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Ü n n e p e k 
Már megint a rituálék, li
turgiák, spirituális cere
móniák. Szívmelengető 
forralt borok, meleg pi
ték, pogácsák, mákos 
guba és csillagszórók. 
Most a hó az elbeszélő, 
nem én, csurom sörhab 
a fenyőfa, viasz ós tűle-
velek illata árad. Színes 
szalagokkal átkötött do
bozok, kis ajándékokból 
épített játékkastély: a 
múlt. Most csak néhány 
nélkülözhetetlen cipő, 
könyv, táska. Ami az 
élethez kell. Csupa pró
za, epika, dráma és gre
gorián. Bach és Haydn. 
Homérosz és Thomas 
Mann. „1996-ban újra 
honfoglalás lesz, elme
gyünk innen, el, egy jobb 
világba, mert már nem 
bírjuk tovább", mondja a 
Legfőbb Lény, s mi tud
juk, hogy az a jobb világ 
bennünk van, legbelül, a 
mélységek kozmikus 
csöndjében, a fény, az 
asztrális lebegés idejé
ben, az örökkévalóság 
derengésében. Az együtt
érzés legyen nagy, ki
fogyhatatlan, stabil ka
tedra. Legyünk jószívű-
ek, barátságosak, kedve
sek, tapintatosak. Ennyi 
is többet jelent, mint a 
puszta kellékek. 

KÁNTOR ZSOLT 

Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros Közgyűlése következő ülését 
december 21-én, csütörtökön 10 
órától tartja a városháza díszter
mében. Várható napirend: 
Zárt ülés 
1. Az Általános Iskolai Diákotthon igazgatói pályáza

tának elbírálása. 
2. A polgármesteri hivatal könyvvizsgálójának meg

bízása. 
3. Vagyoni ügyek. 
4. Fellebbezések, egyéb méltányossági ügyek. 
5. A Városgazdálkodási Vállalat igazgatói kinevezé

sének meghosszabbítása. 
Nyilvános ülés 
1. A helyi autóbusz-közlekedési díjak megállapításá

ról szóló rendelet módosítása - rendeletalkotás. 
2. Az ivóvizellátási és szennyvíz-elvezetési szolgál

tatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet -
rendeletalkotás. 

3. Az 1995. évi költségvetésről 
szóló önkormányzati rendelet 

Ti T»ö(̂  módosítása. 
cJbdJÖS) 4. Az 1996. évi átmeneti gazdál

kodásról szóló önkormányzati 
rendelet - rendeletalkotás. 

5. Intézkedési terv az Állami Számvevőszék megál
lapításai alapján. 

6. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetői 
feladatának ellátása. 

7. A december 7-i közgyűlésről megmaradt napiren
dek: 
- közművelődési ügyek; 
- a közterületek, településrészek elnevezéséről, 

művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása; 

- Békéscsaba általános rendezési tervének mó
dosítása - rendeletalkotás (Mezőmegyer); 

- a közgyűlés 1996. I. félévi munkatervének meg
állapítása; 

- bejelentések. 
8. Új bejelentések. 

T a n á c s n o k o k 
a k ö z g y ű l é s r ő l 

fP 
É l i 

HANO MIKLÓS TAKÁCS PÉTER 
tanácsnok tanácsnok 

Antall József, volt miniszte
relnök halálának második évfor
dulójára történt megemlékezés
sel indult az Összefogás Békés
csabáért sajtótájékoztatója, me
lyet Takács Péter (MDF) és Hanó 
Miklós (FKGP) tanácsnokok tar
tottak a múlt héten. 

A továbbiakban a december 
hetedikéi közgyűlés néhány nagy 
érdeklődésre számot tartó napi
rendi pontjáról volt szó. Hanó 
Miklós - aki egyben a gazdasági 
bizottság elnöke is - a CSÜSZ 
Kft. privatizációjával kapcsolatban 

kifogásolta, hogy az a vezetés 
vette meg a kft.-t, amely 10 millió 
körüli áfa-tartozást felhalmozott. 
Véleménye szerint az eddigi mű
ködéshez egyáltalán nem volt 
szükség két ügyvezetőre. A velük 
régebben megkötött munkaszer
ződést is elhibázottnak tartja, 
ugyanis - ha nem ők vették volna 
meg a CSÜSZ-t - összesen öt
milliós végkielégítés illette volna 
meg a vezetőket annak ellenére, 
hogy veszteséget halmoztak fel. 

Takács Péter elmondta, hogy 
magasnak tartják az autóbusz
viteldíjakat és a vízdíjakat is, 
ezért tartózkodtak a tervezetben 
szereplő árak megszavazásától. 
A költségvetéssel kapcsolatban 
megnyugvással vették tudomá
sul, hogy az általuk a választások 
idején célként megjelölt vállalko
zásbarát politika a munkahelyte
remtő beruházásokra szánandó 
50 millió révén bekerült a költség
vetésbe. Azonban a lapunknak 
tervezett emelést (amely a papír
árak növelésének köszönhető, és 
alkalmanként oldalbővítést tesz 
lehetővé) csak akkor tudják tá
mogatni, ha sokszínűbb politikai 
tájékoztatást adunk. Véleményük 
szerint a Médeg hasábjain párt

ként elsősorban az SZDSZ kap 
teret. A megye és a város vitáját 
illetően hangsúlyozták a tanács
nokok, hogy peres úton eldön
tendő tulajdonjogi kérdésről van 
szó. Ők az Ifjúsági Tábor és a 
Trefort utcai kollégium cseréje el
len voksoltak, mert szerintük a 
város számára kedvezőtlen, nem 
értékarányos csere tőrtént volna. 

