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A 
m ű é l v e z e t 

zamata 
A televízió öl, butít és 

nyomorba dönt, hallani a 
konzervatív guruk kirohaná
sait a vizualitás új sztenderd-
je, a szublimált klip- és lát-
ványeffektek diktatúrája el
len. Van benne valami, mond
hatnák a Music TV szerel
mesei, hisz a másodpercen
ként változó, elkapkodott lát
vány nem tapad meg úgy a 
memóriában, mint például a 
részleteiben is megcsodált 
galériabeli festmények, Mo
net, Van Gogh, Cézanne, 
Csontváry. A tévénézés „be
tegsége" a képzelőerőt ron
csolja, hisz lustaságra ítéli a 
testet, lelket, kiszolgálja az 
agyat. Az olvasás viszont 
elősegíti az elme tomázta-
tását, hisz önálló jelenetek, 
képek összeépítésére kény
szeríti az agyat. Ahogy Al
mást Miklós esztéta írta a 
Kritikában, látványporszívó
zás folyik, nem elemző né
zés, fegyelmezett látás. Az 
odafigyelést, a koncentrációt 
veszti el a tévé-videohabzso-
ló, befogadó, a látványzabá-
lás képei kioltják egymást, a 
reklámok kiölik a saját dön
tés, választás igényét belö
lünk, vizuális fogyasztókból. 
Egy amerikai bank médiabe
fektetési szakemberei felmé
rést végeztek a pénzt hozó 
látnivalókról. A toplista első 
helyén a talkshow és a kvíz-
műsor állt, azután az akció
film, s az utolsó helyen a mű
vészi film. Ennyire felhígult 
az ízlés vagy nincs időnk 
gondolkodni? 

KÁNTOR ZSOLT 

Boldogtalanok, 
r e m é n y k e d ő ^ 

Az idei október 23-i békés
csabai ünnepség szónoka Ta
más Gáspár Miklós filozófus, 
egyetemi tanár volt. Beszédé
ből idézünk: 

„Kedves barátaim! Néhány 
esztendővel ezelőtt lehetetlennek 
tűnt volna a gondolat, hogy vala
hol szabadon egy helyen, amit 
Nagy Imre térnek hívnak, emlé
kezhetünk a demokratikus forra
dalom napjára. Azok, akik a '80-
as években lakásokban, kis szo
bákban rendeztek gyertyafényes 
ünnepségeket, azért tették ezt, 
mert hűségesek akartak lenni a 
forradalom szelleméhez, de nem 
volt bennük - bennünk - re
ménység. Most már eltelt öt esz
tendő azóta, amióta 1956 eszmé
inek legnagyobb része megvaló
sult: a megszálló csapatok eltá
voztak, szabad választásokat tar
tottunk, van hatalommegosztás, 
parlament, demokratikus jogálla
miság, sajtó- és gyülekezési sza
badság, alkotmányosság, függet
len bíróság. Ez az ország mégis 
boldogtalan, keserű, megosztott, 
és néha úgy érzem, hogy a re
ménytelenségnek azok a pillana
tai térnek vissza, amelyeket egy 
korhadó, de mégis elpusztíthatat
lan zsarnokság örökkévalóságá
nak éreztünk volt a '80-as esz
tendőkben. Nagyon félek, hogy 
ez a reménytelenség, bizalmat
lanság, az egymásra gyanakvás 
csöndben, mindenféle botrány, 
ellenforradalom és antidemokra
tikus lázadás nélkül is elkor-
hasztja az új magyar demokráci
át, megölheti, mint egy vírus, azt, 
amire föltettük az életünket. En
nek ellenére azt mondhatom tisz
ta lelkiismerettel önöknek, hogy a 

Dötés előtt - Döntés után 

• Tornaterem-avató 

• Penyaska László művészete 

• Békéscsaba anno... 

köztársaság intézményei, esz
ményei megérdemlik a védelmet, 
a hitet. Az élet ma Magyarorszá
gon nem könnyű, és sok eszmé
nyünk nem azért megy tönkre, 
mert nem hinnénk benne, ha
nem, mert az élet nem olyan, 
hogy ezeknek az eszményeknek 
jelentőségük lehessen minden
napi életünkben. Harminc évig a 
zsarnokság évtizedei alatt a sza
badság lángja megmaradt az 
emberek szívében, és nem volna 
jó, ha elpusztulna a demokrácia 
nehézségei, új keserűségei mi
att. Mi nem azért teremtettük 
meg a demokráciát együtt vala
mennyien, mert azt gondoltuk, 

hogy mindenki most boldog lesz. 
A szabadság önmagában nem 
biztosítéka a boldogságnak, de a 
szabadság hiánya biztosítéka a 
boldogtalanságnak, a reményte
lenségnek, az erkölcsi züllés
nek... Talán még soha nem volt 
olyan fontos, mint ma, hogy em
lékezzünk arra, mi volt az '56-os 
fiatalok szívében és mi volt a mi 
saját szivünkben a nehéz évtize
dek alatt, amikor remény nélkül 
is megpróbáltunk - ki-ki a maga 
módján - hűségesek maradni 
ahhoz az eszményhez, amelyet 
a 20. században a legszebben 
1956 hősei és vértanúi mutattak 
meg nekünk és a világnak..." 

UJRASZENTELTEK 
A KISTEMPL0M0T 

Békéscsabának 
híre van 

Impozáns ünnepség kereté
ben szentelték újra október 22-
én, vasárnap a 250 éves evan
gélikus kistemplomot. Táborszky 
László esperes beszédében a 
templom történetét ismertette, 
és a helyreállítás körülményeiről 
szólt. Felszólalt Pap János pol
gármester is, aki a következőket 
mondta: „Az egész város jelké
pe ez a templom, hisz Békés
csaba újkori fejlődése szorosan 
összefügg az evangélikus egy
ház működésével, megerősödé
sével. Kívánom, hogy ez a tenni 
akarás, ami a mostani templom
felújításban is megnyilvánul, to
vább erősödjön és az egész vá
rosra kisugározzon, hiszen ez
zel lesz Békéscsaba és minden 
lakója egyre gazdagabb és bol
dogabb..." 

Méltató szavaiban cfr Har
mati Béla püspök az egyház és 
az állam, az egyház és a város 
közötti megértés fontosságát 

hangsúlyozta - a csabaihoz ha
sonló templomfelújítások is bi
zonyítják e kapcsolat kialakulá
sát. Egy személyes élményre hi
vatkozva a püspök kijelentette: 
Csabának híre van a világban. 
„Az USA-beli Clevelandben jár
tamkor ottélő magyarok megkér
dezték tőlem, hogy megvan-e 
még a csabai kistemplom. Azt 
válaszoltam, hogy megvan és 
tatarozni fogják. Legközelebb 
azt fogom mondani, hogy már 
elkészült, jöjjenek el és nézzék 
meg..." 

(SZ S Z ) 



I F E K E T É N - F E H É R E N A FEKETEGAZDASÁGRÓL 

Vastagh Pál Békéscsabán 
A feketegazdaságot szürkíteni, kifehéríteni egyik napról a másikra le

hetetlen. Szerteágazó, végletes jelenségről van szó, hiszen az adófize
tés hiányától a lány- és fegyverkereskedelemig számos dolog tartozik 
ide - hangsúlyozta az október 19-i fórumon Vastagh Pál igazságügymi
niszter. 

Magyarország a feketegazdaságból származó nemzeti össztermék 
százalékos arányát tekintve előkelő helyen áll. Hazánkban ez az arány 
25-30%-os, az USA-ban 10-15%-os. Mit tesz a kormány a „tisztátalan" 
gazdaság visszaszorításáért? - érkezett a jogos kérdés a hallgatóság 
soraiból a miniszter úrhoz. Vastagh Pál a kormány ez irányú céljairól 
szólva elmondta, fontos feladat azon szervek együttműködésének javí
tása, amelyek tehetnek a feketegazdaság visszaszorításáért. Ezenkívül 
tervezik egy koordinációs bizottság létrehozását, illetve a jogi kiskapuk 
megszüntetését. 

Vastagh Pál külön kiemelte az élelmiszertörvényt, amely megcéloz
za, hogy minél kevesebb árucikk legyen, amihez nem üzletben lehet 
hozzájutni, a boltokban viszont csak bontatlan, minőségi áru legyen. A 
feketemunka visszaszorításának hatékony eszköze lenne a munkába 
állás igazoltatása és a munkaügyi ellenőrzés lehetőségének megterem
tése. A tervek szerint 1996-ra elkészül a büntetőeljárások kódexe, ami 
1997-ben az országgyűlés elé kerül Miért nem kérik számon a vagyon
gyarapítást? Miért nem ellenőrzi senki, hogy néhány ember hatalmas 
vagyona honnan származik? - hangzott a következő kérdés. A minisz
ter úr válaszából megtudhattuk, hogy az APEH-nek lehetősége van 
arra, hogy becslést végezzen, vagy megvizsgálja az illető anyagi hely
zetét, ezt sokszor mégsem teszi meg. A hivatal hiába kapna szélesebb 
jogkört, ez önmagában nem jelentene megoldást. 

A fórum másik, nem kevésbé fontos kérdése volt: számlát kérni, 
vagy nem kérni? Nagy konfliktus, hiszen jól jár mindenki, legalábbis pil
lanatnyilag, ha nem ad vagy nem kap számlát. Hosszú távon azonban 
ez a pénz hiányozni fog valahonnan - mondta Vastagh Pál. 

J O Ó S E S Z T E R 

1 Kétezren újra dolgoznak 

Akárcsak a múlt hónapban, most is Békés megyében csökkent a 
legnagyobb mértékben a regisztrált munkanélküliek száma az ország
ban - jelentette ki dr Nagy Ágnes, a Békés Megyei Munkaügyi Központ 
igazgatónője az újságíróknak. Ezúttal azonban nem a regisztrációból ki
esettek száma javította a statisztikát, hanem az a tény, hogy a központ 
augusztus 20. és szeptember 20. között kétezer-százhét regisztrált ál
lástalannak szerzett munkát. Ezzel - és más kiközvetítésekkel - a me
gyében 24 900-ról 22 600-ra esett vissza a munkanélküliek száma, a 
ráta 13,8 százalók helyett már csak 12,6 százalék, a 3300 pályakezdő
ből szeptemberre már csak 2900 maradt, míg a diplomás pályakezdők 
száma mindössze 75. 

