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Egyre több a próbálkozás 

mostanában az ezredvég 
(századvég is!) kapcsán a 
jelenkori szellemi folyamatok 
összegzésére, vagy legalább
is a kitapintható áramlatok, 
meghatározó eszmék feltér
képezésére. Ezen átfogó jel
legű munkák, gyűjtemények 
célja persze nemcsak az át
tekintés, hanem a rá- és átlá
tás is, valamilyen szervező
elv beiktatása, valami eddig 
még fel nem lelt jellegadó 
alapvonás kikiáltása, para
digma keresése, ami ugyan 
kulcsként nem illeszthető 
semmilyen dilemma zárszer
kezetébe, de legalább segíti 
az összefüggések megérté
sét. 

Ilyen A századvég szelle
mi körképe című mű, amely
ről már korábban is szóltunk 
eme hasábokon, s amely 
nemcsak filozófiailag, művé-
szettörténetileg foglalja ösz-
sze a jelentősebb változá
sokat, hanem a természettu
dományok új eredményeiről 
is beszámol. Érthető, a nagy
közönség számára is befo
gadható elemzések olvasha
tók Einstein utolsó álmáról, a 
fizika geometriai modelljéről, 
a parajelenségekről, az áltu
dományok előretöréséről is. 

A XX. század vége felé, a 
haladás és a fejlődés eszmé
jét feladva, túl sok-sok ka
tasztrófán, csalódva a nagy, 
megváltó elméletekben (és 
elmékben) ismét a hit kerül 
előtérbe, az a valami, ami ér
telmet adhat kiábrándult ko
runknak. A hit, amely segít 
élni, lenni. 

KANTOR ZSOLT 

Négyórás zárt üléssel kezdte munkáját a köz
gyűlés múlt csütörtökön. Az ott történtekről Pap Já
nos polgármester adott rövid tájékoztatást. 

A képviselők támogatták a 611-es és a Kemény 
Gábor szakközépiskola pályázatát, amelyben a 
PHARE-program segítségét kérik 1-1 új szakcso
port létrehozásához. A piac beruházási terve hosz-
szadalmas tárgyalások után módosult, egy rugal
masabban a nehezedő gazdasági helyzethez iga
zodó szerződés született, így -
ha lassabban is - az építkezés 
folytatódik. Döntöttek a Kórház 
utcai stadion életveszélyessé vált 
lelátójának felújításáról, amelyre 
50 millió forintot szán a közgyű
lés. Kivitelező a BÁÉV Rt. lesz, a 
beruházás előreláthatóan 1998-
ra készül el. Szó esett a Dobozi 
úti kerékpárút megépítéséről is, 
amelynek munkálatai 16,5 millió 
forintba kerülnek. Az önkormány
zat pályázatot nyújt be a Közleke
dési, Hírközlési és Vízügyi Mi
nisztériumhoz a kerékpárúttal 
kapcsolatban, a támogatás mér
téke akár a 10 millió forintot is 
meghaladhatja. Az oktatási intéz
mények rekonstrukciójára milliár
dos nagyságrendű pályázat be
nyújtásáról döntöttek a zárt ülé
sen. A Vásárhelyi Pál szakközép
iskolára 280 milliót, a Széchenyi 
István szakközépiskolára 175 milliót, az Áchim L. 
András iskolára 290 milliót, a Madách utcai iskolá
ra 250 milliót kívánnak fordítani - ezen intézmé
nyeknél a város a költségek 10%-át tudja állni. A 
Szent László utcai iskolára 58 milliót kellene költe
ni, ennek felét; a Kolozsvári Úti Óvodára 52 milliót, 
ennek 30%-át tudná vállalni az önkormányzat a 
pályázat kedvező elbírálása esetében. A Vagyon
kezelő Rt. sorsa ismét napirendre került. A közel
múltban érkezett cégbírósági határozat elutasítja 
az rt. bejegyzését jelenlegi formájában, így egy új 
társaság, a Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. alapítá
sáról döntött a testület. Az új társaság szeptember 
15-től kezdi meg tevékenységét változatlan igaz
gatósággal és felügyelőbizottsággal. Szeptember 
14-én rendkívüli közgyűlés dönt többek között az 
igazgató személyéről is. 

A tartalmas zárt ülést szokatalnul pergő és ha
tékony nyilvános ülés követte. Az 1995-ös költség
vetés I. félévi végrehajtásával kapcsolatban Uhrin 

Nándor, a pénzügyi iroda vezetője elmondta, hogy 
feszes likviditásmenedzselés folyik az önkormány
zatnál. Az adatokból kitűnik, hogy mai viszonylat
ban a város pénzügyi helyzete jónak mondható, de 
ez csak szigorú takarékossággal, az előirányzatok 
betartásával tartható - az intézmények működteté
se e feltételekkel év végéig biztosítható lesz. 

A város új rendszerű rendezési tervének elké
szítésével kapcsolatban Vízhányó László elmond

ta, hogy fontos lenne már az idén 
valamennyi pénzt biztosítani erre 
a célra, hiszen időigényes mun
káról van szó, amelytől nagy be
vételek függnek. „Ha akarjuk a 
bevételeket, akkor költeni is kell" 

- tette hozzá a képviselő. A tervet a pénzügyi és 
költségvetési bizottság a későbbiekben tárgyalja, 
majd újból a testület elé kerül. 

Határoztak a képviselők a Városgazdálkodási 
Vállalat átalakításának irányelveiről is. Az átalakí
tás oka, hogy életbe lépett a közbeszerzésekről és 
a közszolgáltatásokról szóló törvény, mely előírja, 
hogy az önkormányzat a Városgazdálkodási Válla
lat érdekeltségi körébe tartozó szolgáltatásokat és 
megrendeléseket csak pályázat útján adhat ki. 

Megszavazta a közgyűlés 200 fő közmunkás 3 
hónapra történő foglalkoztatását, melynek költsége 
4,6 millió forint. 2,1 millió forintot a munkanélküliek 
jövedelempótló támogatásából, 2,5 milliót a szoci
ális céltartalék terhére biztosít az önkormányzat. 

Hozzájárult a testület, hogy ez év október 23-án 
emléktábla kerüljön a helyőrségi klub falára, Ko
vács Zoltán honvéd alezredes tiszteletére, aki 
1956. november 4-én halt hősi halált szovjet pán
célosok tÜZétŐI. MIKÓCZY ERIKA 



1 KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK 

Most mutasd meg! 

Országszerte fogy a Közlekedéstudományi Egyesület tagjainak 
száma - mondta Dobókói György titkár az első őszi sajtótákékozta-
tójukon - , azonban Békés megyében az utóbbi két évben is növeke
dés tapasztalható, jelenleg 236 a létszám. 

Jósné Kiss Erzsébet a gyermekek közlekedésre nevelésével kap
csolatos feladatokról szólt, kiemelve a szülők, nevelők felelősségét. 
Ma már tankönyvcsalád segíti a gyermekeket a megfelelő közlekedé
si magatartás-kultúra elsajátításában, elmélyítésében. Az iskolakez
dés még több odafigyelést igényel, fontos tudatosítani a legkisebbek
ben is, hol, milyen veszélyeknek vannak kitéve, hogyan lehet a leg
biztonságosabban eljutni az iskolába és haza. 

Susánszki György a közlekedési felügyelet új beruházásáról szá
molt be. Békéscsabán ezentúl a most kiépített számítógépes rend
szer végzi majd a fékhatásvizsgálatokat, és járul hozzá az objektí
vebb műszaki vizsgaeredményekhez. A rendszer az apróbb hibákat is 
kiszűri, javítva ezzel a közlekedés biztonságát. Megtudhattuk azt is, 
hogy szeptember 18-ig környezetvédelmi akciót tartanak a felügyelet 
munkatársai, sűrűbben ellenőrzik az utakon a kipufogógázok össze
tételét. 

A közúti igazgatóság főmérnöke, Vantara Gyula elmondta, hogy 
folyamatosan dolgoznak a Bartók Béla úton a csomópontrendszer 
átépítésén. Az átadást szeptember végére tervezik, a beruházás ér
téke 29,1 millió forint. Békéscsaba és Doboz között a nagy kamion
forgalom miatt megrongálódott út aszfaltozását már befejezték, ez 30 
millió forintba került. 

Kárpáti Béla rendőrőrnagy felhívta a figyelmet arra, hogy szeptem
ber 29-én Békéscsabán kerül sor a közlekedési rendőrök karos forga
lomirányító versenyének döntőjére. Különösen a Kossuth téren és a 
rendőrség közelében közlekedők számíthatnak a lámpák helyett a ka
rok eligazító jelzéseire. Végezetül a személysérüléses közúti közleke
dési balesetek augusztusi adatai: Békéscsabán 11 könnyű, 10 súlyos 
személyi sérüléses és 3 halálos kimenetelű baleset történt. ^ 

NYUGDIJASOTTHON 
HAZATELEPÜLTEKNEK? 

A békéscsabai kórház egy 
nyugdíjasház létesítését tervezi 
külföldről hazatelepülő magya
rok számára. A Magyarok Világ
szövetségétől származó infor
máció szerint az utóbbi években 
jelentősen megnőtt az igény kül
földön élő, már nyugdíjas ma
gyarok végleges hazatelepülé
sére, és több városban létesítet
tek is hasonló otthonokat. Mivel 
ezen nyugdíjasok között sokan 
krónikus betegek, igény merült 
fel valamely kórházzal szoros 
egységben működő nyugdíjas
otthon létesítésére. Dr. Nagy Ba
lázs igazgatónak köszönhetően 
a békéscsabai kórház kapott az 
országban először ilyen lehető
séget. A nyugati gyakorlat sze
rint az ilyen nyugdíjasházak a le
endő tulajdonosok vagy bérlők 
pénzén épülnek meg, és az üze
meltetésből származó bevétel a 
kórház költségvetését gazdagí
taná. A Magyarok Világszövetsé
ge térítésmentesen ismertetné 
meg 78 országban megjelenő 
magyar nyelvű lapjában a kór

ház nyugdíjasotthon
létesítésével kapcso
latos elképzeléseit. 

- ^ 1 (H. M.) 

A városalapító kései 
utódai Békéscsabán 

Szeptember első napjaiban 
nyolcfős schenkenfeldeni dele
gáció vendégeskedett megyénk
ben. A több Békés megyei tele
pülést újranépesítő Harruckern 
János György szülőfalujából ér
kezett vendégek szeptember 4-
én töltöttek emlékezetes napot 
városunkban. Megtekintették a 
jaminai Jézus szíve templo
mot, gyönyörködhettek a másik 
gyöngyszem, a Munkácsy Em
lékház patinás termeiben kiállí
tott remekművekben. A Mun
kácsy Mihály Múzeumban meg
ismerkedtek Békéscsaba és kör
nyéke néprajzi emlékeivel, szo
kásaival, majd ellátogattak az 
evangélikus nagytemplomba. A 
városnézés mellett jutott idő egy 
rövid szakmai megbeszélésre is. 
Pap János polgármesterrel kul
turális és gazdasági együttmű
ködési lehetőségekről váltott 
szót az Alfréd Weithrager tör
ténész által vezetett csoport. A 
nap végén a helyi szlovákok 
szervezete vendégelte meg a kis 
küldöttséget a szlovák tájház
ban, ahol a nemrég Ausztriában 
járt magyar csoport tagjaival is 
találkoztak. 

- yenS -

• FOGADÓÓRA. Hanó Mik
lós és Takács Péter, az önkor
mányzat gazdasági és szociá
lis bizottságának elnökei, vala
mint Gajdos Katalin, a pénzügyi
ellenőrző bizottság tagja szep
tember 15-én, pénteken 9-12 
óráig lakossági fogadóórát tarta
nak a városháza tanácsnoki iro
dájában. 

• SZLOVÁK FOGADÓÓRA. 
Bohus Pálné, a szlovák kisebb
ségi önkormányzat képviselője 
fogadóórát tart szeptember 18-
án, hétfőn 15-17 óráig a szlovák 
kisebbségi önkormányzat szék
helyén (Szabadság tér 11-17. 
111/15.). Ugyanitt és ugyanekkor 
ingyenes jogi tanácsadást tart 
dr. Klimaj János jogtanácsos. 

• ELŐKÉSZÍTŐ A FŐISKO
LÁN. A Körösi Csorna Sándor 
Főiskola közgazdasági fakultása 
által szervezett felvételi vizsgára 
előkészítő tanfolyamok sikere
sek voltak az elmúlt két évben. 
A 130-150 tanulónak mintegy 
negyede olyan eredményesen 
írta meg az évközi dolgozato
kat, hogy felvételi mentességgel 
kerültek be a pénzügyi szak 
nappali vagy levelező tagozatá
ra. A főiskola az idén is meghir
deti felvételire előkészítő tanfo
lyamait matematika, történelem 
és közgazdaságtan tárgyakból. 
Mindegyik tárgyból 30 héten át, 
heti 4 órában folyik az oktatás 
péntek délután és szombaton 
délelőtt. A tanfolyamra szeptem
ber 22-ig, az első foglalkozásig 
lehet jelentkezni. Részletes in
formáció és jelentkezési lap kér
hető Verebiné Hricsovinyi Ildikó
nál, telefon: 447-447. A közgaz
dasági fakultás a pénzügyi szak
ról és az előkészítő tanfolya
mokról az érdeklődők részére 
szeptember 15-én, pénteken 16 
órától nyílt napot szervez a főis
kola B-aulájában (Bajza u. 33.). 

