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S é t a é s 
m e d i t á c i ó 

Szeretem Békéscsaba ut
cait. Úgy, ahogy vannak, 
minden hibájukkal együtt. 
A Márvány cukrászda előtti 
tér szokőküttal és felújított 
padokkal igazán szemet 
gyönyörködtető látvány, s 
ahogy elsétálok a kávéz
gató, fagylaltozó terasz
vendégek előtt, mindig ta
lálok gondterhelt arcokat, 
de vidám, gondtalannak 
tűnő embereket is. Beszél
getnek, eszegetnek, iszo
gatnak, élvezik a nyarat. Jó 
nekik. A Derkovits sor és az 
Árpád sor a másik kedven
cem. A vízpart, a szoborsé
tány, a fűzfák Milyen szép 
volna egyszer üldögélni 
(nyugodtan) néhány percet 
a Körös-parton! De mindig 
rohanni kell. Vár a munka. 
A Kinizsi-Luther sarok is 
impozáns, jó hely, nem be
szélve arról, hogy ott van a 
Te-van, a St. Johannes Ká
véház, de szívesen me
gyek végig a „sétálóutca" 
forgatagában is, hisz a Jó
kai Színház, a butiksorok, 
a könyvesboltok, trafikok 
mind a szívemhez nőttek. 
A Fiume Szálló is öregbiti 
hírnevünket, most különö
sen ragyog, az ízlésesen 
megterített, virágba borult 
terasszal. A Koros Hotel és 
a Kossuth-szobor, a mű-
zeum, a varosháza mind-
mind napi élményeink szin
terei. Csak nem vesszük 
észre őket. 

KANTOR ZSOLT 

Tizenhat órán át ülésezett múlt csütörtökön Bé
késcsaba képviselő-testülete. Délelőtt zárt ülésen 
tárgyalták a vagyonkezelő részvénytársaság ügyét, 
amely bejegyzését a cégbíróság hiányosságok mi
att elutasította. Korábban a képviselők új részvény
társaság létrehozásáról döntöttek, ehhez azonban 
fel kellett volna számolni a régit, ami 10 millió fo
rintjába került volna a városnak. 
Most egy bizottság foglalkozik az
zal, hogy a cégbírósággal együtt
működve a hiányosságokat pótol
ják, s így a régi vagyonkezelő 
működhessen tovább. 

Délután, a nyílt ülés első né
hány órájában az oktatásé volt a 
fő szerep. Néhány nevelési-okta
tási intézményben a vezetők 
megbízása rövidesen lejár, igy 
először az erre kiírt pályázatok el
bírálására került sor. A nyugdíjba 
vonult igazgatóktól és a Hajnal 
Utcai Óvodától eltekintve minde
nütt csak az eddigi vezetők pályáz
tak és kaptak megbízást 2000. jú
lius 31-ig: dr. Péter Józsefné, Né
meth Lajosné, Kovácsné Mikoly 
Anna, Szloszjár Györgyné, Klam
peczki Béla, Duray Miklósné, Zá
tonyiné Fazekas Erzsébet, dr. 
Szemenyei Sándor, Murvai Lász
ló, dr. Hursán György és Gyulafal
vi Ernő maradtak, vagy lettek 
óvodavezetők, iskolaigazgatók. A Madách Utcai Ál
talános Iskola igazgatója, Nóvák Pál nem kapta 
meg a szükséges szavazatokat, azonban újabb pá
lyázat elbírálásáig (1996. június) őt bízták meg a 
vezetői teendők ellátásával. 

Ezt követően Velkey Gábor, az oktatási bizott
ság elnöke beszéli nagy vonalakban a testület elé 
került, az oktatás egészét átfogó anyagról, amely 
három fő részből áll. Az első részben a közoktatás
sal kapcsolatos statisztikai adatok, a másodikban 
az intézményrendszer átalakításának tervezete, a 
harmadikban pedig egy oktatasikoncepcio-tervezet 
kapott helyet. Velkey Gábor hangsúlyozta, hogy ez 
csupán egy vitaanyag, amelyet egyeztetések kö
vetnek szeptember 15-ig és döntés csak október
ben születik majd. A testűiétől abban kért állásfog
lalást, hogy vitára alkalmasnak tartják-e az anya
got. Népes hallgatóság volt kíváncsi erre a napi
rendi pontra, főként az egyes érintett iskolák neve
lői, szülői. Ennek következtében hozzászólások, 
érvelések sora hangzott el. mire este hét óra körül 

vitára alkalmasnak találták a képviselők a terveze
tet azzal a kikötéssel, hogy minden javaslat anyagi 
vonzatait is ki kell dolgozni, s hogy az anyagban 
szereplőkön kívül más alternatívák is szóba jöhet
nek. 

Az esti szünetet követően az 1995. évi ke'tség-
vetés módosításával kapcsolatban Uhrin Nándor, a 

pénzügyi iroda vezetője adott tá
jékoztatót a jelenlegi helyzetről, 
kiemelve, hogy Békéscsaba fize
tőképes maradt a nehézségek el
lenére is. Majd a Hideg-csomag 
polgármesteri hivatalra vonatkozó 
részét tárgyalták a képviselők. 

Eszerint 40 millió forintot kellene megtakarítani a 
hivatalon belül, azonban egy 10 milliós megtakarí
tást tartalmazó javaslat született, mivel a dologi ki
adások nagyobb arányú csökkentése veszélyeztet
né egyes területek működését. Hideg András a ter
vet üdvözlendőnek találta, de nem elegendőnek, 
igy előrevetítette, hogy ajánlást fognak tenni a to
vábbi megtakarításokra vonatkozóan. 

Az egészségügyi ügyek közül a fogorvosi funk
cionális privatizációs szerződés került napirendre. 
Szo volt a nyilatkozatról, amelyben azoK a fogorvo
sok. akiK lemondanak közalkalmazotti jogviszo
nyukról (ezzel együtt a nekik járó végkielégítésről), 
vállalkozóként megkapják az egyeszségúgyi pénz
tár által biztosított f inanszírozás összegét - fela
datátvállalással. 

Késő éjszaka Marik András városi rendőrfőnök 
számolt be városunk közlekedésbiztonsági helyze
téről, az ezzel kapcsolatos feladatokról 

Az üles július 6-án folytatódik. 
MIKÓCZY ERIKA 



1 Dolgozni is kell a segélyért 

Békés megye polgármestereinek tartottak tájékoztatót a Békés 
Megyei Munkaügyi Központ vezetői a foglalkoztatási és a szociá
lis törvények módosulásairól azon a munkaügyi tanácskozáson, 
amelyre a megyei önkormányzati hivatalban került sor. 