A továbbiakban az igazgatónő a feketemunka elleni küzdelemről 
számolt be. A központnak két feladata van e tárgykörben: egyrészt a 
munkanélküli-járadékban részesülőket ellenőrzik, nem dolgoznak-e va
lahol illegálisan; másrészt pedig a külföldi állampolgárok engedély nél
küli foglalkoztatását igyekeznek kiszűrni. A feketemunkáról szólva dr. 
Nagy Ágnes megjegyezte: sérti az állampolgárok igazságérzetét, ha va
laki illegálisan dolgozik valahol, továbbá bevételkiesést okoz ezzel a fe
ketemunkás az államnak: az APEH-nek, a társadalombiztosításnak, a 
Szolidaritási Alapnak (ide folyik be a munkaadói és a munkavállalói já
rulék). Idén eddig 167 főt ellenőriztek, s bizony negyven százalékuk fe
ketén is dolgozott. Pedig feleslegesen kockáztattak ezek az emberek, 
hiszen legálisan is dolgozhatnak a járadék mellett, igaz, ennek az a fel
tótele. hogy az igy keresett bér a mindenkori minimálbér (jelenleg 12 
200 forint) fele lehet csak, továbbá kizárólag megbízásos jogviszonyban 
(és nem munkaviszonyban) dolgozhatnak. 

A külföldi állampolgárok illegális foglalkoztatásának ellenőrzésekor 
nagyobbrészt román állampolgárságú mezőgazdasági idénymunkások 
akadtak fenn a hálón. Ezzel kapcsolatban az igazgatónő felhívta a fi
gyelmet arra, hogy már elég a foglalkoztatás tényét bizonyítani az ellen
öröknek, teljesen mindegy, hány napja és hogy pénzért vagy ingyen 

dolgozik a külföldi. A szankciók is súlyosbodtak: a minden
kori minimálbér ötszörösét (61 ezer), visszaesőként pedig a 
tízszeresét (122 ezer forint) kell kifizetni a munkaadónak 
munkásonként. S Z I L A S I MIHÁLY 

• A KISTEMPLOM TATARO
ZÁSA. Az evangélikus kistemp
lom megépítéséért sokat tettek 
250 évvel ezelőtt élt őseink. Az 
egyház elhatározta, hogy az év
fordulóhoz méltóan tataroztatják 
az épületet. A felújítás költsége 
5,5 millió forint, amely nem tartal
mazza még a teljes villamossági 
felújítást. A pénzügyi és költség
vetési bizottság a költségvetésből 
adódó lehetőségeket figyelembe 
véve 1 millió forint önkormányzati 
hozzájárulást javasolt, amelyet a 
közgyűlés jóváhagyott. 

• MEGHÍVÓ. A Megérdemelt 
Nyugalomért Alapítvány és Bé
késcsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala tisztelet
tel meghívja a város lakosságát a 
II. világháború áldozatainak em
lékművéhez, az ez évben elhe
lyezett névtáblák avatására. Az 
avatás október 27-én, pénteken 
11 órától lesz a Szabadság té
ren. Megemlékezést tart Molnár 
György, a Megérdemelt Nyugalo
mért Alapítvány elnöke. 

• JOGSEGÉLYSZOLÁGLAT. 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi Önkormány
zatánál (Szabadság tér 11-17. 
11/1.) október 26-án. csütörtökön 
13-15 óráig dr. Klimaj János jog
tanácsos jogsegély-szolgálati fo
gadóórát tart. 

• SZAKOKTATÓI D. A leg
utóbbi közgyűlés elfogadta azt a 
határozati javaslatot, mely szerint 
valamennyi, legalább érettségivel 
és szakmai végzettséggel ren
delkező szakoktató fizetési osz
tályba sorolható visszamenőleg, 
1995. január elsejei hatállyal. Az 
önkormányzat az átsorolások kö
zötti bérkülönbözetet, túlóravon
zatot, az esedékes jubileumi juta
lom különbözetét, valamint a ka
matterheket az intézmények ré
szére póttámogatás formájában 
biztosítja a folyamatban lévő pe
rek visszavonása esetén. 

• SZÜRETI BÁL. Október 28-
án, szombaton a Tompa Utcai és 
a Kolozsvári Utcai Óvoda közö
sen bátyus szüreti bált rendez jó
tékonysági céllal. A rendezvény 
helye a Tégla Közösségi Ház. 
Belépődíj 300 Ft, jegyek az óvo
dákban (Tompa u. 75. és Kolozs
vári utca 62.) az óvodavezetőknél 
válthatók. 

• A LEGVESZÉLYEZTETET
TEBBEK A 15-24 ÉVESEK. Az 
Országos Baleset-megelőzési Bi
zottság felmérései szerint az 
összes, életét vesztett fiatal közel 
egyharmada közúti közlekedési 
baleset következtében hal meg. A 
közúti balesetek a sorkatonai 
szolgálatukat töltő fiatalok korcso
portjából szedik a legtöbb áldoza
tot. Megdöbbentő, és egyben fi
gyelmeztető jel, hogy például 
1993-ban a 15-24 éves korosz
tályból 7711-en szenvedtek bal
esetet (könnyű vagy súlyos sérü
lést és a balesetben történt elha-

B E K E S C S A B A 
H Í R E K B E N 

A város, 
ahol élünk 

lálozást is beleértve). Ugyanekkor 
például a 25-34 éveseknél ez a 
szám 4529, az 55-64 éveseknél 
2097 volt. Éppen ezért az őszi-téli 
időszak baleset-megelőzési kam
pányának fókuszában most a fia
talkorú és fiatal felnőttkorú közle
kedők állnak, az őszi-téli időjárási 
viszonyok hatásának tudatosítása 
mellett. Már most ködösek a reg
gelek, később talán ónos esőre, 
hóra és jégre is fel kell készülniük 
a közlekedőknek. 100 km/óra se
bességről végzett vészfékezéskor 
a fékút száraz aszfalton 50 m, 
nedves aszfalton 80 m, de havas 
úttesten 200, míg jegos úttesten 
400 m után érheti el a kocsi nyu
galmi állapotát. Ha ezen a távol
ságon belül valamilyen akadály 
(szilárd tárgy, másik gépkocsi, 
gyalogos) van, ilyen sebesség 
mellett elkerülhetetlen a baleset... 

• ROMÁN GASZTRONÓMIAI 
NAPOK. A békéscsabai Garzon 
szálló és étteremben október 31. 
és november 3. között Román 
gasztronómiai napok lesznek. A 
hagyományos mellett erdélyi és 
román jellegű ételek, italok is 
kaphatók ezekben a napokban. 
Fellép a brassói tánczenekar, a 
világhírű Gh. Ungureanu pánsíp-
müvész vezetésével. Mindenkit 
szeretettel várnak a szervezők. 

• MINDSZENTI virág- és ko
szorúvásárt rendeznek a Lencsé
si Közösségi Házban október 27-
én, pénteken 14-18 óráig és 
szombaton, 28-án 8-13 óráig. 
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DÖNTÉS UTÁN 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

47/1995. (X. 11.) számú önkormányzati 
rendelete a Békéscsaba, Andrássy út-Jókai 

u.-Csaba u.-Gyóni 6. u. által határolt terület 
- Csaba Center - részletes rendezési tervéről 
szóló 5/1994. (II. 17.) számú önkormányzati 

rendelet módosításától 

1.1 
A rendelet 1. sz. mellékletében szereplő szö
veg az alábbiak szerint módosul: 
„Nem telepíthető a területen: 
- környezeti hatásvizsgálat kötelezettsége 

alá eső tevékenység (86/1993. (VI. 4.) 
korm. rendelet szerint), 

- a környezetet zaj- vagy büzhatással, szeny-
nyeződéssel zavaró, 5 tonna teherbírású 
gépjárműnél nagyobb szállítóeszköz-forgal
mat vonzó tevékenység". 

A felsorolás szövege a továbbiakban változat
lan marad. 

2. § 
Ez a rendelet 1995. november 1-jén lép hatály
ba. 

Békéscsaba, 1995. október 11. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
50/1995. (X. 12.) számú önkormányzati 

rendelete a közterületek rendjéről 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az építésügyről szóló 1964. évi III. tv. 54. § (3) 
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában kapott fel
hatalmazás alapján a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. tv. és a közutak igazgatásá
ról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM-rendelet helyi 
végrehajtására, a 8/1992. (V. 19.) BM-rendelet-
tel módosított 2/1976. (I. 16.) ÉVM-rendeiet 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 szá
mú együttes rendeletekkel módosított 1/1975. 
(II. 5.) KPM-BM számú együttes rendelete fi
gyelembevételével az alábbi rendeletet al
kotja: 

I. FEJEZET 

1. § 
Általános rendelkezések 

(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, zöld
terület, árok. csatorna) nyilvántartott bel
területi földrészletre. 

b) Önkormányzati tulajdonú külterületi föld
részletekre, melyek közhasználatban áll
nak. 

c) A földrészletek és építmények közhasz
nálatra átadott részére annak tulajdono

sától függetlenül (az a)-c) pontokban 
körülírt területek a továbbiakban: közte
rület). 

(2) A rendelet egyes szabályai a város kü
lönböző rendeltetésű területeire, valamint 
az azonos rendeltetésű területeken belül 
egyes területrészekre sajátos szabályokat 
állapítanak meg (a továbbiakban: korláto
zott használatú zöldterület). 

(3) A közterületként kezelt területek 5 területi 
kategóriára tagozódnak, melynek leírását 
az 1. melléklet tartalmazza. 

2. § 
A rendelet tartalma, 

engedélyező hatóságok 
(1) Ez a rendelet szabályozza: 

a) a közterületek rendeltetésszerű haszná
latát, ezen belül a fenntartói és haszná
lói jogokat és kötelezettségeket 

b) a közterületek rendeltetéstől eltérő hasz
nálatát, különösen: 
a. kereskedelmi és szolgáltatótevékeny

ség 
b. reklám- és hirdetötevékenység 
c. építőanyagok tárolása és építési 

munkaterületek kialakítása 
d. járművek tárolása 
e. közterületi bontás 
f. üzemképtelen járművek tárolása 
g. pavilonok, büfékocsik és egyéb ob

jektumok elhelyezése, üzemeltetése 
h. szemétgyűjtő edények elhelyezése 
i. fás szárú növények kitermelése 
j. postai levélszekrények elhelyezése 
k. film- és televízió-felvétel készítése 
I. mutatványos és cirkuszi tevékenység 

végzése 
m. közterületi berendezési tárgyak, utca

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

(2) Jelen rendeletben meg nem nevezett köz
terület-használati formák esetében a jegy
ző egyedileg bírálja el a közterület-haszná
lat engedélyezését. 

3. § 

(1) A közterületek rendeltetésszerű, és rendel
tetéstől eltérő használatával kapcsolatos 
ügyek a jegyző hatáskörébe tartoznak. 

(2) A közterületek rendeltetéstől eltérő hasz
nálatához hozzájárulást, illetve engedélyt 
kell beszerezni a jegyzőtől, melynek kiadá
sához az egyéb jogszabályokban hatás
körrel felruházott szakhatóságok állásfog
lalása szükséges 

II. FEJEZET 

4. § 
A közterületek rendeltetésszerű 

használata, fenntartói kötelezettségek 
(1) Az önkormányzat a közterületek fenntartá

sáról a jegyző és megbízott vállalkozó út
ján gondoskodik a (2) bekezdésben körü
lirt területek kivételével. 