• JÓGA. A Békés megyei 
Jóga a mindennapi életben 
egyesület szervezésében Pa-
ramhansa Swami Maheshwara-
nanda Jóga a mindennapi élet
ben rendszere alapján jógabe
mutató lesz szeptember 18-án, 
hétfőn 18 órakor a belvárosi 
óvodában (Békéscsaba, Wlas
sics sétány 4.). Igény szerint in
dulnak kezdő, középhaladó, ha
ladó, családi és gyermek-jóga
tanfolyamok. 

• LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI 
HÁZ. Szeptember 18-án, hétfőn 
15 órai kezdettel Kalmár Zsolt 
tart diavetítéssel egybekötött 
előadást New York címen a Len
csési Közösségi Ház nyugdíjas
klubjában. Jóga haladó tanfo
lyam indul a Lencsési Közössé
gi Házban. A foglalkozások szer-

B E K E S C S A B A 
H Í R E K B E N 

A város, 
ahol élünk 

dai napokon 18 órától 20 óráig 
tartanak. Időtartam 24 óra, rész
vételi díj 1700 Ft/fő. Jelentkezé
si határidő: szeptember 29. 

• A REHABILITÁCIÓS KLUB 
minden hétfőn 17.30-tól 18.30-ig 
az ifiházban várja a szív- és ér
rendszeri betegségből gyógytor
na és jóga segítségével gyó
gyulni vágyó régi és leendő 
klubtagokat. 

• SOLCZ ENDRE festőmű
vész vezetésével október 5-én -
csütörtökön - 5 órától festő- és 
rajzszakkör indul középiskolá
sok és fiatal felnőttek számára. 

MATRIKULA 

HÁZASSÁG 

Tobai Csilla és Jeszenszky 
Zsolt, Bánszki Éva és Bartik 
Ádám, Hajdú Edit és Szarvas 
Károly, Szilaj Nárcisz és Szász 
Mátyás, Hugyecz Mónika és 
Csicsári András 

SZÜLETÉS 

Kelemen András és Komáro
mi Erzsébet leánya Mónika, Ba-
ukó András és Burkus Ágnes le
ánya Gyöngyvér, Kazár János 
és Kugler Katalin fia Máté, Tobai 
Lajos és Búzás Beáta leánya Tí
mea, Kerepeczki István László 
és Medve Andrea fia Dávid 

Ingyenes városi lap, Békéscsaba 
Főszerkesztő: 

Sztojcsev Szvetoszláv 
Szerkesztő: Mikóczy Erika 

Tipográfia: Gécs Béla 
Kiadja Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 
Felelős kiadó: Pap János, 
Békéscsaba polgármestere 

Szerkesztőség: Békéscsaba, 
Szent István tér 9. 5601, Pl 112 
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telefon: 452-252, telex: 83-229 

Szedés: A&M Stúdió 
Nyomás: Hungária-lnlo 

Nyomdaipari Kft., Békéscsaba 
Felelős vezető: 

Bohus Ákos nyomdavezető 
Megjelenik hetente, 
27 000 példányban 

Terjeszti a Magyar Posta 



K CSABAI 

ÖZLÖNY 

Di ONTES ELŐTT 

TISZTELT OLVASÓ! 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 1995. szeptember 7-i ülésén kiala
kította rendelettervezeteit a közterületek rendjéről, valamint a köztisztasággal 
és egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatban. E témákban szeptember 28-án, 
csütörtökön 16 órától közmeghallgatás lesz a városháza dísztermében, melyen 
a tervezetekkel kapcsolatban bárki észrevételt tehet. 

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

rendelettervezete a közterületek rendjéről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az építésügyről szóló 1964. évi III. tv. 54. § 
(3) bekezdésében és a helyi önkormányza
tokról szóló 1990. évi. LXV. tv. 16. §-ában ka
pott felhatalmazás alapján a közúti közleke
désről szóló 1988. évi I. tv. és a közutak 
igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM-
rendelet helyi végrehajtására, a 8/1992. 
(V. 19.) BM-rendelettel módosított 2/1976. 
(I. 16.) ÉVM-rendelet és a közúti közlekedés 
szabályairól szóló, a 2/1984. (I. 29.) KM-BM, 
az 5/1987. (V. 31.) KM-BM, valamint a 
4/1988. (VI. 30.) KM-BM számú együttes 
rendeletekkel módosított 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM számú együttes rendelete figye
lembevételével az alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1 
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Békés

csaba város közigazgatási határain belül: 
a) Az ingatlan-nyilvántartás (telekkönyv) 

helyrajzi számmutatójában közterület
ként (pl. közút, járda, tér, közpark, 
zöldterület, árok, csatorna) nyilvántar
tott belterületi földrészletre. 

b) önkormányzati tulajdonú külterületi 
földrészletek, melyek közhasználatban 
állnak. 

c) A földrészletek és építmények köz
használatra átadott része annak tulaj
donosától függetlenül (az a)-c) pon
tokban körülírt területek, a továbbiak
ban: közterület). 

(2) A rendelet egyes szabályai a város külön
böző rendeltetésű területeire, valamint az 
azonos rendeltetésű területeken belül 
egyes területrészekre sajátos szabályo
kat állapít meg (a továbbiakban: korláto
zott használatú zöldterület). 

(3) A közterületként kezelt területek 5 terüle
ti kategóriára tagozódnak, melynek leírá
sát az 1. melléklet tartalmazza. 

A RENDELET TARTALMA, 
ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁGOK 

2.§ 
(1) Ez a rendelet szabályozza: 

A) a közterületek rendeltetésszerű hasz
nálatát, ezen belül a fenntartói és 
használói jogokat és kötelezettsége
ket; 

B) a közterületek rendeltetéstől eltérő 
használata különösen: 

a) kereskedelmi és szolgáltatótevékeny
ség; 

b) reklám- és hirdetőtevékenység; 
c) építőanyagok tárolása és építési mun

katerületek kialakítása; 
d) járművek tárolása; 
e) közterületi bontás; 

f) üzemképtelen járművek tárolása; 
g) pavilonok, büfékocsik és egyéb objek

tumok elhelyezése, üzemeltetése; 
h) szemétgyűjtő edények elhelyezése; 
i) fás szárú növények kitermelése; 
j) postai levélszekrények elhelyezése; 
k) film és televízió-felvétel készítése; 
I) mutatványos és cirkuszos tevékenység 

végzése; 
m) közterületi berendezési tárgyak, utca

bútorok elhelyezése; 
n) rendezvények és kiállítások tartása; 
o) taximegállóhelyek létesítése; 
p) növényi részek (termések) begyűjtése; 
q) repülő tárgyak fel- és leszállása; 
r) egyéb közterület-használati módok. 

(2) Jelen rendeletben meg nem nevezett 
közterület-használati formák esetében az 
engedélyező hatóság egyedileg bírálja el 
a közterület-használat engedélyezését. 

3. § 

(1) A közterületek rendeltetésszerű, és ren
deltetéstől eltérő használatával kapcsola
tos ügyek a jegyző hatáskörébe tartoz
nak. 

(2) A közterületek rendeltetéstől eltérő hasz
nálatához hozzájárulást, illetve engedélyt 
kell beszerezni a jegyzőtől, melynek kia
dásához az egyéb jogszabályokban ha
táskörrel felruházott szakhatóságok jóvá
hagyó állásfoglalása szükséges. 

II. FEJEZET 

A KÖZTERÜLETEK 
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA 

FENNTARTÓI KÖTELEZETTSÉGEK 
4. § 

(1) Az önkormányzat a közterületek fenntar
tásáról a jegyző és a Városgazdálkodási 
Vállalat útján gondoskodik a (2) bekez
désben körülírt területek kivételével. 

(2) Az önkormányzat %az ingatlanok határvo
nalától a közút széléig, de max. 15 m 
szélességig, úszótelkes épületek közötti 
távolság feléig, de max. 15 m-ig a közte
rület gondozását az ingatlantulajdonosok 
közreműködésével látja el. 

(3) A zöldterületen fás növényzet fenntartási 
munkáit végezni, fás növényt ültetni csak 
a jegyző előírása szerint szabad. 

(4) A korlátozott használatú zöldterületeken 
a fenntartási munkák elvégzéséről a tulaj
donos köteles gondoskodni. A fás növé
nyek kivágása, illetve telepítése a köz
használatú zöldterülettel megegyezően 
történik. 

HASZNÁLÓI KÖTELEZETTSÉGEK 
5. § 

(1) A közterületen annak használatával kárt 
okozni tilos. A kiemelt szegély nélküli 
utak melletti 1,5 m-es széles sávon (út
padkán) a szabályszerű várakozás, par
kírozás megengedett. 

(2) Játszóterekre és sportpályákra kutyát be
vinni, sétáltatni nem szabad. 

ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME 
6. § 

Zöldterület végleges elfoglalására csak jóvá
hagyott részletes rendezési terv birtokában 
kerülhet sor. 

A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL 
ELTÉRŐ HASZNÁLATA 

KERESKEDELMI 
ÉS SZOLGÁLTATÓTEVÉKENYSÉG 

7. § 
(1) Vendéglátóegységekhez kapcsolódó, ön

álló kiszolgálópulttal nem rendelkező kert
helyiség a jegyző engedélyével kialakít
ható és üzemeltethető közterületen. Nyit
vatartási idejét a jegyző korlátozhatja, 
amennyiben azt közérdek teszi szüksé
gessé. 

(2) Közterületen szeszes ital nem szolgálha
tó fel és fogyasztható. Ezalól kivételt ké
pez: 
a) a vendéglátóegységekhez kapcsolódó 

kerthelyiség, 
b) közterületi rendezvények alkalmával 

kialakított alkalmi büfé. 
(3) Közterületen árusítási tevékenységet az 

üzleteik kirakata előtt az üzlet tulajdono
sai és bérlői a jegyző engedélyével foly
tathatnak saját termékkörükre vonatkozó
an. Az extra területen árubemutatásra üz
letenként legfeljebb 2 m2 vehető igénybe. 
A közterület-használati engedélyben az 
árubemutatás formájára további előírások 
tehetők. 

(4) Az extra övezetbe sorolt területen itt üz
lettel nem rendelkező kereskedő keres
kedelmi tevékenységet évente megren
dezésre kerülő árverésen kijelölt árusító
helyeken folytathat, az árverés kiírása 
szerinti formában. 

(5) A rendelet hatálya alá eső területen moz
góárusítás a jegyző engedélyével folytat
ható. Ennek az árusítási formának felté
tele: a mozgatható árusítóeszköz, illetve 
a mozgóárusítást végző személy egy 
helyben fél óránál hosszabb ideig ne tar
tózkodjon. 

(6) A rendelet hatálya alá eső területeken az 
extra területi kategória kivételével a me
zőgazdasági kistermelő 1 m2 nagyságban 
a közterületen külön engedély nélkül áru
sítást folytathat, amennyiben ezzel sem a 
gyalogos-, sem a gépjárműforgalmat nem 
akadályozza. Közérdekből az árusítást a 
jegyző megtilthatja. 

REKLÁM-ÉS HIRDETŐTEVÉKENYSÉG 
8. § 

(1) Tilos elhelyezni hirdetést, reklámot közúti 
jelzésen, annak tartóelemén vagy bár
mely más, a forgalom szabályozására 
szolgáló berendezésen. 

(2) Nem helyezhető el közterületen olyan hir
dető-, reklámtábla, amely: 
a) olyan jelet és színt tartalmaz, ami a 

közúti jelzésekkel összetéveszthető, 
b) vakító, káprázást okozó, villogó fényt 

használ. 



(3) Az extra területi kategóriában üzletházak 
előtt egyedi hirdetés csak megnyitáskor 
és akciók tartásakor helyezhető ki díjfize
tés mellett egy-egy hónapra. Közös hir
detőtábla a jegyző engedélyével, egyedi 
terv alapján helyezhető el ennél hosz-
szabb időtartamra. 

(4) Hirdetményt, falragaszt közterületre, va
lamint az ingatlan közterületről látható fe
lületére kihelyezni csak a jegyző engedé
lyével lehet a tulajdonos kérésére, illetve 
hozzájárulásával. 

(5) Akiemelt és az I. területi övezetben folya
matosan, az egyéb területeken évente 
kétszer az épület homlokzatát (kerítését) 
a földszint magasságáig az épület tulaj
donosai kötelesek letakarítani. Az aktuali
tásukat vesztett, szakadt, illegális falraga
szokat, festést stb. folyamatosan el kell 
távolítani. 