Dr. Nagy Ágnes, a munkaügyi központ igazgatója először a 
módosításokról adott korábbi tájékoztatójának lényegét ismertet
te. A jövedelempótló támogatáson lévő munkanélküli részére járó 
támogatás, amely az önkormányzati hivatalokban vehető fel, júli
us elsejétől már csak maximum huszonnégy hónapig adható. Ez 
gyakorlatilag annyit jelent, hogy a munkanélkülinek két éve van 
arra, hogy megtervezze: mihez kezd a támogatás folyósításának 
lejárta után. A kormányzat ugyanis, hogy ösztönözze a munkavál
lalást, egy feltételhez köti a jövedelempótló támogatásban való 
részesülést: a munkanélkülinek kilencvennapi munkaviszonyt kell 
igazolnia ehhez. 

A kormány, ismerve az önkormányzatok nehéz anyagi helyze
tét, hárommilliárd forintos összeget különített el a foglalkoztatási 
alapon belül. Ez az összeg azonban csak egyfajta célra használ
ható fel: arra, hogy az önkormányzatok a tartósan jövedelempót
ló támogatásban részesülő munkanélkülieknek közhasznú mun
kát szervezzenek. A hárommilliárd forintból a Békés Megyei Mun
kaügyi Központnak 157 millió jut. 

Dr. Nagy Ágnes megjegyezni kívánta, hogy a társadalmat sok
szor jogosan irritálják azok a munkanélküliek, akik szinte már be
rendezkedtek arra, hogy segélyből élnek igen hosszú idő óta. 
Ezek az emberek nem akarnak dolgozni, a felajánlott közhasznú 
munkát sem fogadják el. Ezen változtatni kell, ezért azt javasolta 
a polgármestereknek: akik visszaélnek a rendszerrel, azok ne 
kapjanak jövedelempótló támogatást. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy ha a jövedelempótló támogatásban részesülő munkanélküli 
közhasznú munkát végez, az önkormányzat e támogatás felét (je
lenleg 3360 forintot) visszaigényelheti. Kimutatta azt is, hogy ha 
részmunkaidőben foglalkoztat az önkormányzat egy munkanélkü
lit minimálbérért, akkor a munkaügyi központ támogatása és az 
előbb említett visszaigényelhető pénz összege napi hatórányi 
foglalkoztatás esetén majdnem eléri a kifizetett bért. 

Az igazgatónő utalt a foglalkoztatási törvény módosítására is: 
az előnyugdíj rendszere január elsejétől megváltozik, és nyugdíj 
előtti munkanélküli-segélynek nevezik majd, összege pedig az 
öregségi nyugdíj 80 százaléka lesz. Ugyanennyit, azaz jelenleg 
6720 forintot kaphat majd a pályakezdő munkanélküli is havonta. 
A központ ellenőrzéssel megbízott munkatársai nagyobb hatás
kört kaptak, s ha egy munkáltató külföldit feketén foglalkoztat, a 
kiszabott bírság az első napon a mindenkori minimálbér ötszörö
se, minden további egyéb esetben tízszerese (jelenleg ez az ösz-
szeg 125 ezer forint). A központ akár naponta is ellenőrizheti 
ugyanazt a munkáltatót, ami annyit jelent, hogy elméletileg napi 
125 ezer forintjába kerülhetnek egy munkaadónak az illegális dol
gozók. 

SZILASI MIHÁLY 

A l a p í t v á n y az i s k o l á é r t 
A Tizenkét Évfolyamos Nevelőiskoláért Alapítványt a Madách 

Utcai Általános Iskola pedagógusai hozták létre 1993-ban annak 
érdekében, hogy elősegítsék egy gyermekközpontú, korszerű is
mereteket nyújtó 12 évfolyamos általános és szakképző iskolatí
pus szakmai és tárgyi feltételeinek megteremtését. Az alapítvány 
céljai: a számítástechnika, az idegen nyelvek oktatásának fejlesz
tése; az iskolai sport támogatása; a tehetséges tanulók felkarolá
sa; az iskolai könyvtár, a diákönkormányzat, az iskolaújság támo
gatása; a szlovák nemzetiségi kultúra és nyelv ápolása. Az ala
pítvány nyitott, így mindazon magán- és jogi személyek csatla
kozhatnak hozzá, akik (amelyek) a fenti célokkal egyetértenek és 

azok megvalósulását anyagilag támogatni kívánják. Az 
alapítvány bankszámlaszáma: OTP és Kereskedelmi 
Bank Rt., 269-98002/619-006808-0. 

K ö s z ö n e t a t á m o g a t ó k n a k ! 
Az Akvaline Torna Club nemzetek közötti női tornaversenyt ren

dezett 1995. június 23-24-én Békéscsabán, a Körösi Csorna Sán
dor Főiskola tornacsarnokában. Ez a verseny nem jött volna létre, 
ha nincsenek támogatóink. Főszponzorok: Akvaline Szigetelőle
mez-ipari Rt., Újkígyós; Első Magyar Szövetkezeti Sörgyár, Martfű; 
Gallicoop Kft., Szarvas; Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár
mesteri Hivatala; OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Békés Megyei 
Igazgatósága, Békéscsaba; Körös Kazángyártó és Gépipari Kft., 
Békéscsaba. 

Klubunk köszönetet mond mindazon szponzoroknak, támoga
tóknak, akik a verseny alkalmából díjakat, tombolatárgyakat vagy 
készpénzt adományoztak, illetve önzetlen munkájukkal segítették a 
verseny lebonyolítását. 

Külön köszönetet mondunk a Tornászok Szülői Munkaközössé
gének a verseny előkészítésében és kivitelezésében nyújtott segít
ségéit. AKVALINE TORNA CLUB. BÉKÉSCSABA 

A TEVAN KIADÓ ÚJDONSÁGA 
SZEPESI ATTILA: 

Rézgarasok, 
cs igahéjak 
Szepesi Attila legújabb ver

seskönyve egy mindvégig kö
vetkezetesen végigvitt alkotói 
attitűd, az archaikusán ironikus 
és mitikus karakterű jelentéstar

tományok által megépített köl
tői autonómia beszédes lenyo
mata. Érett, szárnyalóan ele
gáns és lenyűgözően mély líra, 
amelyben a világidegenség már 
egészelvű kételyeivel van jelen. 
A belső arányérzék, a modulá
ció letisztult nyelvet teremtett, 
birtokolható szövegvilágot, ahol 
a téma és a forma harmóniát al
kot. 

