É K É S C S A B A 
Szabó Dezső u. 40. (volt Sallai) 

Volkswagen és Audi 
típusú személy- és 
tehergépkocsik javítása, 
alkatrészellátással. 

A Katolikus Általános Iskola valamennyi évfolyamára várja 
azoknak a szülőknek jelentkezését, akik gyermekeiket ke 
resztény énekek szerint akarják nevelni. 

Az iskola specialitása a megelőző módszer, nem a megtorló. 
Ennek lényege, hogy a gyermekeket nem a szabályok meg

szegésekor veszi észre, hanem mindenkor a szív nyelvén 
beszél velük. 

Érdeklődni lehet a 323-524-es telefonon. 

AUTÓSISKOLA 

• SZEMELY-
GÉPKOCSI-
vezető-, 

• motoros-, 
• segédmotoros

t a n f o l y a m ( g y o r s í t o t t ) 

i n d u l 

j ú n i u s 1 2 - é n ( h é t f ő n ) 

1 6 . 0 0 ó r a k o r 

k e d v e z ő f e l t é t e l e k k e l . 

• Lebonyo l í tás : 

szombat-vasárnap délelőtt 
• Teljes e g é s z s é g ü g y i 

(tanfolyam + vizsga) 
ügyintézés! 

• INGYENES 
TANKÖNYVELLÁTÁS 

• Gyakorlatioktató- és 
típusválasztás 

• 12 havi részletfizetés 

Mi bízunk magunkban, bízzon Ón is! 

Előzetes információ a VtÜp*>l4*t^' 
információszolgálat 325-769-es telefonján. 

JELENTKEZÉS A HELYSZÍNEN. 

P É N Z T Á R G É P E K 
Pénztár-számítógépek, számító

gépek, telefonok, telefaxok, 
másológépek, írógépek, számoló

gépek, árazógépek, mérlegek, 
nyomtatványok forgalmazása. 

Eredeti papírszalagok, 
festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
Békéscsaba, 
Szerdahelyi u. 2/a. 
Telefon: 325-161 

Jíocz & WLecCvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

Rádiótelefon: 
06-60/388-404, 06-60/301-404 

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

Figyelem! 
A városüzemeltetési iroda felhívja a lakosság figyelmét 
arra, hogy a város területén keletkező bontási törmelék 
a Cserépgyári úton lévő kőtörő telepen 

D Í J M E N T E S E N 
lerakható, naponta 8-16 óra között. 

A lerakásról egyéb felvilágosítás a 444-212-es telefonszá

mon kérhető. 

A 
Katolikus 
Általános 
Iskolában 
Békéscsaba, 

Szarvasi út 31. 

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR LESZ 
1995. június 19-től július 14-ig, 
hétköznapokon 7-17 óra között. 
Programok: úszás, ingyenes korrepetálás igény 
szerint, nyelvgyakorlási lehetőség, gyöngyözés, 
hímzés, bábozás stb. 
Költség: csak étkezésre 150 Ft/fő/nap, valamint 
az úszójegy és a közlekedés ára. 
Jelentkezni lehet a 323-524-es telefonon. 

G A R Z O N K Ö Z V E T Í T Ő I R O D A 
Békéscsaba, Wlass ics sétány 3. Telefon: 448-350 

Termékkínáláshoz, rendezvényekhez 

hostesslányok kiközvetítését vállaljuk. 

• A P R Ó H I R D E T É S 

• Garázs eladó a Lencsési B-terúleten. Te
lefon: 06-30/454-659. 

• III. kerület, Szent Imre utca 3. szám alat
ti összkomfortos kis udvari házrész ela
dó. Érdeklődni a helyszínen. 

• Keit eladó. Érdeklődni: Kazinczy-lakóte-
lep 30. épület NI/9. 

Dr. Rucz Árpád lőoivos és dr. Róna Ist
ván adjunktus értesíti kedves betegeit, 
hogy június 6-tól (kedd) magánrendelé
sük helye megváltozik. Új cime: Békés
csaba, Gyulai út 18. (új kórházi szárny 
terhestanácsadó helyisége). Rendelési 
idejük változatlan: dr. Rucz Árpád hétfőn 
és szerdán 16.30-17.30 óráig, dr. Róna 
István kedden és csütörtökön 16.30-
17.30 óráig. 

Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés és 
-javítás. Tel.: 455-309. 
Parabola- és tetőantenna-szerelés. HIFI, 
videó javítása. Boda Béla. Békéscsaba, 
Csíki utca 38. Teleion: 326-931. 
Lakáskarbantartás A-tól 2-ig, felújítás, 
festés, mázolás, karbantartás, burkolás, 
átalakítás. Teleion: 321-768 (egész nap). 
Színestévé- és videojavítás, antennasze
relés - Kovács Attila. Hibabejelentés 
munkanapokon 9-16-ig a 445-642 szá
mon, 16 órától a 323-586 és 322-480 
számokon. 

Energomat, Vjatka, Eurika, Hajdú mosó
gépek javítása. Helyszíni javítás szomba
ton is. Elektron Gmk, Békéscsaba, Bartók 
Béla út 4. Hibabejelentés: 325-948, vagy 
06-60/388-348. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás. Marik 
István, Békéscsaba, Tavasz u. 83. Tele-
Ion: 325-921. 
Dendrit Szolgáltató Iroda. Vállalunk: társ-
és partnerközvetítést, házi gondozást, el
tartást, gyermekfelügyeletet. Telefon: 
06-307456-899. 
Színes televíziók javítása hétvégén is, 
garanciával! Domokos Tamás, rádiótele
fon: 06-30/432-827. 
Precíz órajavitás, valamint jó minőségű 
órák eladása garanciával Sajtién órásnál. 
Békéscsaba, Rákóczi u. 1. 
Natúrkozmetika, lazító, nyugtató masz-
százs. Telefon: 06-30/456-899. 

Szennyvízszippantás hétvégén is! Balan-
gó Róbert, Békéscsaba, Bessenyei u. 
51/1. Üzenetrögzítő: 323-316. 
Bt. és kft. könyvelését vállalom. Teleion: 
455-168. 
Fekete-fehér televíziók helyszíni javítása, 
régebbi típusú is. Hibabejelentés telefo
non: 457-334, vagy levelezőlapon: Tomka 
Attila, Békéscsaba, Pásztor u. 63. 
Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni 
üvegezése. Telefonüzenet: 327-494, Sí
pos. 
Ékszerjavitó műhelyem új helyre költö
zött, Békéscsabán, a Korzó tér mögött lé
vő Mednyánszky udvarba. Megközelíthe
tő a Csaba utca felöl. Expressz ékszena-
vitás! Hozott anyagból ékszerkészítés. 
Povázsai Rita, aranyműves. 
Többéves tapasztalattal spanyol nyelvta
nítás, nyelvvizsgára lelkészilés. Teleion: 
445-507. 

Végzősök, figyelem! Beauty fodrászüzle
tembe tanulói felveszek. Felvételi leltéte
lek: érettségi, kézügyesség, a szakma 
iránti érdeklődés. Jelentkezni a Haán La
jos u. 2-4. alatt (a belvárosi iskolánál), 
vagy a 453-353/13 számon, Dudás Já-
nosnénál lehet. 
Matematikából pótvizsgára felkészítést 
vállalok középiskolásoknak. Telefon: 451-
612,17 óra után. 
Jaminában léláron eladók németjuhász 
keverék kiskutyák. Érdeklődni: Nagy Sán
dor u. 59., 15 óra után. 
Újszerű latúzelésű bojler eladó: Mikszáth 
u. 20. 
Női versenykerékpár olcsón eladó: Ko
lozsvári u. 40. 
Volga személygépkocsi-motor és alkatré
szek eladók. Érdeklődni: Békéscsaba, 
Báthory u. 69. 
Fekete-fehér coccerspániel 3 éves kan 
társat keres. Teleion: 323-704. 
Német és angol nyelvtanítás, felkészítés 
októberi nyelvvizsgára. Békéscsaba, 
Pásztor u. 65. II/8. 
Háromkarikás villanytűzhely, egy 
hordó bitumen, és 16,50 rrr 
tölgyfaparketta régi áron 
eladó. Érdeklődni a 
450-348-as telefonon. 

TT 



T J T A Z Á S A 

E g y hétig másodmagával 
nyaralhat Korfu szigetén! 

Június 30-ig fizessen elő a B É K É S M E G Y E I NAP- ra ! 

Ha m á r j á ra t j a a lapot, „szervezzen be" egy új e lőf izetőt ! 

A BÉKÉS MEGYEI NAP 
júniusi előfizetői között egy hétnapos, kétszemélyes 

görögországi nyaralást sorsolunk ki július 3-án. 

Utazás repülővel, szállás félpanzióval 
július 31-től a Hotel Megás Alexandrusban, Kondokaliban. 