(2) Az önkormányzat az ingatlanok határvona
lától a közút széléig, de max. 15 m széles
ségig, úszótelkes épületek közötti távolság 
feléig, de max. 15 m-ig a közterület gondo
zását az ingatlantulajdonosok közreműkö
désével 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 tulajdo

nos köteles gondoskodni. A fás növények 
kivágása, illetve telepítése a közhasznála
tú zöldterülettel megegyezően történik. 

5. § 
Használói kötelezettségek 

(1) A közterületen annak használatával kárt 
okozni tilos. A kiemelt szegély nélküli utak 
melletti 1,5 m-es széles sávon (útpadkán) 
a szabályszerű várakozás, parkolás meg
engedett, ha az a KRESZ előírásaiba nem 
ütközik. 

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

6. § 
Zöldterületek védelme 

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

7. § 
A közterületek 

rendeltetéstől eltérő használata, 
kereskedelmi és szolgáltatótevékenység 

(1) Vendéglátóegységekhez kapcsolódó, ön 
álló kiszolgálópulttal nem rendelkező kert
helyiség a jegyző engedélyével kialakítha
tó és üzemeltethető közterületen. Nyitva
tartási idejét a jegyző koriátozhatja, ameny-
nyiben azt közérdek teszi szükségessé. 

(2) Közterületen szeszes ital nem szolgálható 
fel és nem fogyasztható. Ezalól kivételt ké
pez: 
a) a vendéglátó egységekhez kapcsolódó 

korthelyiség, 
b) közterületi rendezvények alkalmával ki

alakított alkalmi büfé. 
(3) Az extra övezetbe sorolt területen itt üzlet

tel nem rendelkező kereskedő kereskedel
mi tevékenységet évente megrendezésre 
kerülő árverésen kijelölt árusítóhelyeken 
folytathat, az árverés kiírása szerinti for
mában. 

(4) A mozgóárusítási formának feltétele: a 
mozgatható árusítóeszkez, illetve a moz
góárusítást végző személy egy helyben fél 
óránál hosszabb ideig ne tartózkodjon. 

(5) A rendelet hatálya alá eső területeken - az 
extra területi kategória kivételével - a me
zőgazdasági kistermelő saját termékét 
1 m2 nagyságban közterületen külön enge
dély nélkül árusíthatja, amennyiben ezzel 
sem a gyalogos-, sem a gépjárműforgal
mat nem akadályozza. Közérdekből és a 
szakhatóságok felhívására az árusítást a 
jegyző megtilthatja. 

8. § 
Reklám- és hirdetőtevékenység 

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

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

zúti 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 díjfizetés 
mellett egy-egy hónapra. Közös hirdető
tábla a jegyző engedélyével, egyedi terv 
alapján helyezhető el ennél hosszabb idő
tartamra. 

(4) Hirdetményt, falragaszt közterü
letre, valamint az ingatlan köz
területről látható felületére kihe-
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lyezni csak a jegyző engedélyével lehet a 
tulajdonos kérésére, illetve hozzájárulásá
val. 

(5) Az extra és az I. területi övezetben folya
matosan, az egyéb területeken évente két
szer az épület homlokzatát (kerítését) a 
földszint magasságáig az épület tulajdono
sai kötelesek letakarítani. Az aktualitásukat 
vesztett, szakadt, illegális falragaszokat, 
festést stb. folyamatosan el kell távolítani. 

(6) A szórólapként alkalmazott reklámcédulák 
utcai terjesztését a jegyző engedélyezi. Az 
engedély kiadásával egy időben a terjesz
tő a mellékletben meghatározott díjat köte
les fizetni a szétszóródott hulladék eltaka
rításáért. Nem minősül utcai terjesztésnek 
a szórólapok postaládába való behelyezé
se. 

9. § 
Építőanyag tárolása 

és építési munkaterületek 

(1) Anyagtárolás két hétig nem engedélyköte
les a III. és IV. területi övezetben. 

(2) Építőanyag-tárolásra közterület-használati 
engedély csak abban az esetben adható, 
ha a telken belüli tárolásra nincs alkalmas 
hely. Lakossági közterületen történő köz
műépítésekhez szükséges anyag tárolása 
6 hónapig díjmentes, de engedélyköteles. 
Hat hónapon túl a mellékletben meghatá
rozott díjat kell fizetni. 

(3) Közműépítéseknél csak a közvetlen építé
si munkával elfoglalt területek mentesek a 
díjfizetési kötelezettség alól. 

(4) Az extra és az I. területi kategóriában öm
lesztett építőanyag csak kalodában, építé
si törmelék csak konténerben tárolható. 

10. § 
Járművek tárolása 

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

(2) Közterületen telephelyhez kötött munkála
tok és gépjármű mosószeres takarítása 
nem végezhető. 

(3) Lakókocsik közterületen 30 napon túl köz
terület-használati engedéllyel tárolhatók. 

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

11. § 
Üzemképtelen járművek tárolása 

(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 köteles a 
közterületről haladéktalanul eltávolítani. 

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

12. § 
Közterületek bontása 

(1) Közterületet jegyzői hozzájárulás nélkül 
felbontani csak közmű üzemzavarának ha
lasztást nem tűrő elhárítása érdekében 
szabad. Az üzemzavar miatt végzett bon
tást a jegyzőnek 24 órán belül be kell je
lenteni. A bejelentésben közölni kell a hely
reállítás várható időpontját, bekérhető a 
felbontott területre vonatkozó helyszínrajz. 

(2) A közműjavítási munkálatok vég
zése alatt a forgalom biztonsá
gos tereléséről ós e munkálatok
kal kapcsolatos egyéb élet- és 
vagyonbiztonsági intézkedések-
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ről a közmű üzemeltetője köteles gondos
kodni. 

(3) Ha a közút nem közlekedési célú igénybe
vétele a jegyző engedélye, illetve a jegyző 
hozzájárulása nélkül történik, vagy az 
igénybe vevő a jegyző által előírt feltétele
ket nem tartja be, akkor az igénybe vevő 
köteles az előírt helyreállítást elvégezni, il
letve az eredeti állapotot visszaállítani és 
pótdíjat fizetni. A pótdíj az igénybevételi díj 
tízszerese. 

(4) Amennyiben a közút, járda igénybevétele 
során az érintett területnek több mint 60%-
át felbontják, az igénybe vevő köteles az 
utat vagy a járdaszakaszt teljes szélesség
ben, az eredeti burkolattal azonos módon 
úpépíteni. Ha a bontás a felület 25-60%-
át érinti, a teljes felület zárórétegének újjá
építése kötelező. 

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

(6) Foltonkénti bontás esetén a felbontott terü
leténél nagyobb terület helyreállítása is 
előírható. 

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

13. § 
Pavilonok és büfékocsik 

elhelyezése, üzemeltetése 

(1) Közterületen csak áttelepíthető pavilon 
alakítható ki és üzemeltethető. A pavilon 
alapterülete nem haladhatja meg a 16 m2-t. 

(2) Az extra és az I. területi kategóriában áru
sítási tevékenység büfékocsiból, átalakított 
lakókocsiból folyamatosan nem végezhető. 
Ezalól kivételt képez a beépítésre váró, 
ideiglenesen hasznosított közterület. 

14. § 
Szemétgyűjtő edények elhelyezése 

(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 en
gedély. 

15. § 
Fás szárú növények kitermelése 

(1) Az engedélyeztetési kötelezettség fennáll 
e rendelet területi hatálya alá eső területe
ken található mindennemű élő fás szárú 
növényre (fák, cserjók). 

(2) A jogszabályban előírt pótlási kötelezett
ségnek ültetéssel vagy költségtérítéssel le
het eleget tenni. Ültetéssel történő pótlás 
közterületen csak a jóváhagyott fásítási 
terv szerint végezhető. Erre alkalmas terü
let hiányában költségtérítéssel kell a pótlá
si kötelezettséget teljesíteni. 

(3) Az engedélyes pótlási kötelezettségének 
akkor tesz eleget, ha a növényzet a telepí
tést kővető egy év múlva is életképes. 

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

(5) A fabankban jelentkező ősszegből 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; 

d) közművezeték rekonstrukciójánál, üzem
zavar elhárításnál - bejelentési kötele
zettség mellett - felmentést kell adni a 
pótlási kötelezettség alól, ha a kivágan
dó fás szárú növény a vezeték nyomvo
nalán vagy védőtávolságán belül he
lyezkedik el. 

III. F E J E Z E T 

16. § 
A rendeltetéstől eltérő használat 

engedélyezési eljárása, az engedély 
iránti kérelem 

(1) A közterület-használati engedélyt és hoz
zájárulást annak kell kérnie, aki a közterü
letet rendeltetésétől eltérően használni kí
vánja. 

(2) A közterület-használati engedélyt és hoz
zájárulást a közterületet használó megbí
zottja is kérheti. 

(3) A közterület-használati engedély iránti ké
relemnek 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 te

rület vízszintes vetületét jelenti, táblák 
esetében a felület nagyságát), 

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

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

megnevezését és nagyságát (m*), 
d) a munkakezdés időpontját ós a helyreál

lítás idejét, 
e) a szakipari munkát végző kivitelező ne

vét, 
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, felvo
nulási terület), 

b) a forgalomszabályozási terv, 
c) a közművek építési engedélyezési terve, 
d) a növónyjegyzék, 
e) a közterületre kihelyezendő árusítóesz

köz, reklám- és hirdetőberendezés raj
za, tervrajza, fotója stb., 

f) takarítási szerződés. 
17. § 

Az engedély megadása 

(1) A terület egyéni képviselőjének vélemé
nyét 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 vá
rosrendezési tervet, a városképi, műem
lékvédelmi, köztisztasági, továbbá a közre
működő szakhatóságok hozzájárulásában 
előírt követelményeket, ellenőrizni kell az 
egyéb feltételeket (pl. iparigazolvány, mű
ködési engedély) fennállását is. 



(3) A jegyző engedélyező határozatban és 
hozzájárulásban rögzíti a rendeltetéstől el
térő használat feltóteleit. 

(4) A jegyző hozzájárulásának, illetve engedé
lyező határozatának tartalmaznia kell: 
a) az engedélyes nevét, címét, 
b) a közterület-használat célját és időtarta

mát, 
c) a közterület-használat helyének, módjá

nak, 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 vonatko
zó kötelezettségeket. 

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

(5) Az engedélyező határozatot közölni kell: 
a) az engedélyessel, 
b) az engedélyezési eljárásban közremű

ködő szakhatóságokkal, 
c) a közterület-használati díj beszedésével 

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

(6) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell 
vezetni. 

(7) A közterület-használatot engedélyező irat 
számát a használó köteles a közterület
használat helyén jól látható módon nyilvá
nosságra hozni. (Engedélyszám: ) 

18. § 
Az engedélyek érvényessége 

(1) Amennyiben a rendelet eltérően nem ren
delkezik, a közterület-használat maximum 
egyéves időtartamra engedélyezhető. Egy 
év elteltével újabb kérelemre a közterület
használati engedély újból kiadható. 