H Í R E K 
m (E) W 0 Ls) ÍRD 

• MÉGIS KEDVEZMÉNYES A 
TÁBOR. Az Ifjúsági tábor területén 
működő napközis tábor múlt héten 
lehetőséget kapott arra, hogy az 
idén is olcsóbban étkeztesse azo
kat, akik az iskolában hasonló ked
vezményben részesültek. A gyere
keknek az iskolájuktól igazolást kell 
kérni az ott kapott támogatás mér
tékét illetően, igy a napi 191 Ft-os 
térítési díjnak csak bizonyos hánya
dát, akár felét, vagy negyedét fize
tik a kedvezményre jogosultak, sőt 
az iskolában megállapított térítés-
mentesség is érvényes. 

• RENDELETEK A KITÜNTE
TÉSEKRŐL. A 24/1995. (VI. 8.) 
számú önkormányzati rendelet (a 
szervezeti és működési szabályzat
ról) 59. § c. pontja szerint „Békés
csaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése által alapított helyi kitüntetések 
odaítélése előtt a kisebbségi önkor
mányzatoktól javaslatot kell kérni." 
Ennek értelmében a Békéscsabáért 
kitüntetés, a Békéscsaba díszpol
gára cím, a Békéscsaba sportjáért 
kitüntetés, valamint a Békéscsaba 
Kiváló Pedagógusa kitüntetés oda
ítéléséről kell javaslatot kérni a ki
sebbségi önkormányzatoktól. 

MATRIKULA 

SZÜLETÉS 

Gulyás Lajos és Püski Ilona 
Gyöngyi fia Richárd Lajos, Nádaski 
Pál ós Germeradt Rita leánya Eliza 
Rita, Balogh Zoltán és Szabó Krisz
tina fia Dániel, Szász János és Bo-
tyánszki Éva leánya Renáta, Hallai 
Attila ós Orosz Tünde fia Attila, 
Pásztor János és Kárpáti Krisztina 
leánya Bojána, Szabó Róbert és 
Kelemen Edit leánya Vivien, Veress 
Attila és Fátyol Rita fia Richárd, Kri
zsán Pál és Pocsai Judit leánya 
Klaudia, Botás Mihály és Hajdú Edit 
leánya Beatrix, Taró János és Tobai 
Ildikó leánya Nikolett 

HÁZASSÁG 

Petrovszki Márta és Tóth Attila, 
Nekeczki Nikolett ós Kovács Krisz
tián, Duna Márta és Jenéi György 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 
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Város Közgyűlése 
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C S A B A I 

ÖZLÖNY 

DÖNTÉS UTÁN 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

35/1995. (VI. 29.) számú önkormányzati 
rendelete oz önkormányzat tulajdonában lévő 
lakások bérleti díjáról szóló 25/1995. (VI. 8.) 
számú rendelettel módosítóit 20/1995. (VI. 1.) 

számú rendelet kiegészítéséről 

1.1 
A rendelet 11. §-a az alábbi bekezdéssel egé
szül ki: 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak szerint kell el

járni a Békéscsaba Vagyonkezelő Rész
vénytársaság töketartalékából kivont, véte
li joggal érintett lakások bérlői esetében, il
letve a bérlőkijelölési jogú, vagy szolgálati 
jelleggel terhelt lakásoknál is, ha a lakások 
felett rendelkezésre jogosult szerv a törvé
nyes határidőn belül az elidegenítéshez 
hozzájárult. 

2. § 

Ez a rendelet 1995. július 1. napján lép hatály
ba. 

Békéscsaba, f 995. június 29. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
36/1995. (VI. 29.) számú önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló, többszörösen módosított 
32/1993. (V. 27.) számú önkormányzati 

rendelet módositásáról 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 
1.1 

E rendelet célja, hogy a szoc iá l isan rászo
rult egyének és csa ládok lét fenntar tás i 
gondja inak enyhí tése 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 lakóhel lye l rendelkező állampolgá
rokra, valamint az állandó tartózkodásra 
jogosftó személyi igazolvánnyal rendelke
ző bevándorolt és menekültként elismert 
személyekre. 

(2) Az e rendeletben meghatározott átmeneti 
segély és köztemetés hatálya kiterjed a 
Békéscsaba Megyei J o g ú Városban la
kóhel lye l 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 hatáskö
reinek gyakorlását a közgyűlés Békéscsaba 
Megyei Jogú Város polgármesterére átruház
za. 

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 vagyonnal ren
delkező lakhatási és megélhetési feltéte
leit; 

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 nevelő
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 tartást 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 pénzellátás: a táppénz, ide 
nem értve a gyermeknevelési támoga
tás és az ápolási díj mellett végzett ke
resőtevékenység után járó táppénzt, a 
terhességi-gyermekágyi segély, a saját 
jogú öregségi nyugdíj, a rokkantsági 
nyugdíj, az öregségi járadék, a munka
képtelenségi járadék, az állandó özve
gyi nyugdíj - kivéve a házastársa jogán 
legalább két, árvaellátásra jogosult 
gyermek eltartásáról gondoskodó sze
mély özvegyi nyugdíját - , a végkielégí
tés, a szülői nyugdíj, az özvegyi jára
dék, a baleseti táppénz, a baleseti rok
kantsági nyugdíj, a hozzátartozói bal
eseti nyugellátás - kivéve a baleseti já
radékot - , az 1991. évi IV. törvény alap
ján folyósított pénzbeli ellátás, az átme
neti járadék, a rendszeres szociális já
radék, a bányászok egészségkárosodá
si járadéka, a rokkantsági járadék, a ha
digondozottak és nemzeti gondozottak 
pénzbeli ellátásai; a gyermekgondozási 
segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
munkanélküliek jövedelempótló támo
gatása, az ápolási díj; a rendszeres 
szociális segély; 

h) keresőtevékenység: minden olyan, mun
kavégzéssel járó tevékenység, amelyért 
ellenérték 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 törlesz
tőrészletekre vonatkozó igazolást, va
lamint a tulajdoni lap másolatát; 

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

- egyedi fűtésű lakások esetén a ház
tartási tüzelőanyagot forgalmazó ál
tal kiállított, a fűtés költségeit igazoló 
számlát. 