(6) A szórólapként alkalmazott reklámcédu
lák utcai terjesztését a jegyző engedélye
zi. Az engedély kiadásával egy időben a 
terjesztő a mellékletben meghatározott 
díjat köteles fizetni a szétszóródott hulla
dék eltakarításáért. Nem minősül utcai 
terjesztésnek a szórólapok postaládába 
való behelyezése. 

ÉPÍTŐANYAG TÁROLÁSA 
ÉS ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLETEK 

9 § 
(1) Anyagtárolás két hétig nem engedélykö

teles a III. és IV. területi övezetben. 
(2) Építőanyag-tárolásra közterület-haszná

lati engedély csak abban az esetben ad
ható, ha a telken belüli tárolásra nincs al
kalmas hely. Lakossági beruházásokhoz 
szükséges anyag közterületen történő tá
rolása 6 hónapig díjmentes, de engedély
köteles. Hat hónapon túl a mellékletben 
meghatározott díjat kell fizetni. 

(3) Közműépítéseknél csak a közvetlen épí
tési munkával elfoglalt területek mente
sek a díjfizetési kötelezettség alól. 

(4) Az extra és az I. területi kategóriában 
ömlesztett építőanyag csak kalodában, 
építési törmelék csak konténerben tárol
ható. 

JÁRMŰVEK TÁROLÁSA 
10. § 

(1) A 3,5 tonna összsúlyt meghaladó teher
gépkocsik és a 15 férőhelyesnél nagyobb 
autóbuszok közterületen tartása enge
délyköteles. 

(2) Közterületen telephelyhez kötött munká
latok és gépjármű mosószeres takarítása 
nem végezhető. 

(3) Lakókocsik közterületen 30 napon túl 
közterület-használati engedéllyel tárolha
tók. 

(4) Közterület-használati engedély sátorga-_ 
rázs elhelyezésére nem adható. 

ÜZEMKÉPTELEN JÁRMŰVEK TÁROLÁSA 
11-1 

(1) Közterületen üzemképtelen jármű 30 na
pon túl csak közterület-használati enge
déllyel tárolható. Az üzemben tartó az 
üzemképtelenné vált járművét, amennyi
ben közterület-használati engedéllyel 
nem rendelkezik, úgy saját költségén kö

ss a közterületről haladéktalanul eltá
volítani. 

(2) Forgalomból átmeneti leg kivont gépjármű 
engedély birtokában 6 hónapig tárolható 
közterületen. 

KÖZTERÜLETEK BONTÁSA 
12. § 

(1) Közterületet jegyzői hozzájárulás nélkül 
felbontani csak közmű üzemzavarának 
halasztást nem tűrő elhárítása érdekében 
szabad. Az üzemzavar miatt végzett bon
tást a jegyzőnek 24 órán belül be kell je
lenteni. A bejelentéshez mellékelni kell 
helyszínrajzot és közölni kell a helyreállí
tás várható időpontját. 

(2) A közműjavítási munkálatok végzése 
alatt a forgalom biztonságos tereléséről 
és e munkálatokkal kapcsolatos egyéb 
élet- és vagyonbiztonsági intézkedések
ről a közmű üzemeltetője köteles gondos
kodni. 

(3) Ha a közút nem közlekedési célú igény
bevétele a jegyző engedélye, illetve a 
jegyző hozzájárulása nélkül történik, vagy 
az igénybe vevő a jegyző által előírt felté
teleket nem tartja be, akkor az igénybe 
vevő köteles az előírt helyreállítást elvé
gezni, illetve az eredeti állapotot visszaál
lítani és pótdíjat fizetni. A pótdíj az igény
bevételi díj tízszerese. 

(4) Amennyiben a közút, járda igénybevétele 
során az érintett területnek több mint 
60%-át felbontják, az igénybe vevő köte
les az utat vagy a járdaszakaszt teljes 
szélességben, az eredeti burkolattal azo
nos módon újjáépíteni. Ha a bontás a fe
lület 25 -60%-á t érinti, a teljes felület zá
rórétegének újjáépítése kötelező. 

(5) Abban az esetben, ha a bontás - a felü
let - legfeljebb 25%-a, akkor az igénybe 
vevő a felbontott területet eredeti állapot 
szerint köteles helyreállítani. 

(6) Közművezeték rekonstrukciójánál, üzem
zavar elhárításnál - bejelentési kötele
zettség mellett - felmentést kell adni a 
pótlási kötelezettség alól, ha a kivágandó 
fás szárú növény a vezeték nyomvonalán 
vagy védőtávolságán belül helyezkedik 
el . 

(7) A közterület helyreállítási munkáinál a nö
vénytelepítés költségének megállapítása
kor a garanciális időn belüli gondozási 
munkát is figyelembe kell venni. 

PAVILONOK ÉS BÜFÉKOCSIK 
ELHELYEZÉSE, ÜZEMELTETÉSE 

13. § 

(1) Közterületen csak áttelepíthető pavilon 
alakítható ki és üzemeltethető. A pavilon 
alapterülete nem haladhatja meg a 16 
m 2-t. 

(2) Közterületen elhelyezett pavilonban és 
büfékocsiban csak a közterület-használa
ti engedélyben szereplő termékkör árusít
ható. 

(3) Az extra és az I. területi kategóriában 
árusítási tevékenység büfékocsiból, áta
lakított lakókocsiból folyamatosan nem 
végezhető. Ezalól kivételt képez a beépí
tésre váró, ideiglenesen hasznosított köz
terület. 

SZEMÉTGYŰJTŐ EDÉNYEK 
ELHELYEZÉSE 

14. § 

(1) Szemétgyűjtő edényzet a szemét össze
gyűjtésének napján engedély nélkül tárol
ható közterületen. 

(2) Szemétgyűjtő edényzet elhelyezésére 
extra területi övezetben csak különösen 
indokolt esetben adható ki közterület
használati engedély. 

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK KITERMELÉSE 
15. § 

(1) Az engedélyeztetési kötelezettség fennáll 
e rendelet területi hatálya alá eső terüle
teken található mindennemű élő fás szá
rú növényre (fák, cserjék). 

(2) A jogszabályban előírt pótlási kötelezett
ségnek ültetéssel vagy költségtérítéssel 
lehet eleget tenni. Ültetéssel történő pót
lás közterületen csak a jóváhagyott fásí
tási terv szerint végezhető. Erre alkalmas 
terület hiányában költségtérítéssel kell a 
pótlási kötelezettséget teljesíteni. 

(3) Az engedélyes pótlási kötelezettségének 
akkor tesz eleget, ha a növényzet a tele
pítést követő egy év múlva is életképes. 

(4) Térítéssel történő pótlás teljesítését fa-
bankba történő befizetéssel kell teljesíte
ni. 

(5) Afabankban jelentkező összegből kizáró
lag a fásítási tervben szereplő ültetési 
munkákat lehet elvégezni. 

(6) Nincs pótlási kötelezettség az alábbi ese
tekben: 
a) életképtelen fa esetén; 
b) amennyiben a fa az épület állagát ve

szélyezteti; 
c) jóváhagyott fásítási terv végrehajtása 

során szükséges a fa kivágása. 

III. FEJEZET 

A RENDELTETÉSTŐL 
ELTÉRŐ HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSI 

ELJÁRÁSA 

AZ ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 
16. § 

(1) A közterület-használati engedélyt és hoz
zájárulást annak kell kérnie, aki a közte
rületet rendeltetésétől eltérően használni 
kívánja. 

(2) A közterület-használati engedélyt és hoz
zájárulást polgári jogi jogviszony esetén a 
tulajdonossal polgári jogi jogviszonyban 
álló személy is kérheti. 

(3) A közterület-használati engedély iránti 
kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező nevét, címét, 
b) a használati célt, 
c) a használat időtartamát, 
d) a használat helyét, 
e) a használat mértékét (ez az elfoglalt 

terület vízszintes vetületét jelenti, táb
lák esetében a hirdetési felület nagy
ságát), 

f) a használat módját. 
(4) A közterület bontásához való hozzájáru

lás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező nevét, címét, 
b) a közterület pontos megjelölését, 
c) a közterületen végzett munka pontos 

megnevezését és nagyságát (m 2 ) , 
d) a munkakezdés időpontját és befeje

zését, 
e) a szakipari munkát végző kivitelező 

nevét, 
f) a felelős építésvezető nevét, 

g) a bontást végző kivitelező nevét, 
h) a helyreállításért felelős nevét, címét. 

(5) A fakivágási engedély iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell: 
a) a kérelmező nevét, címét, 
b) a közterület pontos megjelölését, 
c) a kivágandó fa fajtáját, törzsátmérőjét 

és egészségügyi állapotát, 
d) a kivágás okát. 

(6) Engedély iránti kérelemhez bekérhető: 



a) a helyszínrajz, melyen feltüntetik az el
foglalni kívánt terület pontos helyét (pl. 
tábla pontos helyének bejelölése, fel
vonulási terület), 

b) a forgalomszabályozási terv, 
c) a közművek építési engedélyezési ter

ve, 
d) a növényjegyzék, 
e) a közterületre kihelyezendő árusító

eszközt, reklám- és hirdetőberendezés 
rajzát, tervrajzát, fotóját stb., 

f) takarítási szerződés. 

AZ ENGEDÉLY MEGADÁSA 
17. § 

(1) Aterület egyéni önkormányzati képviselő
jének véleményét ki kell kérni az alábbi 
ügyekben: 
a) pavilonok elhelyezése, 
b) autóbusz és tehergépkocsi tárolása, 
c) vendéglátó-ipari előkert megnyitása, 
d) taximegállók létesítése. 

(2) Az engedély megadása során figyelembe 
kell venni az építésügyi szabályokat, a 
városrendezési tervet, a városképi, mű
emlékvédelmi, köztisztasági, továbbá a 
közreműködő szakhatóságok hozzájáru
lásában előírt követelményeket, ellenőriz
ni kell az egyéb feltételeket (pl. ipariga
zolvány, működési engedély) fennállását 
is. 

(3) A jegyző határozatban és hozzájárulás
ban rögzíti a rendeltetéstől eltérő haszná
lat feltételeit. 

(4) A jegyző hozzájárulásának, illetve enge
délyének tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes nevét, címét, 
b) a közterület-használat célját és időtar

tamát, 
c) a közterület-használat helyének, mód

jának, mértékének és feltételeinek 
pontos meghatározását, 

d) az engedélyezési eljárásban közremű
ködő szakhatóságok hozzájárulásában 
foglalt előírásait, 

e) az engedély megszűnése, megszünte
tése vagy visszavonása esetében az 
eredeti állapot helyreállítására vonat
kozó kötelezettségeket, 

f) közterület-használati díj fizetési kötele
zettsége esetében a díj mértékét és fi
zetésének módját. 

(5) Az engedély tárgyában hozott határoza
tot közölni kell: 
a) az engedélyessel, 
b) az engedélyezési eljárásban közremű

ködő szakhatóságokkal, 
c) a közterület-használati díj beszedésé

vel megbízott szervvel, 
d) a közterület-ellenőrökkel, 
e) a közterület gondozásával megbízottal. 

(6) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell 
vezetni. 

(7) A közterület-használati engedély számát 
igazoló cédulát el kell helyezni a közterü
let-foglalás helyén. 

AZ ENGEDÉLYEK ÉRVÉNYESSÉGE 
18. § 

(1) Amennyiben a rendelet eltérően nem ren
delkezik, a közterület-használat maxi
mum egyéves időtartamra engedélyezhe
tő. Egy év elteltével újabb kérelemre a 
közterület-használati engedély újból kiad
ható. 

(2) A közterület-használat maximum egy al
kalommal két hónapos időtartamra szü
neteltethető. 

(3) Azon közterület-használati formákban, 
melyeknél nincsen díjfizetési kötelezett
ség, az engedélyt évenként hivatalból kell 
kiadni mindaddig, míg a terület használa
tának megszüntetését nem kéri az enge
délyes. 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY 
MEGSZÜNTETÉSE ÉS AZ ENGEDÉLY 

MEGVONÁSA 
19- § 

(1) Ha az engedélyes a közterület-használa
tot meg kívánja szüntetni, köteles ezt a 
jegyzőnek bejelenteni. 

(2) Ha az engedély érvényét veszti, az enge
délyes köteles saját költségén az eredeti 
állapotot helyreállítani minden kártalaní
tási igény nélkül a használatot követően. 

(3) A közterület-használati engedély, illetve 
hozzájárulás közérdekből visszavonható. 

(4) Vissza kell vonni az engedélyt, ha az en
gedélyes a közterületet nem az engedé
lyezett célra és módon használja, vagy a 
díjfizetési kötelezettségének az esedé
kesség időpontjáig felszólításra sem tesz 
eleget. 

(5) Az engedély visszaadása vagy visszavo
nása esetén a visszaadásig, illetve visz-
szavonásig esedékessé vált díjat meg 
kell fizetni. 