(2) A közterület-használat előzetes bejelentés 
esetén maximum egy alkalommal két hó
napos időtartamra szüneteltethető. 

(3) Azon közterület-hasznalati formákban, me
lyeknél nincsen díjfizetési kötelezettség, az 
engedélyt évenként hivatalból kel! kiadni 
mindaddig, míg a terület használatának 
megszüntetését nem kéri az engedélyes, 
illetve azt hivatalból vissza nem vonták. 

19. § 
A közterület-használat i engedély 

megszüntetése és az engedély 
megvonása 

(1) Ha az engedélyes a közterület-használatot 
meg kívánja szüntetni, köteles ezt a jegy
zőnek bejelenteni. 

(2) Ha az engedély érvényét veszti, az enge
délyes köteles saját költségén az eredeti 
állapotot helyreállítani minden kártalanítási 
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 engedélye
zett célra és módon használja, vagy a díj
fizetési kötelezettségének az esedékesség 
időpontjáig felszólításra sem tesz eleget. 

(5) Az engedély visszaadása vagy visszavo
nása esetén a visszaadásig, illetve vissza
vonásig esedékessé vált díjat meg kell fi
zetni. 

(6) Az extra és I. területi övezetben a mobil 
jellegű építményeket (kerthelyiség, pavi
lon) a tényleges használatot követő 30 na
pon belül az engedélyes köteles eltávolíta
ni a közterületről. 

20. § 
A közterület-használat i díj 

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

(2) A közterület-használati díjat a 2. számú 
mellékletben rögzített normák szerint kell 
megállapítani, melyek áfa-téteit nem tártai 
máznak, arra pluszként kell azokat felszá
mítani. 

(3) Amennyiben a 2. számú melléklet nem tar
talmaz az adott tevékenységre konkrét díj
megjelölést, a tevékenység jellegéhez leg
közelebb eső díjnormát kell figyelembe 
venni. 

(4) A gondozott zöldterületekre engedélyezett 
közterület-használat díjának mértékét 1.5-
es szorzóval kell megállapítani. 

(5) Közterületen tartandó piacok ós vásárok 
területhasználatáért a díjat eseti szerző
désben az önkormányzat gazdasági bizott
ságának egyetértésével kell megállapítani. 

(6) A nem önkormányzati tulajdonban lévő, de 
közforgalom számára megnyitott területe
kért díjat a teriilet tulajdonosa kérhet. A 
közterületen elhelyezett, de nem önkor
mányzati tulajdonban lévő tárgyakra helye
zett hirdetésekért díjat a tárgy tulajdonosa 
kérhet. 

2 1 . § 

(1) A közterület-használat során elfoglalt terü
let nagyságának megállapításánál a víz
szintes vetületet kell figyelembe venni. Ez
alól kivételt képez: 
a) a hirdetőberendezés ahol a hirdetőfelü

let nagyságát kell figyelembe venni: 
b) az autóbusz és tehergépkocsik elhelye

zése, ahol darabszám alapján kell a di
jat 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 köte
lezettség. 

(5) Az engedélyes a közterület-használati díjat 
a közterület tényleges igénybevételétől 
függetlenül köteles megfizetni kivéve, ha 
azt hatósági intézkedés miatt kénytelen 
szüneteltetni. 

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

22. § 

(1) A közterület-használati díjat az engedélyes: 
a) 30 napot vagy 5000 Ft díjat meghaladó 

használat esetén az engedély kézhez
vételét követő 15 napion belül, 

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

(2) A közterület-használati díj kezelése, ellen
őrzése, behajtása tekintetében a gazdasá
gi és pénzügyi ellenőrzés rendjéről, vala
mint az önkormányzatok pénzügyi szabá
lyozásáról szóló jogszabályok rendelkezé
seit kell alkalmazni. 

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

23. § 
Mentesség a közterület-használat i díj 

f izetése aló! 
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni 

a) a közművek (elektromos, gáz-, távfűtő-, 
víz- és csatornázási művek) közérdekű 
létesítményeinek elhelyezésére; 

b) a postai és távközlési tevékenységgel 
kapcsolatos létesítmények és berende
zések elhelyezésére: 

c) tömegközlekedési indító- és fedett vára
kozóhely által elfoglalt területek után; 

d) közérdekű hirdetmények és választási 
hirdetések után: 

e) ingyenes szórakoztatótevékenység terü
lethasználatáért; 

f) göngyölegek este 20.00 órától reggel 
6.00 óráig való közterületen tárolásáért: 

g) szeméttároló edények elhelyezéséért 
abban az esetben, na megfelelő takaró
falat alakítanak ki az edényzet eltakará
sára: 

h) politikai rendezvények tartása esetén; 
i) az 1 m 3-es és ennél nagyobb kommuná

lis hulladéktároló kiépített tárolóhelyen 
történő elhelyezésóért. 

(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 szervezetek 
a tevékenységi körükkel kapcsolatos 
hirdetéseikért egységesen a III. kategó
ria díját kötelesek fizetni; 

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

c) vállalkozások támogatása érdekében az 
újonnan beinduló vállalkozások hirdeté
sének kihelyezése az első két hónapban 
ingyenes. 

IV. FEJEZET 

24. § 
A közterület engedély nélküli 

használatának jogi következményei 
(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 helyreál
lítani. 

(2) Aki a közterületet engedély nélkül vagy az 
engedélyben foglait feltételektől eltérő mó
don használja, az engedély nélküli, vagy 
az eltérő használat idejére - túl a szabály
sértés jogkövetkezményén - az egyébként 
fizetendő közterület-használati díjat köte
les megfizetni. 

(.3) Az engedély nélkül vagy gondatlanság mi
att bekövetkező zöldkár ellenértékét az el
követőnek - túl a szabálysértés jogkövet
kezményén - a hatóság által megállapítot
tak (RADó-faerték 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 köz
területen tárolt üzemképtelen 
jármüvek elszállításáról a jegy
ző gondoskodik. 



(3) Az üzemképtelen jármüvet el kell szállítani, 
ha az ismert tulajdonos a felszólításnak a 
megadott határidőig nem tett eleget, vagy 
a tulajdonos kiléte nem állapítható meg. Az 
elszállításról a városi rendőrkapitányságot 
értesíteni kell. 

(4) A jármű elszállításakor jegyzőkönyvet kell 
felvenni, melynek tartalmaznia kell - szük
ség esetén szakértő bevonásával - a jár
mű műszaki állapotának leírását, annak al
vázszámát és motorszámát, a járműben 
látható tárgyak felsorolását és a járműről 
készült fényképet. 

(5) Az elszállított járművek tárolását tárolóhe
lyen kell biztosítani. A tárolóhelyre történő 
szállítást követően az ismert tulajdonost 
értesíteni kell és egyben írásban felszólíta
ni, hogy a járművét a tárolóhelyről 15 na
pon belül szállítsa el és a felmerült költsé
get fizesse meg. Ismeretlen tulajdonos 
esetén a felszólítást a helyi sajtóban közzé 
kell tenni. 

(6) A kijelölt tárolóhelyen a járművek tárolásá
ról és őrzéséről a beszállítástól számított 
90 napig kell gondoskodni. A szállítás és a 
tárolás költségei a tulajdonost terhelik. A 
tárolással megbízott csak a felmerült költ
ségek megtérítését követően köteles a jár
művet a jelentkező tulajdonosának átadni. 

26. § 
(1) A ki nem váltott üzemképtelen járműveket 

a tárolással megbízott az elszállítás napjá
tól számított 90 nap elteltével értékesítheti. 

(2) Az értékesítés során befolyt összegnek -
a felmerült költségek kiegyenlítése után -
megmaradó részét az önkormányzat letét
ként kezeli és a mindenkori törvényes elé
vülési idő végéig megőrzi. 

(3) Az elévülési idő eltelte után az át nem vett 
összeg az önkormányzatot illeti meg 

(4) Az üzemképtelen járműben talált dolgok 
értékesítésére vagy megsemmisítésére a 
talált dolgok tekintetében követendő eljá
rásról szóló jogszabályokra vonatkozó elő
írásokat kell alkalmazni. 

27. § 
Szabálysértési rendelkezések 

(1) Aki az e rendeletben foglaltakat megszegi 
vagy kijátssza, és a cselekmény súlyosabb 
elbírálás alá nem esik, szabálysértést kö
vet el, és pénzbírsággal sújtható. Akiszab
ható pénzbírság maximuma a mindenkor 
hatályos jogszabályok által meghatározott 
összeg. (Jelen rendelet hatálybalépése 
idején a szabálysértési eljárás során 
10 000 Ft-ig terjedhető pénzbírság szabha
tó ki.) A szabálysértési eljárás lefolytatása 
a jegyző hatáskörébe tartozik. 

(2) A szabálysértés tetten ért elkövetője hely
színi bírsággal sújtható. A helyszíni bírság 
maximuma a mindenkor hatályos felsőbb 
jogszabályok által meghatározott összeg. 
(Jelen rendelet hatálybalépése idején a 
helyszíni bírság 2000 Ft-ig terjedhetően 
szabható ki.) 

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

(4) Közterületen engedély nélkül kint lévő 
anyagok, tárgyak beszállításáról az enge
délyező hatóság gondoskodhat, amennyi
ben a tulajdonos személye ismeretlen, il
letve 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 jogorvoslat be
nyújtása a terület használatára 
nem jogosít. 
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(6) Gépkocsival történő tiltott közterület-hasz
nálat esetén az eljárás folyamán kerékzár 
is alkalmazható. 

28. § 
Vegyes és értelmező rendelkezések 

(1) E rendelet a 28. § (2)-(3) bekezdésében 
meghatározottak kivételével 1995. novem
ber 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet 13. § (1) bekezdését az 1995. 
november 1. után létesített pavilonok ese
tén kell alkalmazni. 

(3) E rendelet 17. § (7) bekezdése 1996. janu
ár 1-jén lép hatályba. 

(4) E rendelet 23. § (1) bekezdés i) pontja 
1996. december 31-ig van hatályban. 

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 
zöldterületek fenntartásáról szóló 6/1984. 
(XII. 19.) számú tanácsrendelet, a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. helyi 
végrehajtására alkotott 7/1992. (I. 30) szá
mú önkormányzati rendelet, a 14/1993. 
(II. 11.) számú önkormányzati rendelettel 
módosított 10/1992. (IV. 2.) számú önkor
mányzati rendelet a fizetőparkolóhelyek ki
jelöléséről és parkolási díjairól és a közte
rületek használatáról szóló 30/1994. 
(VII. 7.), 3/1993. (I. 14.) számú önkormány
zati rendelettel módosított 6/1991. (IV. 4.) 
számú önkormányzati rendelet hatályát 
veszti. 