(5) A hat hónapot meghaladó időtartamra 
megállapított ellátások esetén a jogo
sult félévenként köteles jövedelemiga
zolást benyújtani és a vagyoni viszo
nyairól nyilatkozni. Amennyiben ennek 
a kötelezettségének nem tesz eleget, az 
ellátást a következő hó 1. napjától meg 
kell szüntetni. 

(6) Az e rendeletben szabályozott szociális 
ellátási formák megállapítását megelő
zően - a munkanélküliek jövedelempót
ló támogatása, az átmeneti segély, a 
szemétszállítási díj átvállalása, a teme
tési segély, a köztemetés és a köz-
gyógyellátás kivételével - a kérelmező 



szociális körülményeinek feltárása cél
jából környezettanulmányt kell készí
teni. 

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) Megtérítésre kell kötelezni azt a sze
mélyt is, akinek a részére a gyermekne
velési támogatás, a munkanélküliek jö
vedelempótló támogatása, az ápolási díj 
és a legalább három hónapig folyósított 
átmeneti segély biztosításának időtarta
ma alatt visszamenőlegesen rendszeres 
pénzellátást állapítottak meg, feltéve, 
hogy a rendszeres pénzellátásra és a 
szociális ellátásra együtt nem lett volna 
jogosult. 

(3) A folyamatosan nyújtott szociális ellá
tás megtérítését legfeljebb a visszame
nőlegesen megállapított rendszeres 
pénzellátás összegéig, a megtérítést el
rendelő határozat meghozatalát mege
lőző egy évre visszamenőlegesen lehet 
elrendelni. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést a 
Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatáro
zott kamattal megemelt összegben kell 
visszafizetni. 
Kamat csak a szociális ellátás jogosu
latlan és rosszhiszemű igénybevétele, 
és az erről való tudomásszerzés közötti 
időtartamra számítható fel. A (2) bekez
désben szabályozott esetben kamat 
nem számítható fel. 

(5) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybe vett ellátás megtérítését az 
igénybevételről való tudomásszerzéstől 
számított három hónapon belül lehet el
rendelni. Nem lehet a megtérítést elren
delni, ha az igénybevételtől, illetőleg fo
lyamatos ellátás esetén az ellátás meg
szűnésétől egy év már eltelt. 

(6) Ha a polgármester a hatáskörébe tarto
zó szociális ellátás megtérítését rendeli 
el, 
a) a megtérítés összegét, illetve pénz 

egyenértékét és 
b) a kamat összegét 
a szociális bizottság javaslata alapján 
a polgármester méltányosságból elen
gedheti, illetve csökkentheti. 

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 méltánylást érdemlő esetben 
a szociális bizottság - ápolási díj, vala
mint a közgyógyellátási igazolvány ese
tében az egészségügyi bizottság - az e 

rendeletben meghatározott feltételek hi
ányában, vagy attól eltérő mértékben is 
megállapíthat szociális ellátást. 

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. fejezet 

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK FORMÁI 

ÉS PÉNZÜGYI FEDEZETE 
10. § 

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor
mányzata által nyújtott, szociális rászorult
ságtól függő támogatások az alábbiak: 
a) munkanélküliek jövedelempótló támogatá

sa 
b) lakásfenntartási támogatás 
c) ápolási díj 
d) átmeneti segély 
e) szemétszállítási díj átvállalása 
f) temetési segély 
g) köztemetés 
h) közgyógyellátás 
i) egészségügyi szolgáltatásra való jogosult

ság 
j) rendszeres szociális segély 
k) rendszeres nevelési segély 

11. § 
( 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. fejezet 

EGYES ELLÁTÁSI FORMÁK 

MUNKANÉLKÜLIEK 
JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSA 

12. § 
A munkanélküliek jövedelempótló támoga
tásának megállapítására és folyósítására vo-
natozóan az Sztv. 33-37. §-ait, valamint a 
32/1993. (II. 17.) korm. sz. rendelet 8. §-ának 
szabályait kell alkalmazni. 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 
13. § 

Lakásfenntartási támogatás nyújtható an
nak a családnak vagy személynek, amely 
(aki) Békéscsaba Megyei Jogú Városban az 
1. számú melléklet szerinti elismert lakás
méretet meg nem haladó lakásban vagy 
nem lakás célú helyiségben tulajdonos

ként, bérlőként vagy albérlőként lakik, és 
családjában az egy főre jutó havi jövede
lem 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, gyermekü
ket egyedül nevelők esetében 135%-át, 
egyedülállók esetében 165%-át. 

14. § 
(1) A lakásfenntartási támogatás mértéke 

a) a 13. § a) pontjában foglalt esetben a 
(2) bekezdésben elismert lakásfenn-
tarási 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. számú mellékletben meghatározott 
átlagnormativa 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. 

15. § 
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 körülirt vagyonnal rendelkezik. 

16. § 
(1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon 

lakásra csak egy jogosultnak állapítható 
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 14. 
§ (2) bekezdés a)-c) pontjában megha
tározott kiadások esetében utalvány 
formájában, a 14. § (2) d) pontjában 
meghatározott kiadások esetében kész
pénzben történik. 



17. § 

(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 visszafizeté
se nem látszik biztosítottnak. A megálla
podásban rögzített adósság törlesztése 
után azonban ujabb megállapodás 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 
18. § 

(1) Ápolási díj annak a hozzátartozónak ál
lapítható meg, akinek családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem halad
ja meg 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori leg

kisebb összegét, egyedülállók és 
gyermeküket egyedül nevelők esetén 
annak 150%-át, 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori leg
kisebb összegének 115%-át, egyedül
állók és gyermeküket egyedül neve
lök esetén annak 165%-át. 

(2) Az ápolási díj összege 
a) az önmaga ellátására képtelen, állan

dó és tartós felügyeletre, gondozásra 
szoruló, 2 év feletti súlyos fogyaté
kos, vagy 18. életévét be nem töltött, 
tartósan beteg személy gondozása, 
ápolása esetén az (1) bekezdés a) 
pontjában foglalt esetben az öregsé
gi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 120%-a, 18. életévét betöl
tött, tartósan beteg személy gon
dozása esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
80%-a; 

b) az önmaga ellátására képtelen, állan
dó és tartós felügyeletre, gondozásra 
szoruló, 2 év feletti súlyos fogyaté
kos, vagy 18. életévét be nem töltött, 
tartósan beteg személy gondozása, 
ápolása esetén az (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt esetben az öregsé
gi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege, 18. életévét betöltött, tartó
san beteg személy gondozása esetén 
az öregségi nyugdíj mindenkori leg
kisebb összegének 60%-a; 

(3) Az ápolási díj megállapítására és folyó
sítására vonatkozóan egyebekben az 
Sztv. 40-44. §-ait kell alkalmazni. 