A sorsoláson azok az új előfizetőink vesznek részt, akik július 30-ig 
megrendelik lapunkat, valamint azok, akik előfizetőket toboroznak. 

További részletek és a megrendelőszelvény 
a B É K É S M E G Y E I NAP-ban található! 

a a o - í j t a BÉRES MEQVEI NAP 
A UTAZÁSI IRODA - SZEGED Cffi 

Békéscsaba és térsége környezeti 
állapotának átfogó értékelése, 

a legfontosabb feladatok meghatározása 

(Folytatás az előző számból) 

2. A K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M T E R Ü L E T É N J E L E N T K E Z Ő LEG
F O N T O S A B B FELADATOK 

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó: 

1. Az Élővíz-csatorna rehabil i tációs komplex programjának elő
készítése ( iszaptalanítás, par tvédelem, hul lámtér rendbetétele, ille
gális szennyvízbefo lyások megszüntetése, hasznosítási irányok ki
munkálása). 

2. A Kétegyházi úti régi hul ladéklerakó rekult ivációs és remedi-
ációs feladatainak megkezdése, a rekult ivációs tervek elkészítése. 

3. A Nádas- lecsapolócsatorna rehabil i tációs munkáinak meg
kezdése, kiviteli terv készítése, iszapkotrás e lkezdése, a régi hul
ladéklerakó csurgalékvizeinek kizárása. 

4. A fő közlekedési útvonalak elkerülő szakaszának előkészíté
se, a város levegő-, zaj- és rezgésterhelésének csökkentése érde
kében. 

5. Az új hul ladékkezelő mü beruházási programjának folytatása, 
a lehetőségek f iygelembevéte lével az első ütem mielőbbi befejezé
se és üzembe helyezése. 

A szelektív hul ladékgyűj tés e lőkészí tése és kísérleti jel legű be
vezetése. A beruházást el lenőrző lakossági csoport fo lyamatos 
működtetése és az ezzel kapcsolatos PR-munka végzése. 

6. A városban képződő mezőgazdasági jel legű 
szennyvizek e lhelyező te lepének kialakítása és beüze
melése az új hul ladékkezelő mű szabad területén. 

7. A város általános rendezési tervénél továbbra is f igyelembe 
kell venni a környezetvédelmi szempontokat . 

8. A komplex környezetvédelmi informatikai rendszer kiépítésé
nek szorga lmazása és támogatása. 

9. Rendszeres tájékoztatás a környezetvédelem eredményeirő l , 
gondjairól , feladatairól a városi önkormányzat lapjában és más le
hetőségek fe lhasználásával (média, fórumok, k iadványok stb.). 

10. A feladatok megvalósí tásának biztosítására elhatárolt kör
nyezetvédelmi pénzügyi alapot szükséges biztosítani. 

11 . A szennyvízt isztí tó telep korszerűsí tése előkészí tésének to
vábbi folytatása. 

12. Természetvédelmi feladatok támogatása, a helyi {ermésSÜ^t 
értékek további felkutatása, i l letve helyi védet tség alá helyezése, 
az ökotur izmus elősegítése. 

13. A Kétegyházi úti hul ladéklerakó csurgalék- és csapadékvi 
zeinek külön rendszerbe való gyűj tése, il letve kezelése, a Nádas-
lecsapolócsatorna izolálása. Az Élővíz-csatorna eset leges kotrásá
ból származó iszap e lhelyezésének biztosítása, zagytér kialakítá
sa, il letve takaróföldként való hasznosí tása. (A Körös-vidéki Vízü
gyi Igazgatóság saját anyagi forrásának fe lhasználásával az Élő
víz-csatorna nedvesített szelvényének úszókotrós kitakarítását vál
lalja, amíg az önkormányzatnak a zagytér kialakítását és a kotrási 
iszap fogadását és hasznosítását szükséges biztosítani.) 

Önkormányzati koordinációt igényel: 

1. A kórházihul ladék-égető mű előkészí tésének folytatása. 
2. A Vízmüvek Rt.-nól felhalmozott szennyvíz iszap (szennyvíz

tisztítási és arzén tar ta lmú iszap) ár ta lmat laní tásának és hasznosí
tásának folytatása. 

3. Az önkormányzat területén felhalmozott veszélyes hulladé
kok ártalmat laní tásának szorgalmazása a termelőknél ; erősíteni 
kell ezen a területen a koordinálótevékenységet . 

4. A tömegköz lekedésben a környezetkímélő motorokkal felsze
relt autóbuszok számának növelésére irányuló támogatás. 

(VÉGE) 