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ 
20. § 

(1) Az engedélyes a közterület rendeltetéstől 
eltérő használatáért - amennyiben ez a 
rendelet eltérő szabályt nem állapít meg 
- díjat köteles fizetni. 

(2) A közterület-használati dijat a 2. számú 
mellékletben rögzített normák szerint kell 
megállapítani, melyek áfa-tételt nem tar
talmaznak, arra pluszként kell azokat fel
számítani. 

(3) Amennyiben a 2. sz. melléklet nem tartal
maz az adott területi kategóriára konkrét 
díjmegjelölést, a terület jellegéhez legkö
zelebb eső díjnormát kell figyelembe ven
ni. 

(4) A gondozott zöldterületekre engedélye
zett közterület-használat díjának mérté
két 1,5-es szorzóval kell megállapítani. 

(5) Közterületen tartandó piacok és vásárok 
területhasználatáért a díjat eseti szerző
désben a gazdasági bizottság egyetérté
sével kell megállapítani. 

(6) A nem önkormányzati tulajdonban lévő, 
de közforgalom számára megnyitott terü
letekért díjat a terület tulajdonosa kérhet. 
A közterületen elhelyezett, de nem önkor
mányzati tulajdonban lévő tárgyakra he
lyezett hirdetésekért díjat a tárgy tulajdo
nosa kérhet. n 

21. § 

(1) A közterület-használat során elfoglalt te
rület nagyságának megállapításánál a 
vízszintes vetületet kell figyelembe venni. 
Ezalól kivételt képez: 
a) a hirdetőberendezés, ahol a hirdetőfe

lület nagyságát kell figyelembe venni; 
b) a busz és tehergépkocsik elhelyezése, 

ahol a darabszám alapján kell a díjat 
megállapítani (nyergesvontatót 1 dó
ként, a pótkocsis szerelvényt 2 db-ként 
kell figyelembe venni); 

(2) A közterület-használati díj megállapításá
nál havi norma megállapítása esetén a 
kezdettől számított 15 napig lefelé, a 16. 

naptól felfelé kell kerekíteni a hónapok 
számát. 

(3) Az igénybe vett terület nagyságánál min
den megkezdett m 2 egésznek számít. 

(4) A 100 Ft, vagy annál kisebb közterület
használati díj esetén nincs díjfizetési kö
telezettség. 

(5) Az engedélyes a közterület-használati dí
jat a közterület tényleges igénybevételé
től függetlenül köteles megfizetni, kivéve, 
ha azt hatósági intézkedés miatt kényte
len szüneteltetni. 

(6) Amennyiben a közterületet egyidejűleg 
többfajta célra veszik igénybe, úgy az en
gedélyben az igénybevételi célok arányá
nak megoszlása szerint kell a díjat meg
állapítani. 

22. § 
(1) A közterület-használati díjat az engedé

lyes: 
a) 30 napot vagy 5000 Ft díjat meghala

dó használat esetén az engedély kéz
hezvételét követő 15 napon belül; 

b) 30 napnál rövidebb idejű, illetve 5000 
Ft díjérték alatti közterület-használat
nál azonnal köteles befizetni. 

(2) A közterület-használati díj kezelése, el
lenőrzése, behajtása tekintetében a gaz
dasági és pénzügyi ellenőrzés rendjéről, 
valamint az önkormányzatok pénzügyi 
szabályozásáról szóló jogszabályok ren
delkezéseit kell alkalmazni. 

(3) A felszólítás ellenére meg nem fizetett dí
jat közadók módjára kell behajtani. 

MENTESSÉG A KÖZTERÜLET
HASZNÁLATI DÍJ FIZETÉSE ALÓL 

23. § 
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizet

ni: 
a) a közművek (elektromos, gáz-, távfű

tő-, víz- és csatornázási művek) közér
dekű létesítményeinek elhelyezésére; 

b) a postai és távközlési tevékenységgel 
kapcsolatos létesítmények és beren
dezések elhelyezésére; 

c) tömegközlekedési indító- és fedett vá
rakozóhely által elfoglalt területek után; 

d) közérdekű hirdetmények és választási 
hirdetések után; 

e) ingyenes szórakoztatótevékenység te
rülethasználatáért; 

f) göngyölegek este 20.00 órától reggel 
6.00 óráig való közterületen tárolásá
ért; 

g) szeméttároló edények elhelyezéséért 
abban az esetben, ha megfelelő taka
rófalat alakítanak ki az edényzet elta
karására. 

(2) A jegyző a díj fizetése alól részben vagy 
egészben felmentést adhat. 

(3) A díjat az alábbiak szerint mérsékelni 
kell: 
a) az önkormányzat intézményei, az ön

kormányzat által támogatott szerveze
tek a tevékenységi körükkel kapcsola
tos hirdetéseikért egységesen a III. ka
tegória díját kötelesek fizetni; 

b) lakossági ellátást szolgáló, közterüle
ten folytatni kívánt tevékenység esetén 
a körzet egyéni képviselőjének javas
latára a közterület-használati díjat 50 
%-kal mérsékelni kell; 

c) vállalkozások beindítása érdekében az 
újonnan beinduló vállalkozások hirde
tésének kihelyezése az első két hó
napban ingyenes. 
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IV. FEJEZET 

A KÖZTERÜLET ENGEDÉLY NÉLKÜLI 
HASZNÁLATÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

24. § 

(1) A közterületen engedélytől eltérő, illetve 
engedély nélküli használata esetén a 
használó a jegyző felhívására köteles a 
használatot megszüntetni és a közterület 
eredeti állapotát a saját költségén helyre
állítani. 

(2) Aki a közterületet engedély nélkül vagy 
az engedélyben foglalt feltételektől eltérő 
módon használja, az engedély nélküli, 
vagy az eltérő használat idejére az 
egyébként fizetendő közterület-használati 
díjat köteles megfizetni. 

(3) Az engedély nélkül vagy gondatlanság 
miatt bekövetkező zöldkár ellenértékét az 
elkövetőnek - túl a szabálysértés jogkö
vetkezményén - a hatóság által megálla
pítottak (RADÓ-faérték meghatározása) 
szerint kell megfizetni. 

25. § 

(1) A jegyző írásban köteles felszólítani az 
üzemképtelen jármű tulajdonosát, vagy 
üzemben tartóját - amennyiben ismert -
a járműnek a közterületről 15 napon belül 
történő elszállítására. 

(2) Közterület-használati engedély nélkül, 
vagy engedélytől eltérő módon közterüle
ten tárolt üzemképtelen járművek elszállí
tásáról a jegyző gondoskodik. 

(3) Az üzemképtelen járművet el kell szállíta
ni, ha az ismert tulajdonos a felszólítás
nak a megadott határidőig nem tett ele
get, vagy a tulajdonos kiléte nem állapít
ható meg. Az elszállításról a városi rend
őrkapitányságot értesíteni kell. 

(4) A jármű elszállításakor jegyzőkönyvet kell 
felvenni, melynek tartalmaznia kell -
szükség esetén szakértő bevonásával -
a jármű műszaki állapotának leírását, an
nak alvázszámát és motorszámát, a jár
műben látható tárgyak felsorolását és a 
járműről készült fényképet. 

(5) Az elszállított járművek tárolását tároló
helyen kell biztosítani. A tárolóhelyre tör
ténő szállítást követően az ismert tulajdo
nost értesíteni kell és egyben írásban fel
szólítani, hogy a járművét a tárolóhelyről 
15 napon belül szállítsa el és a felmerült 
költséget fizesse meg. Ismeretlen tulajdo
nos esetén a felszólítást a helyi sajtóban 
közzé kell tenni. 

(6) A kijelölt tárolóhelyen a járművek tárolá
sáról és őrzéséről a beszállítástól számí
tott 90 napig kell gondoskodni. A szállítás 
és a tárolás költségei a tulajdonost terhe
lik. A tárolással megbízott csak a felme
rült költségek megtérítését követően kö
teles a járművet a jelentkező tulajdonosá
nak átadni. 

26. § 

(1) Aki nem váltott üzemképtelen járműveket 
a tárolással megbízott az elszállítás nap
jától számított 90 nap elteltével értékesít
heti. 

(2) Az értékesítés során befolyt összegnek -
a felmerült költségek kiegyenlítése után -
megmaradó részét az önkormányzat le
tétként kezeli és a mindenkori törvényes 
elévülési idő végéig megőrzi. 

(3) Az elévülési idő eltelte után az át nem 
vett összeg az önkormányzatot illeti meg. 
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(4) Az üzemképtelen járműben talált dolgok 
értékesítésére vagy megsemmisítésére a 
talált dolgok tekintetében követendő eljá
rásról szóló jogszabályokra vonatkozó 
előírásokat kell alkalmazni. 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 
27. § 

(1) Aki az e rendeletben foglaltakat megsze
gi vagy kijátssza, és a cselekmény súlyo
sabb elbírálás alá nem esik, szabálysér
tést követ el, és pénzbírsággal sújtható. 
A kiszabható pénzbírság maximuma a 
mindenkor hatályos jogszabályok által 
meghatározott összeg. A szabálysértési 
eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe 
tartozik. 

(2) A szabálysértés tetten ért elkövetője hely
színi bírsággal sújtható. A helyszíni bír
ság maximuma a mindenkor hatályos fel
sőbb jogszabályok által meghatározott 
összeg. 

(3) Helyszíni bírság kiszabására a rendőrség 
és a közterület-ellenőrzés jogosult. 

(4) Közterületen engedély nélkül kint lévő 
anyagok, tárgyak beszállításáról az enge
délyező hatóság gondoskodhat, ameny-
nyiben a tulajdonos személye ismeretlen, 
illetve a tulajdonos felszólításra ezt nem 
szállítja el. Az utóbbi esetben a költségek 
a tulajdonost terhelik. 

(5) Engedélykérelem beadása, vagy a terület 
elhagyására kötelező határozat elleni jog
orvoslat benyújtása a terület használatá
ra nem jogosít. 

(6) Gépkocsival történő tiltott közterület
használat esetén az eljárás folyamán ke
rékzár is alkalmazható. 

VEGYES ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
28. § 

E rendelet 1995 -n lép hatály
ba, egyidejűleg a zöldterületek fenntartásáról 
szóló 6/1984. (XII. 19.) sz. tanácsrendelet, a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. he
lyi végrehajtására alkotott 7/1992.(1. 30) szá
mú önkormányzati rendelet, a 14/1993. 
(II. 11.) sz. önkormányzati rendelettel módo
sított 10/1992. (IV. 2.) sz. önkormányzati ren
delet a fizető-parkolóhelyek kijelöléséről és 
parkolási díjairól és a közterületek használa
táról szóló 30/1994. (VII. 7.), 3/1993. (I. 14.) 
önkormányzati rendelettel módosított 6/1991. 
(IV. 4.) önkormányzati rendelet hatályát vesz
ti. 

29. § 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 
(1) Üzemképtelen jármű: 

a) hatósági engedéllyel vagy jelzéssel 
nem rendelkező az a jármű, amely 
egyébként a közúti forgalomban csak 
ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet 
reszt, 

b) baleset folytán megsérült és elhagyott 
jármű, 

c) műszaki állapotánál fogva közúti köz
lekedésre alkalmatlan, mert roncs 
vagy sérült. 

(2) Jánnütulajdonos az, aki a hatósági for
galmi engedélyben tulajdonosként van 
bejegyezve, illetve, aki okirattal hitelt ér
demlően igazolja, hogy a forgalmi enge
délyben található bejegyzéssel szemben 
nyilvántartásban át nem vezetett tulaj
donjoggal, üzemben tartói vagy használói 
joggal rendelkezik. 

(3) Közhasználatú zöldterület: 

a) a város kertészetileg rendezett részei 
(parkok, ligetek, játszóterek stb.), 

b) kertészeti rendez«6 alá vont területek, 
c) utcai fák és zöldsávok, 
d) pihenésre, védelemre szolgáló erdők, 
e) helyi védettség alá vont területek. 

(4) Kortátozott használatú zöldterület: 
a) temetőkertek, 
b) minden önkormányzati intézménykert. 

(5) Szervezett gondozás: azon fenntartási 
munkák értendők alatta, melyeket az ön
kormányzat rendel meg. 

(6) Fabank: a polgármesteri hivatalnál létre
hozott és elkülönítetten kezelt számla, 
amelyre az előírt költségtérítések befize
tése történik. 

(7) Reklám- és hirdetőtevékenység: a közte
rületre önállóan elhelyezett mozgatható 
vagy lealapozott reklámtábla, hirdetőtábla 
stb., kirakatszekrény, bemutatóvitrin stb., 
zászló kihelyezése, az úszótelek eseté
ben a telek határán túlnyúló, egyéb ese
tekben a telekhatáron 25 cm-en túl közte
rületbe benyúló cégér, fali reklámtábla, 
stb., kandeláberen elhelyezett hirdetés, 
textilmolinó. 