ÁTMENETI SEGÉLY 
19. § 

(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 többletki
adások, különösen betegség, elemi kár 
miatt anyagi segítségre szorulnak. 

20. § 
(1) Átmeneti segély legfeljebb háromha

vonta egy alkalommal adható, és össze
ge esetenként nem lehet nagyobb az 
öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb 
összegénél. 

(2) Az átmeneti segély elsősorba 1 utalvány 
formájában adható (pl. élelmi ,zer-utal-
vány, tüzelővásártási utalvány stb.). Érté
ke az (1) bekezdésben meghatározott ér
tékig terjedhet. 

21. § 
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 jutó havi jövede
lem meghaladja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét, egye
dülállók és gyermeküket egyedül neve
lők esetében a másfélszeresét; 

c) a 4. § b) pontjában körülírt vagyonnal 
rendelkezik; 

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

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ ÁTVÁLLALÁSA 
22. § 

(1) A szemétszállítási díj átvállalását kérhe
ti az a díj fizetésére kötelezett, akinek 
családjában az egy főre jutó havi jöve
delem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé
nek másfélszeresét, egyedülállók és 
gyermeküket egyedül nevelők esetében 
annak kétszeresét. A kérelemhez csatol
ni kell a szolgáltatóval kötött megálla
podás másolatát. 

(2) A szemétszállítási díj átvállalásáról a 
polgármester dönt. 

(3) A szemétszállítási díj átvállalása utalvány 
formájában történik. 

TEMETÉSI SEGÉLY 
23. § 

(1) Temetési segély adható annak, aki a 
meghalt személy eltemettetéséről gon
doskodott annak ellenére, hogy arra nem 
volt köteles, vagy tartásra 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 költségeinek 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 
24. § 

(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 
25. § 

(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. 49-53. §-ai tartalmazzák. 

26. § 
(1) Az Sztv. 50. § (1) bekezdésében említet

teken túl annak is megállapítható a köz-
gyógyellátásra való jogosultsága, aki szo
ciálisan rászorult, és gyógyszerköltsége, 
valamint a gyógyászati segédeszközök
re fordított kiadásainak összege (a to
vábbiakban: gyógyszerköltség) olyan ma
gas, hogy azt létfenntartása veszélyezte
tése nélkül nem képes viselni. 

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni 
azt a kérelmezőt, 
a) akinek családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének másfélszeresét, és 
rendszeres gyógyszerköltsége eléri 
ennek 6%-át; 

b) akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének kétszeresét, és 
rendszeres gyógyszerköltsége eléri 
ennek 9%-át. 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA 
VALÓ JOGOSULTSÁG 

27. § 
(1) A szociálisan rászorult személy részére 

a társadalombiztosítás egészségügyi 
szolgáltatásainak igénybevételére jogo
sító igazolványt (a továbbiakban: iga
zolvány) kell kiállítani akkor, ha az 1975. 
évi II. törvény alapján egészségügyi 
szolgáltatásra nem jogosult. 



(2) Az igazolvány kiállítása szempontjából 
szociálisan rászorultnak kell tekinteni 
azt a személyt, akinek családjában az 
egy főre jutó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 
nem éri el. A jövedelem megállapításá
nál kérelem benyújtását megelőző há
rom hónap havi átlagát kell figyelembe 
venni, és azt csökkenteni kell a 18. § (2) 
bekezdésében meghatározott - az erre 
az időszakra eső - költségekkel, vala
mint az erre az időre eső szemétszállítá
si díjjal. 

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 
28. § 

(1) Rendszeres szociális segélyben lehet 
részesíteni azt a 18. életévét betöltött 
munkaképtelen, illetőleg rokkant sze
mélyt, akinek létfenntartását biztosító 
vagyona nincs, keresete vagy bármely 
forrásból származó jövedelme - ideért
ve az esetleges nyugellátást is - megél
hetését nem biztosítja, továbbá, akinek 
tartásáról tartásra köteles és képes há
zastársa és rokona (1952. évi IV. tv. 21. 
§ és 32. §, illetőleg VII. fejezet), vagy az 

3 személy, aki tartási, illetőleg életjára
déki szerződés alapján erre köteles len
ne (1959. évi IV. törvény XLIX., LVI. feje
zet), nem gondoskodik. Tartásra képes
nek azt kell tekinteni, akinek családjá
ban az egy főre jutó jövedelem eléri az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét. 

(2) A megélhetése különösen annak a sze
mélynek nem biztosított, akinek jöve
delme a mindenkori özvegyi nyugdíj 
legkisebb összegét nem éri el. 

(3) Egészségi állapotára tekintet nélkül 
munkaképtelennek kell tekinteni azt a 
nőt, aki 65., illetőleg azt a férfit, aki 70. 
életévét betöltötte. Rokkantnak kell te
kinteni azt, aki munkaképességét lega
lább 67%-ban elvesztette. 

29. § 

(1) A rendszeres szociális segély összegét 
a támogatásra szoruló személy szociá
lis helyzetéhez és egészségi állapotá
hoz mérten kell megállapítani, de a se
gély összege nem lehet magasabb az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegénél. 

(2) Ha a rendszeres szociális segélyben ré
szesülő háztartásában olyan támoga
tásra szoruló családtag él, akinek tartá
sára köteles, családtagonként segélyt 
lehet megállapítani. 

(3) Nem akadálya a rendszeres szociális 
segélyezésnek az, ha a segélyt igénylő 
személynek olyan, kisebb értékű ingat
lana van, amely bármely okból nem ér
tékesíthető. 

30. § 
(1) A szociális segélyt határozott vagy ha

tározatlan időtartamra kell megállapíta
ni, és havonta előre, a hó 5. napjáig kell 
a jogosult részére folyósítani. 

(2) Annak a személynek, akinek határozott 
időtartamra állapították meg a szociális 
segélyt, és a segély folyósítására to
vábbra is szüksége van, a határidő le
járta előtt legalább egy hónappal kérnie 
kell a további folyósítást. A segély meg
állapítására jogosult szerv ismételt ké
relem nélkül is újból megállapíthatja és 

folyósíthatja a segélyt, ha ismertek előt
te azok az okok, amelyek a segély to
vábbi folyósítását indokolják. 