29. § 
A rendelet alkalmazása szempontjából: 

(1) Üzemképtelen jármű: 
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel 

nem rendelkező az a jármű, amely 
egyébként a közúti forgalomban csak 
ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet 
részt, 

b) baleset folytán megsérült és elhagyott 
jármű, 

c) műszaki állapotánál fogva közúti közle
kedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült 
jármű. 

(2) Jármű tulajdonosa az: aki a hatósági for
galmi engedélyben tulajdonosként van be
jegyezve, illetve, aki okirattal hitelt érdem
lően igazolja, hogy a forgalmi engedélyben 
található bejegyzéssel szemben nyilvántar
tásban át nem vezetett tulajdonjoggal, 
üzembentartói vagy használói joggal ren
delkezik. 

(3) Közhasználatú zöldterület: 
a) a város kertészetileg rendezett részei 

(parkok, ligetek, játszóterek stb.), 
b) kertészeti gondozás alá vont területek, 
c) utcai fák és zöldsávok, 
d) pihenésre, védelemre szolgáló erdők, 
e) helyi védettség alá vont területek. 

(4) Korlátozott 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 létreho
zott és elkülönítetten kezelt számla, amely
re az előírt költségtérítések befizetése tör
ténik. 

(7) Reklám- és hirdetőtevókenység: a közterü
letre önállóan elhelyezett mozgatható vagy 
lealapozott reklámtábla, hirdetőtábla stb., 
kirakatszekróny, bemutatóvitrin stb., zászló 
kihelyezése, az úszótelek esetében a telek 
határán túlnyúló, egyéb esetekben a telek
határon 25 cm-en túl közterületbe benyúló 
cégér, fali reklámtábla, stb., kandeláberen 
elhelyezett hirdetés, textilmolinó. 

(8) Járműtárolásnak minősül: a 3,5 t összsúlyt 
meghaladó tehergépkocsi, valamint a 15 
férőhelyesnél nagyobb autóbusz közterüle

ten tárolása, amennyiben este 22.00 és 
reggel 6.00 óra között 4 óra hosszat egy 
helyben a közterületen parkol. 

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

Békéscsaba, 1995. október 12. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet 

Területi kategóriák leírása 

Kiemelt (extra) kategória 
- Szeberényi tér 
- Kossuth tér 
- Szent István tér 
- Andrássy út a Szent István tértől a Trefort 

utcáig 
- a Lencsési úti Jéóé ABC előtti közterület 
- a Gyulai út sportcsarnok előtti szakasza és 

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

rig: Ligeti Károly sor, Gőzmalom tér, Péter J. 
utca, Puskin utca, Telep utca, Tünde utca, 
Vandháti út, Kőrgát sor rendezvények idején 

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

és Jókai utcák által határolt földrészlet (piac 
környéke) 

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

utcáig 
- Munkácsy tér 
- Belvárosi park 
- Luther utca 
- Széchenyi utca 
- Derkovits sor 
- Bánszky 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 
- Wlassics sétány 
- Petőfi-liget 
- Széchenyi-liget rendezvény idején 
- Gábor Áron utca 
- Nagy Imre tér 
- Petőfi utca 
- 1919-esek tere 
- Gábor köz 
//. kategória 
- Áchim-ltp. 
- Penza-ltp. 
- Bánszki-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 kívü

li esetekben 
- Bajza utca 
- Árpád sor Bajza u.-Degré u. közötti szaka

sza 



• Dózsa György út 
- Corvin utca 1. 5000 Ft/db/hó 
- Lencsési út II. 500 Ft/db/hó 
- Bánát utca III. 100 Ft/db/hó 
- Vozárik utca Külterület 50 Ft/db/hó 
- Kétegyházi út j) Vendéglátó-ipari előkert 
- Orosházi út Extra 300 Ft/mí/hó 
-Madách u.-Kolozsvári u.-Sziklai Sándor 1. 100 Ft/nWhó 

utca II. 70 Ft/mVhó 
- Nyugati kertváros III. 50 Ft/nrVhó 
-Jókai utca Szarvasi út és lllésházi utca kö- Külterület 25 Ft/rriVhó 

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

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

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

kívüli esetekben 
///. kategória 
Afelsorolt területeken kívül eső egyéb, Békés
csaba Megyei Jogú Város belterületi földrész
letei. 
IV. kategória 
Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületi 
földrészletei. 

HA: 

2. számú melléklet 

A rendeltetéstől eltérő használati díj 
normái 

SZNALAT CÉLJA KÖRZET OU EGYSÉG 

a) Közterületbe benyúló üzlethomlokzat, kira
katszekrény, ernyőszerkezet, fényreklám, 
cég- és címtábla 

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

b) Árusító- és egyéb fülke (pavilon) 
Extra 400 Ft/m'/hó 
I. 300 Ft/m2/hó 
II. 200 Ft/m2/hó 
III. 100 Ft/m2/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 hirdetési 
felületre számítva 

Extra 

II. 
III. 
Külterület 

e) Anyagtárolás 

Külterület 
I Alkalmi mozgóárusítás 

Extra 
I. 
II. 

800 Ft/m2/hó 
300 Ft/m2/hó 
200 Ft/m2/hó 
100 Ft/m2/hó 
20 Ft/m2/hó 

50 Ft/m2/hó 
30 Ft/m2/hó 
15 Ft/m2/hó 
5 Ft/m2/hó 

500 Ft/m2/nap 
100 Ft/m2/nap 
50 Ft/rrWnap 
20 Ft/rrWnap 

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 

avító-szolgáltató tevékenység 
I. 300 Ft/m2/hó 
II. 100 Ft/m2/hó 
III. 50 Ft/n^/hó I 

i) Üzemképtelen járművek tárolása 

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 FtmV/hó 
I. 1000 Ft/rrf/hó 
II. 250 Ft/rr /̂hó 
III. 50 Ft/rr /̂hó 

o) Mutatványos tevékenység és cirkusz 
Extra 20 Ft/m2/nap 
I. 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) Szórólapok eltakarítási díja egységesen 0,5 
Ft/db 

r) Építési munkaterület miatti igénybevételi díj: 
Extra 25 Ft/m2/nap 
I. 20 Ft/m2/nap 
II. 15 Ft/m2/nap 
III. 10 Ft/m2/nap 
Külterület: 5 Ft/m2/nap 

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

Extra 5 Ft/m2/nap 
I. 4 Ft/m2/nap 
II. 3 Ft/m2/nap 
III. 2 Ft/m2/nap 
Külterület: 1 Ft/m2/nap 

t) Ha a közművek építése és fenntartása a 
kezelői hozzájárulásban engedélyezett ha
táridő letelte után is folytatódik: 

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

Di ONTES ELŐTT 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1995. ( ) számú önkormányzati 
rendelettervezete a közterületek, 

településrészek elnevezéséről, művészeti 
alkotások közterületi elhelyezéséről 

l. 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 
(1) E rendeletnek az a célja, hogy Békéscsa

ba Megyei Jogú Város közigazgatási terü
letén a közterületek és településrészek ne
vének - a továbbiakban: földrajzi név - vé
lemény adására, megállapítására, megvál
toztatására, nyilvántartására, alkalmazásá
ra, az utcanévtáblák elhelyezésére, a ház
számváltozásra vonatkozó, valamint a mű
vészeti alkotások közterületi elhelyezésére 
vonatkozó szabályokat meghatározza. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a város 
bel- és külterületén lévő, valamint a későb
biek során kialakuló valamennyi közterület
re és településrészre. 

2. § 
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából föld

rajzi név: 
a) a belterületi településrésznév: város

rész, lakónegyed, illetve lakótelep, vala
mint a belterület egyéb részét jelölő név, 

b) a külterületi településrésznév: a város 
külterületének lakott részét jelölő név, 

c) az utcanév: az út, utca, tér, park. köz. 
sétány stb. jellegű közterületet jelölő név. 

(2) A város helynevéről, a domborzat- és táj
névről, a területnévről, víznévről, termé
szetvédelmi névről, valamint közlekedési 
és hírközlési névről külön jogszabályok 
rendelkeznek. 

3. § 

A rendelet alkalmazása szempontjából a mű
vészeti alkotás a szerzői jogról szóló tőrvény 
hatálya alá tartozó képzőművészeti, iparművé
szeti, fotóművészeti és ipari tervező-művésze
ti alkotás. 

A FÖLDRAJZI NÉV MEGÁLLAPÍTÁSA 
ÉS MEGVÁLTOZTATÁSA 

4. § 
(1) A földrajzi név megállapítása és megvál

toztatása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
(2) A földrajzi név megállapítására, illetve 

megváltoztatására vonatkozó javaslatot a 
jegyző készíti elő. 

(3) Új földrajzi név megállapítására lehetőleg 
a településrész, az utca kialakításának 
(beépítésének) megkezdése előtt, illetőleg 
a közterületként való bejegyzést megelő
zően kell javaslatot tenni. 

(4) A városban minden településrészt és a 
2. § (1) bekezdés c) pontban jelölt közterü
letet el kell nevezni. 

5- § 
(1) Földrajzi név megállapítását vagy megvál

toztatását a közgyűlés bármely bizottsága, 
a kisebbségi önkormányzatok, vagy bár
mely önkormányzati képviselő kezdemé
nyezheti. 

(2) A földrajzi néz megállapítása vagy megvál
toztatása előtt az önkormányzati képvise
lők útján, vagy más alkalmas módon meg 
kell ismerni az érintett terület lakosságá
nak véleményét. 

6. § 

(1) A földrajzi név megállapítása és megvál
toztatása során figyelembe kell venni a ki
alakult élő névhasználatot, a történelmi ha
gyományokat, a helytörténeti kutatások 
eredményeit, a nemzetiségi és etnikai vi
szonyokat, a nyelvi, nyelvhelyességi kö
vetelményeket. Üj földrajzi név megállapí
tása során a kővetkező elveket 
kell követni: a földrajzi név meg
határozására vonatkozó előké
szítésnél vizsgálni kell azt, hogy 



az adott helynek a történelme során milyen 
neve alakult ki (történeti elv, először ho
gyan használták az elnevezést, első hasz
nálati elv), hogyan használják az ott élők a 
területre vonatkozó nevet (élő használati 
elv), ahol nincs kialakult név, ezt jelezni 
kell. 

(2) Figyelmet kell fordítani a nemzetiségi, ki
sebbségi és etnikai jelleg kifejezésére. 
Arra kell törekedni, hogy a kisebbségi jelle
get kifejező utcanevek alkalmazására 
megfelelő arányban kerüljön sor. 

(3) A földrajzi név megváltoztatására akkor ke
rülhet sor, ha: 
- az azonos hangzású nevek zavart keltőek, 
- a névhasználatban kimutatható változás 

következett be, 
- a névvel jelölt terület vagy létesítmény 

megszűnt vagy megváltozott, 
- a névhasználat, illetőleg az elnevezés a 

közérdek szempontjából nem megfelelő, 
- az új név adása már nem élő, kiemelke

dő személy emlékének megörökítését 
szolgálja. 