(8) Járműtárolásnak minősül: a 3,5 t össz
súlyt meghaladó tehergépkocsi, valamint 
a 15 férőhelyesnél nagyobb autóbusz 
közterületen tárolása, amennyiben este 
22.00 és reggel 6.00 óra között 4 óra 
hosszat egy helyben a közterületen par
kol. 

(9) Árubemutatás: az üzletek saját termékei
nek közterületi reklám célú, figyelemfelhí
vásra szolgáló elhelyezése. 

MELLÉKLETEK 
1. sz. melléklet 

A TERÜLETI KATEGÓRIÁK LEÍRÁSA 
Kiemelt (extra) kategória 
- Szeberényi tér 
- Kossuth tér 
- Szent István tér 
- Andrássy út-Trefort utcáig 
- a Lencsési úti ABC előtti közterület 
- a Gyulai út sportcsarnok előtti szakasza és 

8a rendezvénytér rendezvény esetén 
- Kórház utca rendezvények idején 
- Kórház utcához csatlakozó utcák 50 méte

rig: Felső-Körös sor, Gőzmalom tér, Péter 
J . utca, Puskin utca, Telep utca, Tünde 
utca, Vandháti út, Körgát sor rendezvé
nyek idején 

- MÁV- és autóbusz-pályaudvar előtti tér 
- az Andrássy út Trefort, lllésházi és Jókai 

utcák által határolt földrészlet (a piac kör
nyéke) 

I. kategória 
- Szabadság tér 
- Bartók Béla út páratlan oldala a Gábor 

Áron utcáig 
- Munkácsy tér 
- Belvárosi park 
- Luther utca 
- Széchenyi utca 
- Derkovits sor 
- Bánszki utca 
- József Attila utca 
- Csaba utca 
- Justh Gyula utca 
- Hunyadi tér 
- Irányi utca 
- Munkácsy utca 
- Kinizsi utca 
- Haán L. utca 
- Mednyánszky utca 



- Lepény Pál utca 
- Knézich Károly utca 
- Gyóni Géza utca 
- Jókai utca lllésházi utca és Luther utca kö

zötti szakasza 
- Wlassics sétány 
- Petőfi-liget 
- Széchenyi-liget rendezvény napján 
- Gábor Áron utca 
- Nagy Imre tér 
- Petőfi utca 
- 1919-esek tere 
- Gábor köz 
II. kategória 
- Áchim-ltp. 
- Penza-ltp. 
- Kazinczy-ltp. 
- Millennium-ltp. 
- József A.-ltp. 
- Berényi út 
- Baross u. 
- Békési út 
- Kórház utca, az extra övezeti besoroláson 

kívüli esetekben 
- Gyulai út, az extra övezeti besoroláson kí

vüli esetekben 
- Bajza utca 
- Árpád sor Bajza u.-Degré u. közötti sza

kasza 
- Dózsa György út 
- Corvin utca 
- Lencsési út 
- Bánát utca 
- Vozárik utca 
- Kétegyházi út 
- Orosházi út 
- Madách u.-Kolozsvári u.-Sziklai Sándor 

utca 
- nyugati kertváros 
- Jókai u. Szarvasi út és Luther utca közötti 

szakasza 
- Kossuth utca 
- Hadnagy u.-Szécsi u.-Fő u.-Október 23. 

tér által határolt földrészlet 
- Szarvasi út 
- Temető sor 
- Bartók Béla út páros oldala 
- Andrássy út-Gábor Áron u.-Bartók Béla 

út-Temető sor által határolt terület 
- Gőzmalom tér, az extra övezeti besorolá

son kívüli esetekben 
III. kategória 

A felsorolt területeken kívül eső egyéb, 
Békéscsaba Megyei Jogú Város belterü
leti földrészletei. 

IV. kategória 
Békéscsaba Megyei Jogú Város külterü
leti földrészletei. 

2. sz. melléklet 

A RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLAT 
DÍJNORMÁI 

HASZNÁLAT CÉLJA 
KÖRZET DIJ EGYSÉG 

a) Közterületbe benyúló üzlethomlokzat, ki
rakatszekrény, ernyőszerkezet, fényrek
lám, cég- és címtábla 

Extra 300 Ft/m2/hó 
I. 200 Ft/m2/hó 
II. 100 Ft/m2/hó 
III. 50 Ft/m2/hó 

b) Árusító- és egyéb fülke (pavilon) 
Extra 400 Ft/m2/hó 
I. 300 Ft/m2/hó 
II. 200 Ft/m2/hó 
III. 100 FtAn2/hó 

c) Tehergépjárművek, ezek vontatmányai és 
autóbuszok 

I. 3000 Ft/gk./hó 
II. 2000 Ft/gk./hó 
III. 1500 Ft/gk./hó 

d) Önálló hirdetőberendezés, zászló hirdeté
si felületre számítva 

Extra 800 Ft/m2/hó 
I. 300 Ft/m2/hó 
II. 200 Ft/m2/hó 
III. 100 Ft/m2/hó 
Külterület 20 Ft/m2/hó 

e) Anyagtárolás 
I. 50 Ft/m2/hó 
II. 30 Ft/m2/hó 
III. 15 Ft/m2/hó 
Külterület 5 Ft/m2/hó 

f) Alkalmi mozgóárusítás 
Extra 500 Ft/m2/nap 
I. 100 Ft/m2/nap 
II. 50 Ft/m2/nap 
III. 20 Ft/m2/nap 

g) Folyamatos egyéb árusítási, kereskedelmi 
tevékenység 

Extra 3000 Ft/m2/hó 
I. 1500 Ft/m2/hó 
II. 500 Ft/m2/hó 
III. 250 Ft/m2/hó 
Külterület 100 Ft/m2/hó 

h) Javító-szolgáltató tevékenység 
I. 300 FtmvVhó 
II. 100 Ft/m2/hó 
III. 50 Ft/m2/hó 

i) Üzemképtelen járművek tárolása 
I. 5000 Ft/db/hó 
II. 500 Ft/db/hó 
III. 100 Ft/db/hó 
Külterület 50 Ft/db/hó 

j) Vendéglátó-ipari előkert 
Extra 300 Ft/m2/hó 
I. 100 Ft/m2/hó 
II. 70 Ft/m2/hó 
III. 50 Ft/m2/hó 
Külterület 25 Ft/m2/hó 

I) Üzleti szállítás, göngyölegtárolás, árukira
kodás 

Extra 100 Ft/m2/nap 
I. 50 Ft/m2/nap 
II. 30 Ft/m2/nap 
III. 20 Ft/m2/nap 

m) Kiállítás, vásár 
I. 20 Ft/m2/nap 
II. 10 Ft/m2/nap 
III. 5 Ft/m2/nap 

n) Árubemutatás, automaták üzemeltetése 
Extra 2000 Ft/m2/hó' 
I. 1000 Ft/m2/hó 
II. 250 Ft/nvVhó 
III. 50 Ft/m2/hó 

o) Mutatványos tevékenység és cirkusz 
Extra 20 Ft/m2/nap 
h 15 Ft/m2/nap 
II. 10 Ft/m2/nap 
III. 5 Ft/m2/nap 

p) Szemétgyűjtő edények elhelyezése 
Extra 1000 Ft/db/hó 
I. 700 Ft/db/hó 
II. 500 Ft/db/hó 
III. 250 Ft/db/hó 

q) Építési munkaterület miatti igénybevételi 
díj: 

Extra kategória: 25 Ft/m2/nap 
I. kategória: 20 Ft/m2/nap 
II. kategória: l5Ft/m2/nap 
III. kategória: 10Ft/m2/nap 
Külterület: 5 Ft/m2/nap 

r) Sport-, kulturális rendezvény esetén fize
tendő igénybevételi díj: 

Extra kategória: 
I. kategória: 
II. kategória: 
III. kategória: 
Külterület: 

5 Ft/m2/nap 
4 Ft/m2/nap 
3 Ft/m2/nap 
2 Ft/m2/nap 
1 Ft/m2/nap 

s) Ha a közművek építése és fenntartása a 
kezelői hozzájárulásban engedélyezett 
határidő letelte után is folytatódik: 

Extra kategória: 10 Ft/m2/nap 
I. kategória: 8 Ft/m2/nap 
II. kategória: 6 Ft/m2/nap 
III. kategória: *4 Ft/m2/nap 
Külterület: 3 Ft/m2/nap 

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

rendelettervezete a köztisztaság fenntartásáról 
és az egyes közszolgóltatások kötelező 

igénybevételéről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
figyelemmel az 1995. évi XLII. törvényre, to
vábbá az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EÜM sz. 
együttes rendeletre (a továbbiakban: R.), a 
4/1984. (II. 1.) ÉVM sz. rendeletre, a 
19/1970. (IX. 5.) ÉVM-rendeletre, az 1994. 
évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltakra, 
és a kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja. 

I. FEJEZET 

A RENDELET HATÁLYA 
1- § 

(1) A rendelet területi hatálya Békéscsaba 
Megyei Jogú Város közigazgatási terüle
tére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a 
magánszemélyekre, jogi személyekre és 
a jogi személyiség nélküli gazdasági tár
saságokra, illetve a magánszemélyek jogi 
személyiséggel nem rendelkező személyi 
egyesüléseire, akik (amelyek) a közterü
let tisztán tartásában, a kötelező közszol
gáltatásokban érintettek. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köz
tisztasági feladatok ellátására, a települé
si szilárd (lakossági és közületi) és folyé
kony hulladék összegyűjtésére, elszállítá
sára és ártalommentes elhelyezésére, 
valamint a kéményseprő-ipari szolgálta
tás ellátására. 

HATÁSKÖRI SZABÁLYOK 
2. § 

A közgyűlés a köztisztasággal és az egyes 
közszolgáltatással kapcsolatos jelen rendelet 
alkalmazását és végrehajtását és annak el
lenőrzését a jegyző hatáskörébe utalja. 

II. FEJEZET 

KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSA 
3. § 

(1) A rendelet hatálya alá eső területen lévő 
helyi utak, terek, sétányok, járdák, lép
csők, továbbá az ehhez tartozó műtár
gyak (alul- és felüljárók, hidak), valamint 
a közcélú zöldterületeken keletkezett hul
ladék összegyűjtéséről és elszállításáról 
és a síkosságmentesitésről az önkor
mányzat megbízott vállalkozó útján gon
doskodik. Kivételt képeznek az ingatlan
tulajdonosi és -használói kötelezettségek. 

(2) Országos közutak belterületi szakaszai 
esetén (Gyulai út, Széchenyi u., Kossuth 



tér, Baross u., Berényi út, Szarvasi út, 
Orosházi út, Jókai u., Petőfi u., Bartók 
Béla út, Bajza u., Temető sor, Kétegyházi 
út) az utak tisztán tartását a Közúti Igaz
gatóságnak, illetve megbízottjának kell 
elvégezni, kivétel ezalól a téli hómunka. 

(3) A téli munkáknál a közterületeken alkal
mazandó munkavégzés során (mechani
kai, vegyszeres vagy komplex) a felhasz
nálható anyag fajtáját és a kijuttatható 
mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy 
a környezetben kár ne keletkezzen. 

(4) A közterület tisztán tartására kötelezett 
az ingatlan előtt lévő kézi hulladékgyűjtő 
edényt köteles szükség szerint üríteni. A 
gyűjtőedény javítása, pótlása az edény 
tulajdonosának feladata. 

(5) E rendelet alkalmazása szempontjából a 
tisztán tartás a R. 3. § h) pontján túlme
nően a közterületi belvízelvezető árkok 
rendszeres kaszálása, és az átereszek 
tisztán tartása, a hordalék és a kiszedett 
idegen anyagok kijelölt lerakóhelyre törté
nő szállítása. 
Kivételt képeznek az alábbi utcákban 
levő belvízelvezető gerinccsatornák: 
- Körte sor 
- Táncsics u. (Tompa u.-Kertész u. kö

zött) 
- Kisfényesi utca 
- Batsányi u. (Gajdács u.-Kolozsvári út 

között) 
- Almás sor 
- Könyves u. (Batsányi u.-Kertész u. kö

zött) 
- Berzsenyi utca 
- Kertész u. (Jósika u.-Bessenyei u. kö

zött) 
- Kertész u. (Kolozsvári út-Könyves u. 

között) 
- Bánát u. (Tessedik u.-Kölcsey utca kö

zött 
- Batsányi u. (Kolozsvári út-Könyves u. 

között) 
- Bethlen utca 
- Tavasz u. (Illyés u.-Zsigmond u. kö

zött) 
- Tavasz u. (Veres u.-Szegfű u. között) 
- Csányi utca 
- Vasút sor 
- Erdélyi sor (Árpád sor-Berzsenyi u. kö

zött) 
- Fényesi utca 
- Zrínyi u. (Szent L. u.-Bezerédj u. kö

zött) 
- Ifjúsági tábor 
- Hétvezér utca 
- Szegfű u. (Tavasz u.-Rózsa utca kö

zött) 
- Gyár utca 

KÖZTISZTASÁGGAL KAPCSOLATOS 
TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK 

4. § 

(1) Tilos eldugulást okozó vagy rongálásra 
alkalmas anyagot árokba, közcsatornába, 
víznyelőaknába, csapadékelvezető akná
ba szórni, önteni. 