(3) A szociális segély megállapítását kérhe
ti maga az érdekelt személy, továbbá 
bármely állami vagy társadalmi szerv, il
letve állampolgár is. 

(4) Ha a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személynek van olyan ingat
lan vagyona, amelyből az ellátás rész
ben vagy egészben fedezhető, a folyósí
tott támogatás összegét a jogosult halá
lakor hagyatéki teherként a területileg 
illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni. 
Erről a támogatás megállapításáról szó
ló határozatban rendelkezni kell. 

RENDSZERES NEVELÉSI SEGÉLY 
31. § 

(1) A kiskorú részére rendszeres nevelési 
segély állapítható meg, ha a gyermek 
nevelésére egyébként alkalmas szülő(k) 
és a családban élő más, tartásra köte
les közeli hozzátartozók jövedelmének 
együttes összegéből kiszámított, egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori leg

kisebb összegét; 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori leg

kisebb összegének 115%-át. 
A tartásra köteles közeli hozzátartozók kö
rét az Sztv. 4. § (1) bekezdés e) pontja tar
talmazza. 
(2) A rendszeres nevelési segély elsősor

ban természetben, a gyermekek nap
közbeni ellátásáért fizetendő térítési díj 
átvállalása formájában nyújtható. Kész
pénzben jár az ellátás 
- június, július és augusztus hónap

ban; 
- ha a gyermek indokolt esetben nem 

veszi igénybe az intézményi étkezte
tést. 

(3) A rendszeres nevelési segély összege 
gyermekenként 
a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt 

esetben 
aa) a gyermek életkora szerinti gyer

mekintézményben fizetendő 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 bizonyítvány
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 megjelölt módon 
számított, egy főre jutó havi jöve
delem nem haladja meg az öreg
ségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének 80%-át; 

ad) a havi térítési díj két és félsze
rese, ha a gyermek kórházi zá
rójelentéssel igazoltan olyan be
tegségben szenved (pl. cukorbe
tegség, lisztérzékenység stb.), 
amelyre tekintettel nem veheti 
igénybe az intézményi étkezte
tést; 

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
esetben 
ba) a havi térítési díj 40%-a, 

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

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

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

bc) a havi térítési díj 150%-a, ha a 
gyermek kórházi zárójelentéssel 
igazoltan olyan betegségben szen
ved (pl. cukorbetegség, lisztérzé
kenység stb.), amelyre tekintettel 
nem veheti igénybe az intézmé
nyi étkeztetést. 

IV. fejezet 

VEGYES ÉS HATÁLYBALÉPTETŐ 
RENDELKEZÉSEK 

32. § 
(1) Ez a rendelet 1995. július 1-jén lép hatály

ba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 

- hatályát veszti a rendszeres nevelési 
segély átmeneti szabályairól szóló 
11/1994. (II. 24.) sz. 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. mellékletének II. sz. 
táblázata hatályát veszti. 

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

Békéscsaba, 1995. június 29. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

1. sz. melléklel 

Az elismert lakásméret 
A család nagysága Elismert lakásméret 
1 -2 fő 2 szoba 
3-4 fő 2 és fél szoba 
5 vagy annál több fő 3 szoba 

2. sz, melléklet 

Az átlagnormativa mértéke 
Az átlagnormativa szempontjából figyelem
be vehető lakásnagyság kétszobás, valamint 
két és fél szobás lakás esetén legfeljebb 58 
m2, 3 szoba esetén legfeljebb 65 m2. 

Gáz Elektromos 
áram 

200 m3/hó 
240 m3/hó 

58 m2-ig 
65 m2-ig 
Vízfogyasztás 
és csatornahasználat: 

60 kWh/hó 
70 kWh/hó 

4,4 m3/fő/hó 
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Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagypostái. Telefon: 447-563 

KÖLCSÖNÖZHETŐ 
UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓGÉP. 

Alkalmas padló, csempe, szőnyeg, kárpit t isztítására. 

1000 W-os motor, igen nagy szívóhatás, 

samponos-vizes tisztítás, 4 I t isztítóoldat, 

17 l-es szívótartály, gördülőkerekek. 

' házhoz szállítás 

• betanítás £y 

CSOMAGOLÁSTECHNIKA 
Érdeklődni: Békéscsaba, Berzsenyi-Alkotmány u. sarok 

Telefon: 66/326-524 

Dr. K e r e k e s A t t i l a 
f o g s z a k o r v o s 

Rendel: hétfőn, szerdán, pénteken 16-18 
óráig, kedden, csütörtökön 9-10 óráig. 

Békéscsaba VI., Urszinyi Dezsőné u. 5. 

'OLKSWAGEN 
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. 

• H I R D E T M É N Y * 
BÉKÉSCSABA MEGYEI J O G Ú V Á R O S KÖZGYŰLÉSÉNEK 

SZOCIÁLIS B IZOTTSÁGA 
értesíti a város lakosságát, hogy 

a házaspárok és gyermekes egyedülállók első lakásának 
megszerzéséhez kamatmentes támogatást nyújt. 

A támogatás részletesebb feltételeiről a polgármesteri hivatal ad tá
jékoztatást ügyfélfogadási időben a városháza földszint 10. számú 
szobájában. A támogatási kérelmeket 1995. szeptember 15-ig le
het benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon, a beje
lentett igények ezen időpont után kerülnek elbírálásra. 

'Mocz & Medvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

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 
» m Békéscsaba, 

<gJS^m' Szerdahelyi u. 2/a. 
Telefon: 325-161 

FÁSUK A© & CS®WÁ©@ ©ITa 
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 

Belvárosi, 120 m'-es egyedi gázos, 

tetőtéri lakás eladó. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
Lakáskarbanartás A-tól Z-ig, felújítás, les
lés, mázolás, karbantartás, burkolás, átala
kítás. Telefon: 321-768, egész nap. 
Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni 
üvegezése. Teleionüzenet: 327-494, Sípos. 
Cserepes szobanövények rendkívül széles 
választéka. Különleges trópusi növények, 
gyümölcstermők, kaktuszok, termo na
rancs, citrom stb. termelói áron kaphatók! 
Békéscsaba, Dr. Becsey 0. u. 68. (volt Mi
csurin). 