(4) Élő személyről településrészek, közterüle
tek nem nevezhetők el. 

(5) Egyforma névvel két közterület nem ne
vezhető el. 

(6) Csak könnyen kiejthető, leírható és meg
érthető, terjedelmében az okmányok szo
kásos méretéhez igazodó nevet lehet al
kalmazni. 

7. § 
(1) A megállapított földrajzi nevekről a jegyző 

köteles naprakész nyilvántartást vezetni és 
abban a változásokat folyamatosan feltün
tetni. 

(2) A jegyző köteles biztosítani a nyilvántartás 
nyilvánosságát, hozzáférhetőségét. 

(3) A földrajzi név megállapításáról és megvál
toztatásáról a lakosságot és az érdekelt 
szerveket (földhivatal, posta, közlekedés, 
közrendészet, lakossági szolgáltatások 
stb.) haladéktalanul értesíteni kell. 

8. § 
A 2. § (2) bekezdésében megjelölt földrajzi ne
vek megállapítása, illetve megváltoztatása so
rán az önkormányzatot megillető egyeztetési, 
véleményezési vagy javaslattételi jogot a köz
gyűlés gyakorolja. A döntés előkészítésére e 
rendelet előírásait megfelelően alkalmazni kell. 

III. 
UTCANÉVTÁBLÁK ELHELYEZÉSE 

9. § 

(1) A városban a 2. § (1) bekezdés c) pontjá
ban jelzett közterületeket névtáblákkal kell 
jelölni. 

(2) Az utcanévtáblát az utca mindkét oldalán, 
az utca elején és végén, valamint az útke
reszteződéseknél mindkét sarkon a sarok
ingatlanon - a vonatkozó építésügyi, vá
rosrendezési és egyéb szabályok betartá
sával - el kell helyezni. 

(3) Az utcanóvtáblán a város kerületszáma és 
az utca neve szerepeljen. 
Az utcanévtábla egységes kivitelű legyen, 
a jegyző gondoskodjék az elkészítéséről 
és kifüggesztéséről. Az utcaházszámokat 
a jegyző határozza meg. 

(4) Utca nevének megváltoztatása esetén a 
korábbi utcanévtáblát a tájékozódás meg
könnyítése érdekében - áthúzással vagy 

. más megfelelő módon érvénytelenít-
I ve - használhatatlanná válásáig, de 

legalább öt évig az új nevet jelző 
• 3 ~ i tábla mellett meg kell hagyni. 
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(5) Az ingatlan tulajdonosa (használója) az ut
canévtábla elhelyezését tűrni köteles. 

10. § 

(1) Az utcanévtáblák elhelyezése és a karban
tartásuk költsége az önkormányzatot ter
helik. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellá
tásáról a jegyző gondoskodik. 

(2) Az utcanévtábla megrongálása, beszeny-
nyezése, szövegének megváltoztatása 
vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg enge
dély nélküli eltávolítása tilos. 

11- § 
Tér, park, sétány, kerületi lakott hely, illetőleg 
az általánostól eltérő beépítettségű utca név
táblájának elhelyezése és szövege a 9. §-ban 
előírtaktól eltérhet, indokolt esetben több vagy 
kevesebb utcanévtábla is elhelyezhető. 

IV. 
AZ INGATLANOK SZÁMOZÁSA 

12. § 
(1) Az utcákban és a tereken az ingatlanokat 

(az épületeket és a beépítetlen telkeket és 
tanyát) a közterületekről jól látható táblán 
feltüntetett számmal kell ellátni. 

(2) A házszámozást új utca esetén mindig an
nak keletkezésével, illetőleg a telekalakítás 
elrendelésével (engedélyezésével) egyide
jűleg kell elvégezni. 

(3) Az ingatlanok számozását a városközpont
tól mindig kifelé haladva kell elvégezni úgy, 
hogy a jobb oldal a páratlan, a bal oldal a 
páros számozású legyen. Többlépcsőhá
zas épületnél lehetőleg minden lépcsőház
nak külön számot kell adni. Kerülni kell az 
alátöréseket és azt, hogy egy ingatlan több 
számot kapjon, kivéve a többlépcsőházas 
épületeket. 

(4) Az ingatlanok számozásánál kisegítő jel
zésként - amennyiben ez szükséges - ró
mai számok vagy betűk is alkalmazhatók. 

(5) Az általánostól eltérő beépítettségű utca 
vagy külterületi településrész ingatlanainak 
számozása indokolt esetben ettől eltérhet. 

(6) A már megállapított házszámok megvál
toztatására csak különösen indokolt eset
ben kerülhet sor. 

13. § 

(1) Az ingatlanok házszámát a jegyző határoz
za meg általában az építési engedély kia
dásával egyidejűleg, de legkésőbb a hasz
nálatbavételi engedély kiadásáig. 

(2) A házszámról az ingatlan tulajdonosát, ke
zelőjét a jegyző értesíti és ezt a földhivatal
lal is közli. 

(3) A házszám elkészítése, elkészíttetése és 
elhelyezése, valamint karbantartása és 
pótlása az ingatlan tulajdonosának, ennek 
hiányában a kezelőjének, használójának a 
feladata, aki ezt a kötelezettségét saját 
költségén köteles elvégezni olyan időpont
ban, hogy az ingatlan házszáma folyama
tosan megállapítható legyen. 

(4) A házszámot az ingatlan utca felőli részén, 
annak bejárata felől, jól látható módon kell 
feltüntetni. 

14. § 

(1) Az elhelyezett utcanévtáblát, illetve ház
számot megrongálni, beszennyezni, szö
vegét megváltoztatni vagy olvashatatlanná 
tenni, a jegyző engedélye nélkül eltávolíta
ni tilos. 

(2) A jegyző különösen indokolt esetben az 
utca egészének vagy egy részének átszá-
mozását elrendelheti. Ilyen esetben a költ
ségek a polgármesteri hivatalt terhelik. 

V. 
MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK ELHELYEZÉSE 

15. § 
(1) Közterületeken és általában a közösség 

számára nyitva álló helyeken, köz- és ma-
gánópületek környékén művészeti alkotás 
elhelyezését a közgyűlés engedélyezi. 

(2) Művészeti alkotás elhelyezését a közgyű
lés bármely bizottsága, bármely képviselő 
kezdeményezheti. 

(3) Az elhelyezésre vonatkozó javaslatot a 
közművelődési és sportbizottság, valamint 
a városgazdálkodási ós városfejlesztési bi
zottság készíti elő, a művészeti alkotások 
beszerzésére, felhasználására és forgal
mazásara vonatkozó szabályok rendelke
zéseit is figyelembe véve. 

(4) A művészeti alkotás bírálatára a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátust kell felkérni. 

(5) Az elhelyezés során az építésügyi, város
rendezési és szakhatósági előírásokat be 
kell tartani. 

16. § 

(1) A művészeti alkotás közterületen történő 
elhelyezéséről, gondozásáról a jegyző 
gondoskodik. 

(2) A művészeti alkotások elhelyezésének 
megváltoztatására e fejezet rendelkezéseit 
kell értelemszerűen alkalmazni. 

(3) A közterületeken lévő művészeti alkotások 
megrongálása, beszennyezése, elhelyezé
sének megváltoztatása vagy engedély nél
küli eltávolítása tilos. 

VI. 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

17. § 
A közterületen és általában a közönség szá
mára nyitva álló helyeken, valamint köz- és 
magánópületeken a közönség által megtekint
hető módon elhelyezendő emléktáblára az V. 
fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni. 

18. § 

(1) Aki az e rendeletben foglaltakat megszegi 
vagy kijátssza, és a cselekmény súlyosabb 
elbírálás alá nem esik, szabálysértést kö
vet el, és pénzbírsággal sújtható Akiszab
ható pénzbírság maximuma a mindenkor 
hatályos jogszabályok által meghatározott 
összeg. A szabálysértési eljárás lefolytatá
sa a jegyző hatáskörébe tartozik. 

(2) Szabálysértést követ el különösen az, aki: 
a) az utcanévtábla elhelyezését akadá

lyozza, 
b) az elhelyezett utcanév- és házszámtáb

lát megrongálja, beszennyezi, szövegét 
megváltoztatja vagy olvashatatlanná te
szi, illetőleg engedély nélkül eltávolítja, 

c) a házszámtábla elhelyezési, karbantar
tási és pótlási kötelezettségének nem 
tesz eleget, 

d) a közterületen lévő művészeti alkotás 
megrongálja, beszennyezi, elhelyezésé 
engedély nélkül megváltoztatja vagy el
távolítja. 

(3) Az e rendeletben meghatározott szabály
sértések tetten ért elkövetőjét a rendőrség 
vagy a közterület-ellenőr helyszíni bírság
gal sújthatja. 

(4) E rendelet kihirdetése napján lóp hatályba, 
s ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Utca
nevek, városrésznév megállapításának, 
valamint a házak számozásának részletes 
szabályozásairól szóló 1/1980. (I. 30.) szá
mú tanácsrendelet. 

Békéscsaba, 1995. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 



Október 20-án, péntek délelőtt 10 órakor került sor a Szlovák Általá
nos Iskola ós Gimnázium tornatermének átadására. A nagy eseményre 
meghívást kapott többek között Paulik Antal, a Művelődési és Közokta
tási Minisztérium szlovák referense, Bencskó Klára, a Nemzeti és Etni
kai Kisebbségi Hivatal munkatársa, Mata Mihály, az Országos Szlovák 
önkormányzat elnöke, városi és megyei képviselők és iskolaigazgatók, 
de szép számmal képviseltették magukat a város és a megye önkor
mányzati hivatalának munkatársai is. 

A magyar és a szlovák himnusz elhangzása után Békéscsaba Me
gyei Jogú Város polgármestere, Pap János adta át hivatalosan az új 
tornatermet. Rövid ünnepi beszédében említést tett arról, hogy a város 
még decemberben döntött a tornaterem megépítéséről. E 39 millió fo
rintos beruházás 40%-a központi támogatás, a fennmaradó legnagyobb 
részt a város teremtette elő. „Igazi hivatását akkor tölti be, ha a sport 
mellett más közösségmegtartó foglalkozásoknak is helyet ad" - fejez
te be köszöntőjét a polgármester, majd ünnepélyes keretek között átad
ta a Szlovák Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának, 
Sutyinszki Jánosnak a tornaterem kulcsát, a diákönkormányzat képvi
selőinek pedig a zászlót. Az ünnepi megnyitót késő délutánig tartó prog
ram követte, melyen nemcsak tánc, balett ós aerobicbemutató szóra
koztatta a megjelenteket ós a diákokat, hanem sportversenyek, kosár
labda- ós focimérkőzések. 