(2) Tilos állati hullát, valamint trágyát sze
métgyűjtő edénybe helyezni, továbbá trá
gyát, hulladékot a rendelet hatálya alá 
eső területre elhelyezni. 

(3) Tilos hórakás létesítése tömegközlekedé
si eszköz megállóhelyén, szemétgyűjtő 
edény tárolóhelyén és az azok megköze
lítésére szolgáló területen. 

(4) Tilos klorid tartalmú vegyszer használata 
zöldterületen, továbbá hidak, alul- és fe
lüljárok 15 méteres körzetében. 

(5) A rendelet hatálya alá eső területen az 
aktualitásukat vesztett, szakadt, szennye
zett plakátok, falragaszok nem tarthatók. 

(6) Tilos a rendelet hatálya alá eső területe
ken hulladék égetése. Kivétel ezalól a 
kerti hulladék. 

III. FEJEZET 
TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 

GYŰJTÉSÉVEL ÉS SZÁLLÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ 

KÖZSZOLGÁLTATÁS 
5. § 

(1) A települési szilárd hulladék elszállításá
val kapcsolatos közszolgáltatás csak a 
belterületi ingatlanokra terjed ki. Külterü
leten és volt zártkerti területeken az illeté
kes önkormányzati képviselő kezdemé
nyezésére - ha az érintettek többsége 
kéri - a közszolgáltatást ki kell terjeszte
ni. Akiterjesztés esetén a közszolgáltatás 
igénybevétele minden érintett számára 
kötelező, függetlenül attól, hogy a szol
gáltatást kérte-e, vagy nem. 

(2) Az önkormányzat a közszolgáltatásról -
a szolgáltatásra vonatkozó pályázat elbí
rálásáig - a Városgazdálkodási Vállalat 
útján gondoskodik. Kivétel ezalól a lakás
szövetkezeti kezelésben lévő lakások, 
ahonnan ugyanezen időpontig a Tappe 
Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági 
Szolgáltató Kft. szállítja el a hulladékot. 
Mindkét esetben a szolgáltatás az I. sz. 
melléklet szerinti díjak alapján végzendő 
és kötelező közszolgáltatásnak tekinten
dő. A közszolgáltatás kötelező igénybe
vétele jelen rendelet hatálybalépésével 
lép érvénybe. 

(3) A közszolgáltató a folyamatos munka 
végzését 6 hónapos határidővel mond
hatja fel. 

(4) A kötelező közszolgáltatás díját lakások 
esetében a szokásosan keletkező kom-
munálishulladék-mennyiségre vetítve kell 
megállapítani, figyelemmel a szolgáltatás 
minőségére. Közületi hulladékot a kelet
kező hulladékmennyiségre vetített áron 
lehet elszámolni. 

(5) A közszolgáltatás díját a szolgáltató tár
gyi évben negyedéves, az elkövetkező 
években kéthavi kiszámlázással kérheti. 

(6) A közszolgáltatás díjtartalma a teljes körű 
szállítási költségeket, továbbá a megjelölt 
lerakóhelyi dijat, valamint az edényhasz
nálati díjat tartalmazza. 

6-§ 
(1) Az ingatlantulajdonos a díjfizetés alapját 

szolgáló adatokat a szolgáltatással meg
bízott közszolgáltató részére köteles 
megadni, ellenkező esetben részére la
kossági szolgáltatás esetében a maximá
lis díjat, egyéb esetben a hasonló nagy
ságrendű hulladéktermelő szolgáltatási 
díjat kell előírni. 

(2) Kérelemre, amennyiben az állampolgár 
szociális helyzete indokolja - a közgyű
lés által külön jóváhagyott szabályzat 
alapján - a szolgáltatás díját vagy annak 
egy részét az önkormányzat átvállalhatja. 

(3) Tömblakásos épületeknél a (1) bekez
désben előírt adatszolgáltatást és a köz
szolgáltatás díjának beszedését az üze
meltetéssel megbízott személy vagy 
szerv biztosítja. 

(4) A közszolgáltató részére az üzembe he
lyezési, lakhatási engedélyek és üzletnyi
tások bejelentéséről a jegyző folyamatos 
tájékoztatást ad. 

(5) A közületek kötelesek a tárgyi év negye
dik negyedévében a polgármesteri hivatal 
részére a keletkezett éves hulladékmeny-
nyiséget bejelenteni. 

7. § 
(1) Jelen rendelet hatálya alá eső területen a 

közszolgáltatást pormentesen, szabvá
nyos hulladékgyűjtő edényben és az eh
hez tartozó célgép igénybevételével sza
bad végezni. 

(2) Az ürítési gyakoriságnak és a szokáso
san keletkező hulladékmennyiségnek 
megfelelően kell a szükséges edénymen
nyiséget biztosítani (lakosok esetében 4 
l/nap). 

(3) A keletkező kommunális hulladékot kukás 
és zsákos gyűjtési rendszerben heti egy 
alkalommal, BOBR és nagykonténeres 
gyűjtés esetében heti két alkalommal kell 
elszállítani. 

(4) Nagykonténeres gyűjtési módot csak bur
kolatlan földutak melletti szolgáltatás ellá
tására, illetve közületi hulladék szállításá
ra lehet alkalmazni. 

(5) A nagykonténeres gyűjtési módnál a köz
szolgáltatónak a 400 m-es rágyaloglási 
távolságot kell biztosítani. A kiépítésre 
kerülő utak esetében a forgalomba helye
zéstől számított egy éven belül kell áttér
ni a kukás gyűjtési módra. 

(6) A kommunális hulladék szállítását végző 
szolgáltató a szállítás folyamatosságának 
biztosításáról, az esetlegesen elmaradt 
gyűjtés 24 órán belül történő pótlásáról 
köteles gondoskodni. 

(7) A kötelező közszolgáltatás keretén belül 
a szolgáltató évi egy alkalommal - külön 
díjazás nélkül - köteles lomtalanítási ak
ciót szervezni. 

(8) A konténer edények tisztán tartását, fer
tőtlenítését és esetleges mozgatását -
nagykonténer kivételével - a szolgáltató 
külön díjazás ellenében köteles elvégez
ni. 

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK 
GYŰJTÉSÉVEL ÉS SZÁLLÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ 
KÖZSZOLGÁLTATÁS 

8. § 
(1) A közszolgáltató a megrendeléstől számí

tott 2 napon belül köteles a szolgáltatást 
elvégezni. 

(2) Az önkormányzat a folyékony települési 
hulladék elszállításáról a szolgáltatás el
látására vonatkozó pályázat elbírálásáig 
vállalkozók útján gondoskodik, addig a 
szolgáltatás díját a vállalkozó határozza 
meg. 

(3) A folyékony hulladékra vonatkozó köz
szolgáltatási díjat a ténylegesen kiszállí
tott mennyiség alapján kell meghatározni. 

(4) A közszolgáltató a szolgáltatásvégzésre, 
a közület a keletkező hulladékra vonatko
zó információ szolgáltatására kötelezett 
az önkormányzattal szemben. 

TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY 
HULLADÉK SZABÁLYTALAN ELHELYEZÉSE 

9-§ 

(1)A szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló 
edényeket közterületen csak a tulajdo
nosra utaló jelzéssel lehet tárolni a közte-



rületek rendjéről szóló rendeletben sza
bályozottak szerint. 

(2) Tilos közterületen rongálódott, hibás, 
nem szabványos, fedél nélküli, piszkos, 
bűzös edényt kihelyezni és tárolni. 

(3) Az ürítés alkalmával beszennyeződött 
közterületet a szolgáltató köteles feltaka
rítani. 

(4) A közterületen tárolt edény környezeté
nek tisztán tartásáról és a mellé elhelye
zett hulladék (lom, doboz, gally stb.) felta
karításáról a közterület-használati enge
déllyel rendelkezőnek kell gondoskodnia. 

(5) A hulladéktároló edényeket ürítés előtt 
vagy után is fedett állapotban kell tartani, 
kivétel ezalól az ún. kézi hulladékgyűjtők. 

IV. FEJEZET 

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 
ELHELYEZÉSE 

10. § 
(1) A települési szilárd hulladék (kommunális 

és egyéb szilárd hulladék) elhelyezésé
ről, kezeléséről, ártalmatlanításáról és 
megsemmisítéséről az önkormányzat 
közszolgáltató útján gondoskodik. 

(2) A települési szilárd hulladék elhelyezése 
az új hulladékkezelő mű beüzemeléséig 
a Kétegyházi úti lerakóhelyen történik. A 
közszolgáltatást a Városgazdálkodási 
Vállalat és jogutódja végzi az I. sz. mel
lékletben szereplő elhelyezési díjért. 

(3) Az új hulladékkezelő mű kiépítését köve
tően az önkormányzat pályázatot ír ki a 
közszolgáltatás ellátására. 

(4) A rendelet hatálya alá eső területen ösz-
szegyűjtött és elszállított hulladékot csak 
a rendeletben kijelölt lerakóhelyen lehet 
elhelyezni. 

(5) A lerakóhelyre a közszolgáltató csak a je
len rendelet hatálya alá eső területről fo
gadhat be hulladékot. Egyéb esetben 
közgyűlési hozzájárulás szükséges. 

(6) A lerakóhely üzemeltetésével megbízott 
szolgáltató köteles a lerakóhely igénybe
vételét dokumentálni és az érintettek ré
szére bizonylatot kiállítani. 

V. FEJEZET 

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK 
ELHELYEZÉSE 

11. | 
(1) Lakossági állattartásból származó hígtrá

gya csak Békéscsaba kismegyeri hulla
dékkezelő mű területén (0763/24 hrsz.) 
létesített ártalmatlanító telepen helyezhe
tő el. Üzemeltetője: Városgazdálkodási 
Vállalat, Békéscsaba. 

(2) Kommunális eredetű folyékony települési 
hulladék csak Békéscsaba kisréti szenny
víztisztító telepén kialakított műtárgyban 
helyezhető el. Üzemeltetője: Vízművek 
Rt., Békéscsaba. 

(3) A lerakóhelyre az üzemeltető csak a jelen 
rendelet hatálya alá eső területről fogad
hat be hulladékot. Egyéb esetben a köz
gyűlés hozzájárulása szükséges. 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt telep kapa
citásának figyelembevételével - a lakos
sági igények elsődlegességének biztosí
tása mellett - a lakossági állattartásból 
származó hígtrágya összetételével azo
nos, de nem lakossági állattartásból szár
mazó hígtrágya is elhelyezhető. Az elhe
lyezés előtt a hígtrágya összetételét vizs
gálattal kell bizonyítani. 

(5) Tilos folyékony települési hulladékoknak 
a közterületen, vízfolyásokban, árkokban, 
szennyvíz- és csapadékvíz-csatornákba 
vagy bármely olyan területen történő el
helyezése, melyhez az érdekelt hatósá
gok nem adtak hozzájárulást. 

(6) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő köz
szolgáltatás díját a II. sz. melléklet tartal
mazza. 

VI. FEJEZET 

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁS 
KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELE 

12. § 
(1) A szolgáltató a közszolgáltatást a köz

ponti rendelet előírásai szerint köteles vé
gezni. 

(2) Az önkormányzat a jelen rendelet kihirde
tésével egyidejűleg a települési kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatással a 
jelenlegi közszolgáltatót, a Tüzeléstechni
kai Vállalatot bízza meg a pályázat elbí
rálásáig. 

(3) A szolgáltató tevékenységének díját a III. 
sz. melléklet tartalmazza. 

A KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL 
KAPCSOLATOS EGYEDI ELŐÍRÁS 

13. § 
Az egyéb nem kommunális hulladék szállítá
sával kapcsolatban a jegyző egyedi elbírálás 
alapján a kötelező közszolgáltatás igénybe
vétele alól felmentést adhat az igénybe ve
endő lerakóhely megjelölésével. A felmen
tésről a közszolgáltatót is értesíteni kell. 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 
14. § 

(1) Aki jelen rendelkezésben foglaltakat 
megszegi vagy kijátssza és a cselek
mény súlyosabb elbírálás alá nem esik, 
szabálysértést követ el és pénzbírsággal 
sújtható. A kiszabható pénzbírság maxi
muma a mindenkor hatályos jogszabá
lyok által meghatározott összeg. (A jelen 
rendelet hatálybalépése idején a szabály
sértési eljárás során 10 000 Ft-ig terjed
hető pénzbírság szabható ki.) A szabály
sértési eljárás lefolytatása a jegyző ha
táskörébe tartozik. 

(2) A szabálysértés tetten ért elkövetője hely
színi bírsággal sújtható. 