Szobafestés, mázolás, lapétázás. Marik 
István, Békéscsaba, Tavasz u. 83. Telefon: 
325-921. 

Energomat, Minimál, Energolux, Vjatka, 
Eurika, Hajdú mosógépek javítása hétvé
gén is. Elektron Gmk. Hibabejelentés: 325-
948, vagy 06-60/388-348. 
Szobafestést, mázolást, tapétázást válla
lok. Mészár Tibor, teleion: 456-895. 
Életenergia-átadást továbbra is folyamato
san végzünk. Teleion: 327-595. 
Redőny, reluxa, harmonikaa|tó kedvezó 
áron. Teleion: 323-945. 
Vállalkozók könyvelését, adó-, tb-járulék el
számolását vállalom. Teleion: 322-545. 
Fogorvos: dr. Gyenes Ágnes rendel a Jókai 
u. 23. I. emeleten kedden 17-19 óráig, 
csütörtökön 18-20 óráig. Tel.: 325-052. 
Gyermekfelügyelet mindennap 18 órától. 
Teleion: 456-294. 

Lencsési út 124. fszt. 2. (magasföldszint) 2 
szobás, telefonos lakás sürgősen eladó. 
Érdeklődni egész nap a helyszínen. 
Garázs i adó a Lencsési B területén. Tele
lőn: 06-31 454-859. 

2 szintes I rtes ház eladó, 2 családnak is 
alkalmas, b késcsaba, Fiumei u. 32. 
Beépíthető és közmúvesíthetó zártkert ela
dó a Csaba-tónál. Telefon: 321-701. 
III. kerület, Szent Imre u. 3. alatt összkom
fortos udvan házrész eladó. Érdeklődni a 
helyszínen. 

Garázs kiadó a Lencsési üt 81. alatt. Ér
deklődni a 441 -618-as teleionon, munkai
dőben. 
Garázs kiadó a Lencsésin július 1-jétöl. Ér
deklődni a 459-423-s telefonon, este 8 óra 
után. 
Elókertes, 4 szobás lakás különálló mellék
épületekkel eladó. Érdeklődni a 326-900-as 
teleionon. 

Eladó I. kerület, vá|da u. I I . számü komfort 
nélküli lakás, szoba, konyha, éléstár t 
kamra. Irányár: 350 000 Ft. Érdeklődni: 
Hétvezér u. 17. (Kraszkóék). 
Kertes társasházban 58 m'-es lakás eladó. 
Irányár: 1 800 000 Ft. Békéscsaba V. kerü
let, Kun utca 1. 
Kis ház nagy telekkel eladó a VIII. kerület
ben. Érdeklődni a 326-369-es telefonon. 
Belvárosi lakás eladó. Békéscsaba, And
rássy üt 79-81. IV/41. 
Garázs kiadó a Haán L. téren. Telefon: 
450-536. 

180 m'-es ingatlan 220 m'-es telekkel ela
dó, esetleg bérbe adó Békéscsabán, a Tol
nai utcában. Érdeklődni a 450-470-es tele-
Ionszámon. 
Erdő eladó vízparton Békéscsabán (7428 
rrf). Érdeklődni a délelőtti órákban a 326-
369-es teleionon. 

Fiat Ritmo 1,7 D 1983-as kedvezó áron el
adó. Teleion: 444-056. 

Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés és -ja
vítás. Teleion: 455-309. 
Szőnyeg- és kárpíttisztitás, ablakszigete
lés. Telefon: 326-906. 
Parabola- és tetőantenna-szerelés, HIR, 
videó javítása. Boda Béla, Békéscsaba, 
Csíki utca 38. Telefon: 326-931. 
Ékszerjavító műhelyem üj helyre költözött. 
Békéscsabán, a Korzó tér mögött lévő 
Mednyánszky udvarba. Megközelíthető a 
Csaba utca felől. Expressz ékszerjavítás! 
Hozott anyagból ékszerkészités. Povázsai 
Rita, aranyműves. 

1 Többéves tapasztalattal spanyol nyelvtaní
tás, nyelvvizsgára felkészítés. Teleion: 
445-507. 

| Másodállást kínálok! Telefon: 448-046. 
1 Óvónő gyermekfelügyeletet vállal (10 éves 

korig) foglalkoztatással július hónapban. 
Telefon: 452-607. 

Kiolvasott könyvet vásárolok. Tel.: 327-230. 
Heti 1-2 alkalommal otthoni takarítást, vagy 
egyéb munkát vállalok. Teleion: 323-945. 
Eladó 3 mm-es alumíniumlemezből ké
szült, 6 m x 2,3 m-es légzsákos csónak. 
Érdeklődni: Sípos Pál, Békéscsaba, Pová-
zsay u. 17. 

Otthonában végezhető, szaktudást nem 
igénylő munka. Érdeklődni válaszboríték 
ellenében: Csiaki Pál, Békéscsaba, Föve
nyes u. 42.11/7. 
Kereseti lehetőség román és orosz nemze
tiségűeknek. Teleion: 449-696. 
BMX kerékpár olcsón eladó. Kolozsván ut
ca 40. 

Középiskolai matematikatanár konepetá-
lást vállal: Kemény u. 30. 
Interpress Magazinok régebbi 
számai (1978—1989-ig t 
különszámok) eladók. 
Teleion: 361-912. 
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6-7. SZIMATNAK SZEMÉT, SZEMÉTNEK SZIMAT 
csütörtök-péntek Színes amerikai akcióvígjáték 

Rendezte: KEENEN IVORY WAYANS 
Főszereplő: KEENEN IVORY WAYANS 

8-9. STREETFIGHTER - HARC A VÉGSŐKIG 
szombat-vasárnap Szines amerikai akciófilm 

Rendezte: STEVEN E. SOUZA 
Főszereplók: JEAN-CLAUDE VAN DAMME, RAUL JÚLIA 

10-12. BUNYÓ KARÁCSONYIG 
hétfő-szerda Színes, magyarul beszélő olasz filmvígjáték 

Rendezte: TERENCE HILL 
Főszereplók: TERENCE HILL, BUD SPENCER 

UJ ÜZLET ÚJ ÜZLET 

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. 

£©<3£©W LDS BQ®38&BQKB 

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

Tclcfon/r.1diótclefon: 06-60/304-503 Ügyfélfogadás: mindennap 7-18-lg. 