K A N G A 

_ _ j 

f LÍRAI kép j 
(Töredék gondolatok Penyaska László képzőművészről) 

Van közöttünk egy ember - vizuális gondokodó - , aki kiszorulva a 
képzőművészeti élet konvencionális kereteiből, az út szélén haladva in
teget nekünk. Mi, ügyet sem vetve rá sietősen továbbmegyünk, észre 
nem véve, hogy megrakott batyujában Kondor Béla angyalainak elejtett 
késeit cipeli! ítélkezés helyett a megmaradt törmeléket. Magára aggatott 
képeivel sajátos ikonosztázt alkot, könnyed férceltség hatását keltve 
Úgy tesz, mint a gyermek, aki örömében megtölti a teljes képmezőt -
nem hagyva szabad helyet másnak, csak a teljes boldogságnak. Aki 
színes üveggolyóért odaadná előtalált mindenét. 

Sokáig magában volt, csodálkozva körülvették, kocsmaólból lestek, 
miféle mágia - ahogyan ő csinálja. Háta mögött kinevették! Nem tud 
semmit a titokból! Sörös röhögésekkel terelgették. Bódult kábulatban kí
sértették. Hiába nézték, nem látták, hiába keresték, nem találták. Pedig 
több, ami látszik, véletlen vonalainak mássága, titkok talánya, a parado
xon borzadálya láttatja, hogy nála van mégis a kincs, ami másnak 
nincs. 

Megmosolyogták, gyermekálmokhoz közel kerülve, mikor vasúti bak-
tert játszott, sorompót le-, fölengedve, majd virágkertészként ápolta a 
szépséget, s most hajléktalanok lélekgondozójaként van együtt övéivel. 
A mindennapiság elhagyatottságában közösséget, alkotói fészket keres 
a benne lévő kreativitás, vibráló feszültségének levezetésére. Technikai 
installációiban a drótok ós csővázas kötések előbb-utóbb mégis elen
gednek, s újra a cselekvésen kívül rekedt ember magánya sejlik fel. A 
dermedt megkötözött állapot. 

Képein az ember szürkévé, illetve piszkos fehérré válik, színtelensé-
gükkel a hiányos emberi lét csonkasága tűnik fel. Az összetákolt em
bercsoportoknak nincsenek szembogarai, egybemosódnak az arcok, s 
ironikusan veszélyt keresnek és megváltó tetteket! Egymás mellett van
nak, mégis külön magányuk üvegburája alatt. Kimondva, de fel nem 
„oldva" közelit felénk, látjuk az út szélén, de egyre-egyre távolabb... 

S Z I L Á G Y I A N D R Á S 

Egy település működésének 
mechanizmusát még egy szak
embernek sem könnyű átlátni, 
nemhogy egy egyszerű újságol
vasó állampolgárnak. Intézmé
nyeket működtetni, az úthálóza
tot karbantartani, fejleszteni, a 
város közterületeit gondozni, a 
közüzemek folyamatos, fenna
kadás nélküli szolgáltatásaira fi
gyelni mind-mind az önkor
mányzat feladata. És akkor 

BÉKÉSCSABAI K E Z D E M É N Y E Z É S 

V á r o s ü z e m e l t e t é s i B izot t ság 

még nem is szóltam az egyik 
legaktuálisabb problémáról, a 
köztisztaságról, a szemétszállí
tásról ós a közterületek rend
ben tartásáról. 

Békéscsabán a polgármes

teri hivatalon belül a városüze
meltetési iroda munkatársai és 
a közigazgatási iroda dolgozói
nak egy része igyekszik ennek 
a széles körű feladatnak eleget 
tenni a Városgazdálkodási Vál-

ETJRÓPA IRODAEÚTOR-SZAKUZLET 
Békéscsaba, Andrássy út 11-17., I. emelet 

'az Európa könyvesboltnál). Tel./fax: 66/443-363 

lalattal együttműködve. 
Természetesen nem mindig 

lehet a lakosság igényeinek, el
várásainak maradéktalanul 
megfelelni, de az arra való tö
rekvés igenis elvárható. Ennek 
a gondolatnak a jegyében ültek 
tárgyalóasztal mellé október 
10-én Szolnokon a megyei jogú 
városok településüzemeltetés
sel foglalkozó szakemberei. A 
közös gondolkodásra régebben 
megfogalmazódott az igény, s 
most békéscsabai kezdemé
nyezésre megtörtént az első lé
pés: megalakult a Megyei Jogú 
Városok Szövetségén belül 
(amelynek Békéscsaba is tagja) 
a Városüzemeltetési Bizottság. 

A szolnoki tanácskozáson 
városunkat Pap János polgár
mester és Bánti Ádám városi 
főmérnök képviselte. A polgár
mester úr a területfejlesztésről 
szóló tőrvényjavaslatról szólt, 
Bánfi Ádám a közszolgáltatá
sok kérdésköréhez fűzött észre
vételeket. A legnagyobb vitát a 
nemrég hatályba lépett közbe
szerzési törvény és az abból 
adódó önkormányzati feladat
halmaz váltotta ki. 

A résztvevők által 
hasznosnak ítélt ta
nácskozásra a jövő
ben rendszeresen 
sor kerül. Y E N Ö 

I S igen 



Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének szociális bizottsága 

értesíti a lakosságot, hogy az 1995-96. évi 
szociális jellegű önkormányzati lakások bérbe

adási névjegyzéktervezetét a hivatal hirdetőtáblájá
ra kifüggesztette. A tervezetre bárki észrevételt tehet. 

A BÉKÉSCSABAI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÉS GIMNÁZIUM ^ 

; ' a 6 évfolyamos gimnáziuma iránt 
érdeklődő 6. osztályos általános iskolás tanulók 
és szüleik részére 

NYÍLT NAP ot 
szervez. I 

Ideje: 
1995. november 4., 9.00 óra 

Helye: 
Békéscsaba, Haán Lajos u. 2 -4 . 

F E L H Í V Á S 
a közlekedési balesetek áldozatai emlékművének 

létrehozására 

Megdöbbentő, kegyetlen, figyelmeztető mementók: szalagkor
látokon kókadó csokrok, porosodó út széli fakeresztek, koszorúk. 
Szívszorító, borzongató, fájó emlékeztetők áldozatokra, sérültek
re, másodpercek alatt lejátszódó tragédiákra, amelyek örökre fáj
dalmas, el nem múló sérüléseket okoztak és okoznak a lelkekben, 
családok életében. 

Vajon hány koszorú, virág jelzi, bélyegzi útjainkat? Nagyon 
sok. Tűrhetetlenül sok. 

Tavaly a halálos áldozatok s a sérültek száma az 1990. évinél 
10 000-rel kevesebb volt, tehát lehet és el kell érni változásokat. 
Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság az érintett állami szer
vekkel s az együttműködő intézményekkel, szervezetekkel közö
sen elhatározta, hogy Budapesten felállítja a közlekedési balese
tek áldozatainak emlékművét. Az emlékmű felhívja a figyelmet és 
elgondolkodtat az utakon életüket vesztett gyermekekről, fiatalok
ról, járművezetőkről, gyalogosokról ós mindazokról, akiknek életük 
utolsó állomása az út volt. Osztozni akarunk az anyák, az apák, a 
gyermekek soha el nem múló fájdalmában. 

Azt szeretnénk, ha az emlékmű avatásának napja minden év
ben a Közlekedési balesetek áldozatainak napja lenne. Mivel 
az ország, az egész társadalom, valamennyiünk ügyéről, mind
nyájunkat joggal ós okkal foglalkoztató kérdésről van szó, az em
lékművet közadakozásból szeretnénk megépíteni. Bízunk abban, 
hogy a cégek, intézmények, magánszemélyek az emlékmű felállí
tását olyan fontos közcélnak tekintik, hogy anyagi lehetőségeik
hez mérten támogatni is kívánják. 

Azt tartjuk fontosnak, hogy valamennyien forintokkal is kifejez
zük: megálljt kell parancsolni a fegyelmezetlenségnek, az emberi 
hibák sorozatának, hiszen a következmény végzetes, emberek 
életéről, családok boldogságáról van szó. 

Az emlékmű mementó, amely szolgálja az emlékezést, a tisz
teletadást, ugyanakkor figyelmeztetés valamennyiünk számára. 
Figyelmeztetés arra, hogy az utakon mindannyian ismeretlen is
merősök vagyunk, felelünk nemcsak magunk, hanem a másik éle
téért, biztonságáért is, s figyelmeztetés arra, hogy a legfontosabb 
szabály: mindig az életé az előny! 

Az adományokat kérjük a Magyar Autóklub Ügyvédi Irodájának 
az OTP Budapest II. kerületi fiók 217-98302 (Tóth és Deméndi 
Ügyvédi Iroda) 566-062532-0 letéti számlájára utalni. Befizetési 
csekk az Országos Baleset-megelőzési Bizottság Közönségszol
gálati Irodáján (1051 Budapest, Arany János u. 16., telefon/fax: 
112-5839), illetve a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok 
baleset-megelőzési bizottságainál található. 

Postai befizetési csekken történő fizetés esetén a csekk hátsó 
oldalára a letéti számot kérjük feltüntetni. 

Megértésükre s együttműködésükre számítva 
tisztelettel: 

ORSZÁGOS BALESET-MEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG jTjlérieg^ 

HETI MOZIMŰSOR 

1995. október 26.-november 1. 

PHAEDRA MOZI N A G Y T E R E M 

15.30 és 17.45 óra: Kevin Costner: WATERWORLD 
(magyarul beszélő amerikai film) 

Csak 20.00 órától! Mel Gibson: BRAVE HEART (Rettenthetetlen) 
(amerikai történelmi kalandfilm) 

PHAEDRA MOZI K I S T E R E M 

17.00 óra: Mel Gibson: BRAVE HEART (Rettenthetetlen) 
(amenkai történelmi kalandfilm) 

Csak 19.45 órától! Kevin Costner: WATERWORLD 
(magyarul beszelő amerikai film) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

26-30. 18.30 óra: K. Kieslowski: VERONIKA KETTŐS ÉLETE 
(lengyel-frantia film) 

31.-nov. 1. 18.30 óra: 

26.-nov. 1. 20.30 óra: Cassavettes: ARCOK (amerikai film) 

Tim Burton: KARÁCSONYI LIDÉRCNYOMÁS 
(amerikai .bábrémmese") 

HETI FILMAJÁNLAT 

B R A V E H E A R T - A re t ten the te t len 

Főszereplők: Mel Gibson. Sophie Marceau 

A XIII. század végén Anglia és Skócia királyságának viszonyát 
súlyos konfliktus mérgesíti. A skót király nem hagy örököst maga 
után, amikor meghal, és Anglia magának követeli a skót trónt. A 
tirannus vérengző karmait Skócia kék hegyei felé nyújtja... 