15. § 
(1) Helyszíni bírság kiszabására a rendőrség 

és a hivatal megbízott szerve jogosult. 
(2) A helyszíni bírság maximuma a minden

kori hatályos jogszabályok által meghatá
rozott összeg lehet. (A jelen rendelet ha
tálybalépése idején a helyszíni bírság 
2000 Ft-ig terjedhetően szabható ki.) 

VII. FEJEZET 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
16. § 

(1) Az egyes helyi közszolgáltatások kötele
ző igénybevételéről szóló törvény értel
mében nyilvános pályázatot kell kiírni a 
kötelező közszolgáltatások ellátására, a 
belügyminiszter, illetőleg a környezetvé
delmi és területfejlesztési miniszter által 
kiadott rendeletek megjelenését követő 
30 napon belül. 

(2) Jelen rendelet 1995 -n lép hatályba. 
(3) A hatálybalépéssel egyidejűleg a 26/1992. 

(IX. 10.) sz. önkormányzati rendelettel, a 
13/1993. (II. 11.) sz. önkormányzati ren

delettel, a 39/1993. (IX. 16.) sz. önkor
mányzati rendelettel, a 4/1995. (I. 19.) sz. 
önkormányzati rendelettel módosított 
12/1992. (IV. 23.) sz., köztisztaság fenn
tartásáról szóló önkormányzati rendelet 
hatályát veszti. 

Békéscsaba, 1995 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

1. sz. melléklet 

I. 
LAKOSSÁGI ÉS KÖZÜLETI 

SZILÁRD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAI 

1. A Városgazdálkodási Vállalat lakossági 
szilárd hulladék elszállításának szolgál
tatási díja (szállítás és elhelyezési díj): 
- 110 literes hulladékgyűjtő edényzet 

(családi házak) 
Ürítési gyakoriság: 

hetente egy alkalommal 
Szolgáltatási díj: 

2200 Ft + áfa/lakás/1 db edény/év 
minden további edény: 

800 Ft + áfa/lakás/edény/év 
Edényhasználati díj: 

400 Ft + áfa/edény/év 
- 1, 7 m3-es hulladékgyűjtő edényzet 

(tömb- és sorházak) 
Ürítési gyakoriság: 

hetente két alkalommal 
Szolgáltatási díj: 

2200 Ft + áfa/lakás/év 
Edényhasználati díj: 

600 Ft + áfa/lakás/év 
Edényzet - mosás + fertőtlenítés: 
gyakoriság: évente 4 alkalommal 

200 Ft + áfa/lakás/év 
Esetenkénti megrendelésnél 
egy alkalommal: 100 Ft + áfa/lakás 

- 5 m3-es hulladékgyűjtő edényzet 
földutak esetében 
Ürítési gyakoriság: heti kétszer 
A szolgáltatás dija: 

2200 Ft + áfa/lakás/év 
- Zsákos gyűjtés: 

Ürítési gyakoriság: hetente 
egy alkalommal 70 Ft + áfa/zsák 
Csak a vállalat által értékesített és fel
iratozott zsákok alkalmazhatók (a díj 
tartalmazza a zsák és az elszállítás 
költségét). 

- 5 m3-es nyitott konténer 
(eseti megrendelés): 

1500 Ft (áfával együtt)/konténer 
2. Elhelyezési és kezelési díj a városi kije

lölt lerakóhelyen: (VGV- és lakossági be
szállítás esetén) 
- törmelék: 150 Ft + áfa /m 3 

- föld (maximum 2 0 % 
törmeléket tartalmazhat: díjtalan 

- kommunális hulladék 
400 Ft/laza m 3 + áfa 

vagy 2200 Ft/tonna + áfa 

II. 
A TAPPE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

ÉS KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÓ KFT. 
LAKOSSÁGI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK 

SZOLGÁLTATÁSI DÍJA: 

- 1,1 m3-es 240-120-110 l-es hulladék
gyűjtő edényzetnél: 

1850 Ft/lakás/év + áfa 



1. Közületi kommunális szilárd hulladék 
elszállításának szolgáltatási díja: 
- 5 m3-es konténer (havonta legalább 15 

db vagy ezen felüli ürítés esetén 20% 
kedvezmény): 
A szolgáltatás díja: 

2200 Ft + áfa/konténer 
Edényhasználati díj: 

4000 Ft + áfa/konténer/hó 
- 1,1 m3-es hulladékgyűjtő tartály 

A szolgáltatás díja: 
650 Ft/db/ürítés + áfa 

A szolgáltatás díja edényhasználattal 
együtt: 800 Ft/db/ürítés + áfa 

- 110 literes hulladékgyűjtő (kuka) 
Szemétszállítási díj: 

170 Ft/db/ürítés + áfa 
Szemétszállítási díj edényhasználattal 
együtt: 200 Ft/db/ürítés + áfa 

2. sz. melléklet 

FOLYÉKONY TELEPÜLÉSI HULLADÉK 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI DIJA 

1. Kommunális eredetű folyékony települési 
hulladék: 
Elhelyezési díj: 100 Ft/m3 + áfa 
Szállítási díj: a 8. § (2) bekezdésben leír
tak szerint 

2. Lakossági állattartásból származó hígtrá
gya: 
Elhelyezési díj: 200 Ft/m3 + áfa 
Szállítási díj: a 8. § (2) bekezdésben leír
tak szerint 

3. sz. melléklet 

Lásd a fenti táblázatotl 

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

rendelettervezete a Békéscsaba, Andrássy út-
Jókai u.-Csaba u.-Gyóni Géza u. által határolt 

terület - Csaba Center - részletes rendezési 
tervéről szóló 5/1994. (II. 17.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

1.1 
(1) A rendelet 3. §-ának (11) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: 
„az épületek földszitjén, magasföldszint
jén lakásokat létesíteni nem szabad" 

(2) A rendelet 1. sz. melléklete kiegészül, 
mely szerint: 
„(10) Üzemanyagtöltő állomás 

- épületen belül üzemanyagtöltő ál
lomás mint az épület technológiai 
tartozéka telepíthető" 

(3) A rendelet 1. sz. mellékletében szereplő 
szöveg az alábbiak szerint módosul: 
Nem telepíthető a területen környezeti 
hatásvizsgálat kötelezettsége alá eső 
tevékenység (86/1993. (VI. 4.) korm. sz. 
rendelet szerint) 
„- a környezetet zaj- vagy bűzhatással, 

szennyeződéssel zavaró, 5 tonna te
herbírású gépjárműnél nagyobb szál
lítóeszköz-forgalmat vonzó tevékeny
ség" 

A felsorolás szövege a továbbiakban vál
tozatlan marad. 

2. § 

Ez a rendelet 1995 -n lép hatályba. 

KÉMÉNYTISZTÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 
Folyamatosan kötelező munkák díjai: 

Kéménytípus 

Seprés évente kétszer+aknatisztitas + kéményvizsgálat Kéményégetés 
esetenként Kéménytípus Szilárd és olajtüzelésű gáztüzelésű 

Kéményégetés 
esetenként Kéménytípus 

áfa nélkül áfával ála nélkül áfával áfa nélkül áfával 
1. Egyedi kémény 312 Ft/db/év 350 Ft/db/év 276 FVdb/év 310 FVdb/év 1000 FVdb 1120 FVdb 

2. Egyesitett falú 
gyüitőkémény 214 FVsz/év 240 FVsz/év 196 FVsz/év 220 FVsz/év - _ 

3. Mellékcsatornás 
gyűjtőkémény 446 FVsz/év 500 FVsz/év 392 FVsz/év 440 FVsz/év _ _ 

4 Tartalékkémény - egyedi 214 Ft/db/év 240 FVdb/év - - - -
5. - egyesített falú gy. 161 FVsz/év 180 FVsz/év - - - -
6. Központi üzemi 

(esetenként) 47Ft/fm 53 Ft/fm 47 Ft/fm 53 FVfm 

7. Gyár jellegű kémény 
(esetenként) 89 Ft/fm 100 Ft/fm 89 Ft/fm 100 FVfm 

A 6. és 7. pont alatti kéménytípushoz tartozó csatorna, valamint akna tisztítási dija megegyezik 
a kémény tisztítási díjával. 
Amennyiben a folyamatosan kötelező kéménytisztítást 18.00-6.00 óra közötti időben (éjjel) végezzük, 
úgy a tisztítás díjára 100%-os pótdíjat kell felszámítani, 
sz = szint 

ONTES UTAN 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
42/1995. (IX. 7.) számú önkormányzoti 

rendelete az 1995. évi költségvetés 
módositásáról 

A 12/95. (III. 16.) önkormányzati rendelet a 
következők szerint módosul: 

1.1 
1. § (1) Az önkormányzat költségvetésének 

1995. évi összes bevétele 4200 E 
Ft-tal nő. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi 
főösszeg forrásonkénti részletezését 
az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

2. §(1)Az önkormányzat költségvetésének 
1995. évi összes kiadása 4200 E Ft-
tal nő. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási 
főösszeg felhasználásának felada
tonkénti részletezését az 1. sz. mel
léklet tartalmazza. 

3. § (1) A polgármesteri hivatalhoz tartozó 
feladatok ellátásának működési kia
dását 4200 E Ft-tal megemeli. 

(2) A polgármesteri hivatal társadalom
biztosítási járuléka 239 E Ft-tal nö
vekszik. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt ki
adások főösszegének címenkénti 
részletezését a 3. sz. melléklet tar
talmazza. 

4. § (1) A közgyűlés a céltartalék összegét 
255 E Ft-tal megemeli. 

2 .§ 
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatály
ba, rendelkezéseit azonban 1995. június 30-
tól kell alkalmazni. 

Békéscsaba. 1995. szeptember 7 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

<&> d IK cs> a Tr^\^r <S 
Tájékoztatjuk a szippantással foglalkozó vállalkozókat, hogy kialakításra és üzembe he
lyezésre került a 

t e l e p ü l é s i f o l y é k o n y h u l l a d é k o k 
elhelyezésére alkalmas telep a békéscsabai új hulladékkezelő mű területén. 
A telep üzemeltetője: Városgazdálkodási Vállalat, Békéscsaba, Mázán László utca 18. 

Telefon: 442-342 
Nyitva tartás: a szippantott szennyvíz kiszállítása előtt az üzemeltetővel előszetesen 

egyeztetni szükséges, mivel a telep nyitva tartása az igénybejelentésekhez 
igazodik. 

A telep megközelíthető: a Békéscsaba-Mezőberényi út 12 km szelvényénél levő 
163. sz. tanya előtti dűlőúton. 

Az elhelyezés dija: 200 Ft/m3 

Fizetés módja: a Városgazdálkodási Vállalatnál előre történő befizetéssel. 
A városban csak e telepen helyezhető el a Békéscsaba területéről és a lakossági állattartás
ból származó hígtrágya, míg a lakossági kommunális eredetű szippantott szennyvizeket to
vábbra is a Békés Megyei Vízművek Rt. kisróti szennyvíztisztító telepe fogadja. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hígtrágyának, valamint a kommunális eredetű szippantott 
szennyvizeknek a közterületeken vagy közterületként megnyitott egyéb területeken, árkok
ban, csapadék- és szennyvízcsatornákban történő elhelyezése tilos. 

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA 



HETI MÉRLEG H I R D E T É S H I R D E T É S H I R D E T É S HETI MÉRLEG 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1 - 3 . (nagyposta). Telefon: 4 4 7 - 5 6 3 

é v e s a ^ h e r m á i T A X I 
Legyen Ön is 

a törzsutasunk - így 
olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS -
MEGBÍZHATÓ. 

Személy-, 
teherfuvarozás, 

autómentés. 

444-777 • 45-45-45 

Vállalatok, 
magánszemélyek, 
figyelem! 

Mindennap 2-féle menüből választhatnak 

mindössze 140 Ft/adag áron (áfával). 

Várjuk érdeklődésüket: 
Békéscsabai Hűtőipari Rt. konyhája. 

Telefon: 445-155 

©som©© 
• Ágybetétek 3000 Ft-tól 
• Franciaágybetét 4550 Ft-tól 
• Gyermekágybetét 950 Ft-tól 
• Mikroplüss 750 Ft-tól 
Szivacspárnák, apríték, textíliák. 
Eladás, méretre vágás, bevonás. 

BÉKÉSCSABA, EÖTVÖS U. 4. 
TELEFON: 321-520 

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 m Békéscsaba, 
Szerdahelyi u. 2/a. 
Telefon: 325-161 

[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. 

TOTÁL kenőanyag 
FORGALMAZÁSA 

Viszonteladóknak 
kedvezmény! 

KÖZÜLETEK, MAGÁNSZEMÉLYEK FIGYELEM! 

Szép környezetben lévő intézmény ideális feltételeket tud 
biztosítani rendezvények (konferenciák, továbbképzések, 

értekezletek és családi események) lebonyolításához. Minden 
szolgáltatás egy helyen (szállás, étkezés és előadótermek stb.). 