Az alábbi közlekedési, mezőgazdasági és ipari szakmát nyújtó tanfolyamokat 
indítjuk minden hónapban, képesítő szakvizsga minden hónapban: foglalko
zások hétvegén vagy igény szerinti időben és helyen: 
ADR, TIR, nemzetközi vállalkozói, személyszállító, szállítmányozó, belföldi 
áruluvaiozó. iskolavezető, ADR-úgyintezö. emelőgep-úgyintézö, nehéz- es 
könnyűgepkezeló. lánclúreszkűzelő. lakitermelö, II lorg. kat. novényvedő-
szer. mezőgazdasági gépkezelő, -betakaritógep-kezelő. ipari olaj- es gáztú-
zeloberendezes-kezelö 290 kW lelett, tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő, 
gépkocsivezetők továbbképzése. 
A képesítésekről országos ervenyü logositányok, oklevelek, bizonyítványok 
(Közlekedési Folelugyelet es ágazati minisztériumok által anyakönyvezettek) 
kerülnek kiadásra 
Jelentkezhetnek teleionon, írásban és személyesen, 

a GYARAKINE ES TÁRSAI BT.-nél. 

D r e h e r 
ÉS 

Z w a c k 
CSALÁD 

vendégei 
lehetnek 

mindazok, akik július 8-án, szombaton a bé
késcsabai sportcsarnok előtti térre látogat
nak. Délelőtt 10 órától a Nyulambulam együt
tes, valamint Hangya Imi és Tücsök Peti szó
rakoztatja a gyerekeket, délután Maksa Zol
tán, a Dreher Ragtime Band, Komár László, 
Gulyás Erika, Gulyás Levente gondoskodik a 
jó hangulatról. Lesz Matibu divatbemutató, 
Voltizs lovas-akrobatashow, Kentaur-lovas-
bemutato, Unicum vizesember hasonmás
verseny, sörivóverseny, mászófal. Este 8 
órakor ajándéksorsolás (minden látogató 
sorsjegyet kap), majd Demjen-koncert és a 
Jazz Mine szerepel meg a programkínálat
ban. A rendezvényekre a belépés díjtalan1 

HETI MOZIMŰSOR 
1995. jú l ius 6 - 1 2 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

FIGYELEM! MINDEN SZOMBATON ÉS VASÁRNAP 
DÉLUTÁNI ELŐADÁS 15.45 ÓRAI KEZDETTEL! 

VI. 6-12.17.45 óra (szombaton és vasárnap 15.45-kor is!): 
Walt Disney: AZ OROSZLÁNKIRÁLY 
(szines, magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 

20.00 és 22.00 óra: Chris Farlow: TOMMY BOY 
(magyarul beszélő amerikai bohózat) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

VI. 6-12.17.00 óra: 

19.00 óra: 

21.00 óra: 

Chris Farlow: TOMMY BOY 
(magyarul beszélő amerikai bohózat) 
Clint Eastwood, John Malkovich: 
CÉLKERESZTBEN (izgalmas amerikai thriller) 

Pasolini: SALO, avagy SODOMA 120 napja 
(világhírű olasz film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

VI. 6-12.18.30 óra: 

20.30 óra: 

John Waters: POLYESTER (1981) 
Főszereplők: Divine és Tab Hunter 
John Waters: RÓZSASZÍN FLAMINGÓK (1972) 
Főszereplők: Divine és Dávid Lochary 

HETI FILMAJÁNLAT 

T O M M Y B O Y 

Tíz deka agy, száz kiló szív, a többi adalék. Ha egyszer megindul, 
nem bír megállni. Valami leküzdhetetlen erő taszigálja előre, hogy 
mindenkin segítsen, de Isten óvjon mindenkit a |o szándékától! 
Nyomában romhalmaz, félig megrágott szendvicsek és szétgurult 
színes cukorkák. Mindig siet és mindig késik. Folyton beszól, ós 
sose mond semmi lényegeset. Ha komolyan veszik, játszani kezd, 
ha mókáznak vele, tesz rá még egy lapáttal. Akármit hajít el, akár
merre zuhan, biztos, hogy rossz helyre esik. Üveg csörren, autó 
törik, s az íróasztal tetején eleven láng lobban. Iskoláit csodával 
határos módon végzi el. Munkát se találna, ha - ugyancsak meg
termett - apja nem szánna neki vezető állást autóalkatrész-gyár
tó üzemében. Az öreg - betanítási célzattal - fia mellé rendel egy 
kimért modorú, fineszes, első pillantásra meggymagtermészetű 
(kicsi és köpni való) fiatal managert, majd váratlanul jobblétre 
szenderül. Tommy nyakába szakad az élet. de ő nem szakad bele. 
Csak a néző. A röhögésbe... 

A film, mely nagyobb botrányt kavart, mint a NAGY ZABÁLÁS, 
AZ UTOLSÓ TANGÓ PÁRIZSBAN es ,1/ ÉRZÉKEK BIRODALMA: 

S A L O , A V A G Y S O D O M A 102 N A P J A 

Pier Paolo Pasolini 1975-ben készült világhírű olasz filmalkotása. 
Elképesztően taszító kegyetlenségek perverziók ábrázolásával 
lest képet a salói fasiszta köztársaság vegn.ipjniban uralkodó ter
rorról. Pasolini rejtett metalorarendszere - mint korábbi filmjében 
sem - most sem csak az adott történelmi szituációra vonatkozik. 
Az emberi kegyetlenkedés ilyen mérvű hiperrealista bemutatása a 
filmtörténet során meg soha nem jelent meg a vásznon. 

FIGYELEM! A FILMET SZIGORÚAN CSAK ERŐS IDEGZETŰ, 
FELNŐTT NÉZŐKNEK AJÁNLJUK! 

MOZI 
PIZZA! 

Pizza, calcone (pizzatáska), 
flekkenburger. pincho a moziban. 

Rendelés telefonon: 326-421. MOZI 
PIZZA! A Csirkefogó gyorsbüfében is 

előrendelés a fenti telefonszámon. 

• * \ \ V 

* / i ( /A \ \ \ ÉPÍTKEZŐK, FIGYELEM! • 
• 

Lakó- és középületek J 
tervezése, kivitelezése. • 

• 
Érdeklódiön a következő telefonszámokon: * 

: 'ffifimf̂ i Tfltül ffi 

ÉPÍTKEZŐK, FIGYELEM! • 
• 

Lakó- és középületek J 
tervezése, kivitelezése. • 

• 
Érdeklódiön a következő telefonszámokon: * L B L K f t . 66 328-195. 326-421. 
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