Az ifjú William Wallace - kinek borzalmas árulás irtotta ki csa
ládját - szülőföldjétől távol nő fel. Hazatérve szinte egyszerre ta
lálkozik a szerelemmel és az angol zsarnoksággal, amellyel szin
te ösztönösen szembeszáll. A gyorsuló események a kezdetlege
sen szervezett, de igencsak elszánt skót sereg élére repítik. A 
skót felkelésnek ő lesz új és karizmatikus vezetője, majd Stirling 
közelében Wallace - ravaszságát segítségül hívva - megfutamít
ja a támadó angol sereget. A hálás skót nemesek lovaggá ütik 
megmentőjüket, igy a hadvezér - akinek vezetése alatt a skót ka
tonák feldúlják az angliai York városát - az angolok szemében 
sem haramia immár, hanem Sir William Wallace... Lovagi minő
ségben találkozik a zsarnok l. Edward békekövetével. Isabelle 
hercegnövel (Sophie Marceau), aki megkedveli a bátor skót ne
mest... 

Isabelle tán kiutat jelenthetne e kényszerű hősiességből, de a 
szerelem és ármány hálójában vergődő Wallace jól tudja: rég nem 
saját boldogsága, hanem hazájának sorsa a tét.. 

M] PIZZERIA 
B é k é s c s a b a , 

• Pizza 
• Flekkenburger 
• Calzone 
• Pincho 
• Muffins 
• Üdítők 

K i s z á l l í t á s : 

I r á n y i u . 1 0 . 
• Csirkefalatok 
• Saláták, köretek, desszertek 
• Hamburger 
• Frissensültek 
• Üdítők 
• Jede meleg italok 

326 -421 

BÉKÉSCSABA BELVÁROSÁBAN, A MOZI MELLETT EPULO 

KÖZÉLETI CENTRUMBAN 
150-250 m'-es földszinti, 
külön utcai bejárattal is rendelkező terület 
(étterem, üzlet stb. céljára) 

KIADÓ VAGY ELADÓ. 
Érdeklődni munkaidőben a 322-616 és a 328-195 teleionszamokon lehet. 



H E T I M É R L E G H I R D E T É S H I R D E T É S H I R D E T É S H E T I M É R L E G 

K Ö Z Ü L E T E K , M A G Á N S Z E M É L Y E K , F I G Y E L E M ! 

Sz é p k ö r n y e z e t b e n l é v ő i n t é z m é n y i d e á l i s f e l t é t e l e k e t tud 
b i z t o s í t a n i r e n d e z v é n y e k ( k o n f e r e n c i á k , t o v á b b k é p z é s e k , 

ertekezletek é s c s a l á d i e s e m é n y e k ) l e b o n y o l í t á s á h o z . Minden 
s z o l g á l t a t á s egy helyen ( s z á l l á s , é t k e z é s é s e l ő a d ó t e r m e k stb.). 

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

éves a Cjhenviál T A X I 
Legyen Ön is 

a törzsutasunk - így 
olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS -
MEGBÍZHATÓ. 

Személy-, 
teherfuvarozás, 

autómentés. 

444-777 • 45-45-45 

Dekoráció 
M I N D E N E G Y H E L Y E N , R E Á L I S Á R O N 
T E L E F O N : 0 6 - 3 0 - 4 5 1 - 5 7 2 

El PSZICHODRAMA 
ÖNISMERETI CSOPORTOT 

i n d í t u n k 1995. november 3 - á n B é k é s c s a b á n . A csoportot 120 ó r á s r a 
é s e g y é v e s r e t e r v e z z ü k , havi egyszeri ( p é n t e k d é l u t á n é s szombat 
e g é s z nap) t a l á l k o z á s s a l . 
A csoportban v a l ó r é s z v é t e l t azoknak a j á n l j u k , akikben e r ő s a t ö r e k 
v é s ö n m a g u k m e g é r t é s é r e , b e l s ő h a r m ó n i á j u k m e g t e r e m t é s é r e é s 
s z e m é l y k ő z i kapcsolataik j a v í t á s a r a . 
A csoportot vezeti: Nagy Zsuzsa főiskolai adjunktus. 
Jelentkezés, információ a 328-064 telefonszámon, munkaidőben. 

v Ego-centrum Bt. > 

ISKOLAI 
KÖNYVTÁRBA 
profi, gyermekszerető 

könyvtárost 
keresünk. 

Telefon: 323-524. 

P É N Z T Á R G É P E K 
P é n z t á r - s z á m í t ó g é p e k , számí tó 

g é p e k , telefonok, telefaxok, 
m á s o l ó g é p e k , í rógépek, s z á mo ló 

g é p e k , á r a z ó g é p e k , mér legek , 
nyomtatványok f o r g a l m a z á s a . 

Eredeti papírszalagok, 
festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
m B é k é s c s a b a , 

* Szerdahelyi u. 2/a. 
Telefon: 325-161 

0 
• 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 

,1? 

HIRDETŐINK 
f igyelmébe! 

A keretes hirdetéseket p é n t e k e n 
dél i 12-ig, az apróhirdetéseket 

hét főn 9-ig a d h a t j á k le a szerkesz
t ő s é g b e n (Szent Is tván tér 9.), 
vagy a G y o r s n y o m d á b a n (Sza
b a d s á g tér 1-3.. nagyposta). 
Az apróhirdetés díja 20 Ft/szó. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

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

Dr. Jurij Kolbassin 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ 

(bioenergetika, akupresszúra, csontkovács) 

Rendel: 1995. október 26-tól november 17-ig 
Békéscsabán 8 - 1 8 óráig a Vasutas Művelődési Házban 

(Andrássy út 7 9 - 8 1 . , telefon: 322-340). 

• A P R Ó H I R D E T É S • 
• Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés 

és -javítás. Telefon: 455-309. 
• Gázkészülékek javítása, felülvizsgála

ta. Békéscsaba, Könyves u. 45. Hiba
bejelentés: 9-12 óráig a 456-537 
számon. 

• Festést, tapétázási, mázolást válla
lok. Mészár Tibor, telefon: 456-895. 

• Színes tévék, videomagnók javítása: 
Kovács Attila és Társa Bl. Hibabeje
lentés munkanapokon 9-16-ig a 
445-642,16 óra után a 449-284, vagy 
a 322-480-as telefonszámon. 

• Színes televíziók javítása hétvégen is 
garanciával. Domokos Tamás, tel.: 
06-30/432-827. 

• Üvegezés! Lakások, épületek helyszí
ni üvegezése. Tel.: 06-60/483-712. 

• Fekete-fehér televíziók helyszíni javí
tása, régebbi típusú is. Hibabejelen
tés telefonon: 457-334, vagy levele
zőlapon: Tomka Attila, Békéscsaba, 
Pásztor utca 63. szám. 

• Festő-, mázoló-, tapétázószolgálta
tás. Lenovics Zoltán, iparos. Új cím: 
Bartók Béla út 24. Telefonon üzenet 
hagyható a 356-332 számon. 

• Hajdú. Energomal. Vjatka, Evrika mo
sógépek javítása hétvégén is. Elekt
ron, Bartók Béla út 4. Hibabejelentés: 
325-948. 454-561, 06-60/388-348. 

• Férfifodrászatunk továbbra is várja 
kedves vendégeit régi megszokott he
lyén, a Centrum mellett. 

• Takarítási, gyermekfelügyeletet válla
lok. Teleion: 326-472. 

Garzon ingatlanközvetítés: Wlassics 
sétány 3. Teleion: 448-350. 
Békéscsaba. Szent László utca 5. 
szám alatti 5.5 szobás, gázfűtéses, 2 
telefonos családi ház eladó. Két csa
ládnak, vagy telephelynek, lerakalnak 
egyaránt alkalmas. Érdeklődni sze
mélyesen vagy telefonon: 444-228. 
450-837. 

A Lencsésin lakás eladó. Érdeklődni 
munkaidőben, a 322-255/26 számon. 
5500 m2 földterület és 680 m2 telek 
eladó. Mezőmegyer. Kossuth u. 48. 
Garázs eladó a Lencsési B-lerületén. 
Telefon: 06-30/454-859. 
Nagyréten Kőrös-parti zártkert eladó. 
Telefon: 451-484. 

3 szobás, központi fűtéses családi 
ház eladó. Mezőmegyer, Kossuth 
utca 48. 
Vécsey utcai garázs kiadó. Telefon: 
328-646. 
Dántoki vízparti telek és Trabant ela
dó, vagy 1000 köbcentiig gépkocsira 
cserélhető. Érdeklődni a 450-279. 
vagy a 341-150-es számon, illetve 
Dánlok, Napsugár tér 7. alatt. 
2 szobás, IV. emeleli lakás eladó a 
Paróczay utcában. Telefon: 443-411. 
Azonnal beköltözhető családi ház (ál
lattartásra is alkalmas) eladó. Érdek
lődni: Békéscsaba, Franklin u. 109.. 
10-16 óráig. 

Kert eladó. Érdeklődni delelőt! 10-ig a 
457-674 számon. 

7,5 éves Renault 21 dízel kombi. VW 
Iranszporter zárt mikrobusz eladó: 
Békéscsaba, Síp u. 2. 

iA.LT/ 
Parabola- és tetőantenna-szerelés, 
hifi, videó javítása. Boda Béla, Békés
csaba. Csíki u. 38. Teleion: 326-931. 
Ablakszigetelés, gumi alapanyagú 
légcsatornás szalaggal, 20% fűtés-
költség-megtakarítás. Tel.: 326-906. 
Társ- és partnerközvetítés, pótmama
szolgálat: 06-30/456-899. 

Spanyol nyelvtanítás, nyelvvizsgára 
felkészítés minden szinten. Telefon: 
445-507. 
Matematikából és angol nyelvből kor
repetálást vállalunk általános iskolá
sok részére. Házhoz megyünk. Tele
fon: 445-566. 
Angoltanítás, -korrepetálás. Teleion: 
449-758. 
Eladó egy kétszemélyes rekamié. 
Telefon: 452-758. 
Angol, német nyelvtanítás, 
yelwizsgára felkészítés. 
Telefon: 457-674, 
délelőtt 10 óráig. 

http://iA.LT/
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A Petőfi utca 
egykori képe 
1975 táján 

EGYKORON KATONA UTCA E S LIGET 

U T C A 
T É R P e t ő f i 

A mai Petőfi utca első nevét az itt elterülő hajdani Katona
város katonai épületeiről kaphatta, így lett 1851-ben Katona 
utca. Az Andrássy út felől térré szélesült és kifelé szűkülő ut

cát 1865-ben együttesen nevezték el Katona tér
ré. Az utca csak 1910 óta viseli nagy költőnk, Pe
tőfi nevét. A Katonaváros itt lévő épületeit az 
1880-as években lebontották. A kialakított teret 
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Sztraka Ernő városi mérnök tervei alapján parkosították, pavilont építettek, és elne
vezték Katona téri kertnek. Ez lett a község, a Liget utáni második igen kedvelt nép
kertje, melynek nevét 1910 táján Petőfi-ligetre változtattak és így vált ismertté fél 
évszázadon át. A fokozatos beépítés után az egyre zsugorodó liget jellege meg
szűnt, majd az itt emelt emlékműről elnevezve 1969-ben kapta a Felszabadulás tér 
nevet - amely ma ismét Petőfi-liget. G É C S B 