Cím: RUHAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 
5600 Békéscsaba, Lencsési út 140. • Telefon: 459-600 

• APRÓHIRDETÉS • 

Garzon ingatlanközvetítés: Wlassics sé
tány 3. Teleion: 448-350. 
Jaminában 2 szobás, egyedi víz- és gáz
órás. III. emeleti lakás eladó. Érdeklődni: 
Békéscsaba, Gyár u. 37. 
Garázs eladó a Lencsési 8 területén. Te
leion: 06-30/454-859. 
Békéscsaba belvárosában 75 m'-es, 
egyedi gázlútéses, könnyen üzlethelyi
séggé alakítható társasházi lakás eladó. 
Érdeklődni: 454-426. 

Békés-Rosszerdőn gyümölcsös kis ház
zal eladó. Érdeklődni a 322-264 számon 
(18 óra után), vagy Békésen, a Piac tér 3. 
alatt, az órásüzletben. 
Kenderföldeken zártkert eladó gyümölcs
fákkal. Érdeklődni: Kétegyházi út 1004. 
Közel a városhoz épitési lehetőséggel 
600 négyszögöl Béke-kert eladó. Víz, vil
lany van. Érdeklődni: Földvári u. 37. Tele
fon: 323-826. 
Belvárosi, nagyméretű garázs sürgősen 
eladó. 453-151. 
Békéscsabán, a Jókai u. 20. H/6, alatti 1 
szobás, 40 m'-es lakás eladó. Érdeklőd
ni: Kinizsi u. 5., videós közvetítő. Telefon: 
451-848. 
Újkígyóson 5 szobás családi ház gazda
sági épületekkel eladó vagy elcserélhető 
csabaira értékkülönbözettel. Bármilyen 
megoldás érdekel! Teleion: 356-333. 
830 m'-es zártkert eladó. Érdeklődni: 
457-674, délelőtt 10 óráig. 
Békéscsabán, a kórház közelében III. 
emeleti 65 m'-es lakás eladó. Teleion: 
324-643. 

71 m'-es, 3 szobás, erkélyes, fútésmé-
rős, vizórás, telefonos, felújított lakás ela
dó. Békéscsaba, Pásztor u. 105.111/10. 
20 m'-es fűtött garázs eladó a Lencsési 
végén: 455-828. 
Békéscsabán, a Vécsey u. 26.111/11. alatt 
42 m'-es, 1 szobás lakás, teleionos, tú-
tésmérős, hidegviz-órás eladó. Telelőn: 
447-541. 
2,5 szobás, erkélyes, teleionos önkor
mányzati lakásom elcserélném 1 szobás
ra, vagy 1,5 szobásra. Teleion: 456-963. 

5 ajtós Opel Corsa 1,3-as, katalizátoros, 
injektoros, 8 éves, eladó. Telelőn: 
06-60/388-404. 

Fogorvos! Dr. Gyenes Ágnes rendel a Jó
kai u. 23. I. emeletén, kedden 17-19 
óráig, csütörtökön 18-20 óráig. Telelőn: 
325-052. 
Szines tévék javítása garanciával. Domo
kos Tamás, teleion: 06-30/432-827. 

1 Parabola- és tetőantenna-szerelés, hiti. 
videó javítása. Boda Béla. Békéscsaba. 
Csíki u. 38. Teleion: 326-931. 
Precíz órajavítás, valamin! jó minőségű új 
órák eladása garanciával Sajben órásnál. 
Cím: Békéscsaba, Rákóczi utca 1. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás: Mank 
István, Tavasz u. 83. Teleion: 325-921. 
Német intenzív nyelvoktatás, nyelvvizs
gára felkészítés anyanyelvi szinten. Tele
fon: 445-794. 
Festést, mázolást, tapétázást vállalok. 
Mészár Tibor, teleion: 456-895. 
Fekete-fehér televíziók helyszíni javítása, 
régebbi típusú is. Hibabejelentés teleio
non: 457-334, vagy levelezőlapon: Tomka 
Attila. Békéscsaba. Pásztor u. 63. 
Családi házak, középületek teljes vil
lanyszerelését, elektromos karbantartá
sát vállalom. Hívjon! Siti Zoltán vil
lanyszerelő vállalkozó, Békéscsaba, Re
viczky u. 1/1. Teleion: 06-60/304-503. 
Kettőt fizet, hármat vihet! Minőségi bálás 
ruhák ismét kaphatók a Mindenki boltjá
ban Békéscsabán a Bartók Béla út 29. 
szám alatt. Nyitva: hétfőtől péntekig, 
13-18 óráig. 
Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés és 
-javítás. Teleion: 455-309. 
Albérlet-, társ- és partnerközvetítés, pót
mamaszolgálat. Teleion: 06-307456-899. 

1 Törzskönyvezett, 11 hetes kaukázusi ju
hászkutya eladó. Telefon: 326-307. 

1 3 éves nyugat:szibériai lajka (törzsköny
vezett) eladó. Érdeklődni: Szigligeti u. 12. 
111/10. 

1 Matematikából érettségire, felvételire fel
készítést és korrepetálást vállalok. Tele-
Ion: 451-612, 17 órától. 

1 Jaminában olcsón eladók németjuhász 
keverék kiskutyák. Békéscsaba. Nagy 
Sándor u. 59. 

1 Gyerekágy és autós gyermekülés eladó: 
Táncsics u. 52., 17 órától. 

1 Spanyol nyelvtanítás kicsiknek és na
gyoknak. Teleion: 445-507. 
Tavaszi nyelvvizsgára felkészítés német, 
angol nyelvekből. Békéscsaba, Pásztor 
út 65.11/8. 
Franciaágy olcsón eladó. Tel.: 325-585. 
Kutyatápakció! 1350 Ft/20 kg. Kutya-, 
macskatápok, vitaminok, felszerelések, 
baromfi-melléktermékek olcsó áron! Cim: 
Minden's díszállatkereskedés és élelme
zési szakbolt, Békéscsaba, Bánát u. 10. 
Telefon: 324-427. 
Kiolvasott könyvet vásárolok! Teleion: 
06-30/534-650 
Francia anyanyelvű férfi korre
petálást, nyelvvizsgára 
leikészítést vállal. 
Telefon: 442-517. 
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A Póstelekí Autósmozi műsora 

SZEPTEMBER A z előadások kezdete 20.30 órakort 

14-15. PONYVAREGÉNY - PULP FICTION 
csütörtök-péntek Oscar-díjas, színes amerikai film 
16-17. MINDÖRÖKKÉ BATMAN Az előadás kezdete 21 ónt 

szombat-vasárnap Színes amerikai sikerfilm 

18-20. IDŐZÍTETT BOMBA 
hétfő-szerda Szines. magyarul beszélő amerikai akciófilm 
21-22. SZENVEDÉLYEK VIHARÁBAN 
csütörtök-péntek Színes, amerikai romantikus kalandfilm 
23-24. POWER RANGERS Az előadás ktidtf 21 óni 

szombat-vasárnap Szines, látványos amerikai akció-sci-fi 
25-27. VESZÉLYES VIZEKEN 
hétfő-szerda Szines. látványos amerikai akciófilm 
28-29. FÉKTELENÜL 
csütörtök-péntek Szines, magyarul beszélő amerikai akciófilm 
30-1. CASPER Az előadás kezdete 21 ora! 

szombat-vasárnap Színes, magyarul beszélő amerikai filmvígjáték 

SZŐNYEG KERÁMIA 

L A K Á S F E L S Z E R E L É S 

MiwsfiáiS ffifös Hmm 
zöld, fehér, barna, ezüst színekben, 

háromféle méretben. 

• Gyapjú szőrmeszőnyeg, rongyszőnyeg. 

• Gyapjú ágynemű-garnitúra, díszpárnák. 

• Textil konyhai kiegészítők, ajándéktárgyak. 

Kerámiák. 

Angol eredetű kézzel varrott textíliák 
(Patchwork, ejtsd: Pecsvörk). 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17 óráig, 
szombaton 9-12 óráig. 

5600 Békéscsaba, Bertóthy udvar 4. 
Telefon/fax: 448-454 

Az Unicon ruhagyárral szemben. 

Új és kezdő társastánctanfolyamok diákok és felnőttek részére 
Békéscsabán, a Magyar Honvédség Helyőrségi Klubjában (Sza
badság tér 6.). A tanfolyamok díja: 1800 Ft/fő. Időtartama: 3 hónap. 
Beiratkozás: 1995. szeptember 11-én és 18-án 2-3. osztályosoknak 
16.30-kor, 13-18 éveseknek 15.00-kor, felnőtteknek pedig 19.30-
kor. A tanfolyamok anyagában keringő, rocky, tangó, rumba, blues, 
cha-cha-cha és más hagyományos és divattáncok szerepelnek. 

Mindenkit szeretettel várunk: 
NÉMETH KRISZTINA ÉS GULYÁS MIKLÓS 

GYARAKINE ÉS TÁRSAI BT. ^ o l ^ l s T 0 ^ u " 1 / 1 

Keressen bennünket! Folyamatosan indítjuk szakképesítést adó tanfolyamainkat. 
Kedvezmény: 25 év alattiaknak és munkanélkülieknek 10% tandíjjal kevesebbet kell fizetni. 

- B, C, E kategóriák - Árufuvarozó vállalkozó 
- Nemzetközi árufuvarozó-vállalkozó - Belföldi árufuvarozó-autómentő 
- TIR, ADR - Könnyű- és nehézgépkezelő 
- Kis teljesítményű kazán fűtője - Nagy teljesítményű kazán fűtője 
- Iparigáz- ós olajtüzelőberendezés-kezelő - Motorfűrész-kezelő 

Jelentkezni lehet naponta, a fenti címen és telefonszámon. 

Az Akvaline Tornaklub az 1995/96-os tanévben a Kórház u. 6. szám 
alatti tornacsarnokban meghirdeti a gyermektornát hétfő ós szerdai 

napokon, 18 órai kezdettel. Jelentkezés a helyszínen. Ér
deklődni a 323-763 telefonszámon lehet. Első foglalkozás 
szeptember 18-án, 18 órától. Részvételi díj: 500 Ft/hó. 

HETI MOZIMŰSOR 

1995. s z e p t e m b e r 1 4 - 2 0 . 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

15.45, 17.45 és 20.00 óra: CASPER 
M é g hogy nincsenek kísértetek? 
(magyarul beszélő, .szellemes' amerikai vígjáték) 

22.00 óra: LEON, A PROFI 
(magyarul beszélő amerikai-francia krimi) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

17.00 és 19.00 óra: LEON, A PROFI 
(magyarul beszélő amerikai-franda krimi) 

21.00 óra: CASPER 
M é g hogy nincsenek kisértetek? 
(magyarul beszélő, .szellemes" amerikai vígjáték) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

18.30 és 20.30 óra: John Boorman: 
A S Z A B A D S Á G Ö S V É N Y E I N 
(angol-amerikai fi lmdráma) 

HETI FILMAJÁNLAT 

Jean Reno és Gary Oldman: 

LEON, A PROFI 
(magyarul beszélő amerikai-francia krimi) 

A nagy sikerű NIKITA c. film alkotójának újabb bravúrja. 
Rendezte: Luc Besson. 

Leon: 40 év körüli analfabéta bérgyilkos, magányos, 
szereti a tejet és a virágokat. 

Mathilda: Gyönyörű 12 éves kislány, dohányzik és unatko
zik, egész családját megölték. Bérgyilkosnő akar 
lenni. 

Stansfield: Korrupt, drogos, őrült, zsaru és ő is profi. 

„Az anyukám azt mondta, hogy az 
élet olyan, mint egy nagy pizza, nincs 
olyan nap, hogy ne ehetnél belőle 
legalább egyet. Mondjuk én a ham
burgert is nagyon szeretem, meg a fi
nom csirkefalatokat is. Hmmm, ja! 
Most már házhoz is szállítják. Telefo
non lehet megrendelni, a 326-421-es 
számon." 

CSIRKEFOGÓ GVORSÉTKEZŐ 
• Csirkefalatok 
• Hamburgerek • Frissensültek 
• Köretek, saláták, desszertek • Üdítők • Jede meleg italok 

MOZI PIZZÉRIA 
• Pizza • Pincho • Flekkenburger • Calzone • Muffins • Üdítők 

H é t f ő - s z o m b a t : 11.30-15.OO-ig, 18.00-21.OO-ig 
KISZÁLLÍTÁS KISMOTORRAL 6 9 Ft! 

„Az élet nem habos torta, hanem egy pizza, egy igazi mozis pizza" 
(VIRÁG ÁRPÁD JR ) 

ÉPÍTKEZŐK, F I G Y E L E M ! • 
Lakó- és középületek * 

tervezése, kivitelezése. • 
• 

Érdeklődjön a következő telefonszámokon: • 
l L J B L K jf t . 66/328-195, 326-421. 
I 5 6 0 0 B é k é s c s a b a , i F á n y i u . l O . ; 