Az önkormányzati üléseket il
letően mindketten azon a vélemé
nyen voltak, hogy összeszedet
tebbek, figyelmesebbek a képvi
selők, ha élőben közvetíti vala
melyik helyi televízió az üléseket, 
nem beszélve arról, hogy így a 
város polgárai rögtön tájékozód
hatnak. Takács Péter felhívta a fi
gyelmet arra, hogy túl sok a zárt 
ülésen tárgyalt napirendi pont, 
ezek közül sokat át lehetne ten
ni a nyilvános ülésre. Megjegyez
te azt is, hogy időnként méltat
lan jelenségek kísérik az ülése
ket, rendszeres a cinikus, kioktató 
hangnem egyesek részéről. Hatá
rozottabb, gyorsabb vezetés mel
lett elkerülhetőnek tartja a hosz-
szú, olykor széteső üléseket és a 
nemkívánatos megnyilvánuláso
kat. MIKÓCZY ERIKA 



1 S z l o v á k k ö z m e g h a l l g a t á s 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkor
mányzata december 11-én közmeghallgatást tartott a városháza 
dísztermében. A téma a szlovákság jelenlegi helyzete Békés
csabán, illetve a szlovákság jövője volt. 

Vozár Márton, a szlovák kisebbségi önkormányzat elnöke 
mutatta be a megjelenteknek az önkormányzat tagjait. Mint 
mondotta, ez az első közmeghallgatás történelminek is nevez
hető a csabai szlovákság életében. A jövő feladata pedig, hogy 
a szlovákság történelme, tradíciója fennmaradjon. A múlt ese
ményeiről szólva elmondta, hogy a szlovákoknak történelmi 
szerepük van Békéscsaba alapításában. A jelen egyik legfájóbb 
pontja az asszimilálódás, valamint az a tény, hogy egyre keve
sebben vállalják szlovákságukat. Mint mondta, azon fognak 
munkálkodni, hogy senkinek ne kelljen szégyellnie származá
sát, illetve a történelem által elszenvedett sérelmeit. Reményét 
fejezte ki, hogy a kisebbségi törvény mindezt garantálja, és 
hogy a történelem nem ismétli meg önmagát. 

A közmeghallgatást a Cabianska Ruzicka kórus szlovák és 
magyar népdalokkal, valamint a szlovák iskola tanulói szlovákul 
előadott irodalmi alkotásokkal tették színesebbé. 

K. (j. 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Városgazdálkodási Vállalat 
ügyfélfogadását 1995. december 27-től 29-ig szüneteltetjük. 

Nyitás: 1996. január 2. 
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szemétszállítás rendje 
1995. december 25-29. között változatlan. Az 1996. január 1-jén (hét
főn) aktuális gyűjtést 1995. december 31-én (vasárnap) végezzük. 

VÁROSGAZDÁLKODÁSI VÁLLALAT 

• A J Á N D É K O K GERLANI 
A gerlai részönkormányzat vezetője, Kis Sándor, a képviselői alapjából 
karácsonyi csomaggal kedveskedik a 80 év feletti gerlai lakosoknak 
(ez 29 embert érint). A szervezésben, lebonyolításban a nyugdíjasklub 
és a mozgáskorlátozottak gerlai megbízottja segíti a képviselőt. 

S z ü l e t é s n a p Két évezreddel ezelőtt egy fényes csil
lag ragyogta be a sötét eget és a Föl

det, utat mutatva egy jászolhoz a keleti bölcseknek. Isten ígérete sze
rint Megváltó született. Ez a csöppség felcseperedett, tanult, erősö
dött, és a bűn felett győzedelmeskedett. Férfiúkorában hamisan vá
dolták és megfeszítették a Golgotán. Meghalt. De nem maradt a sír
ban, harmadnapra feltámadt és ma is él, Isten jobbján ül. Ő Jézus, a 
mi áldozati Bárányunk bűneink miatt. Ezért született, élt, halt és táma
dott fel. Hogy mi éljünk szeretetben és békességben a kegyelemben. 
Ez az a nap, amikor Isten kegyelme felénk fordult. Köszönet és hála 
érte. Boldog születésnapot, Jézus! 

^ K SZILAGYI ZSUZSANNA 

Teljes 
Evangéliumi 
Gyülekezet 

Karácsonykor Isten felkínált 
mindenki számára egy önzetlen 
baráti kapcsolatot - szeretetből: 
„Mert úgy szerette Isten e vilá
got, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki higgyen ő ben
ne, el ne vesszen, hanem örök 

élete legyen." 
Ünnepi istentisztele
tek: 23-án, szomba
ton 18 órától evange-

lizáció, 25-én, hétfőn 17 órától 
karácsonyi istentisztelet - gyer
mek- és ifjúsági szolgálat, 31-én, 
vasárnap 21 órától szilveszteri 
istentisztelet úrvacsorával. 

Minden hétfőn 18 órától ifjú
sági óra, kedden 18.30 órától 
Biblia-óra, szombaton 18 órától 
evangelizáció, vasárnap 10 órá
tól gyermek Biblia-kör, 18 órától 
istentisztelet. Minden hónap má
sodik szombatján 16 órától Te-
gyünk-alkalom (nőknek). 

Az összejövetelek mindenki 
számára nyitottak, minden ér
deklődőt szeretettel várnak a Be
rényi út 25. szám alatti imahá
zukban. 

• ISTVÁN, A KIRÁLY - IGE
NEK ÉS NEMEK. Koltay Gábor, 
a Budapesti Szabad Tér Színház 
művészeti igazgatója felajánlotta 
városunknak, hogy 1996-ban, a 
millecentenárium jegyében, ünne
pi eseményként nálunk is bemu
tatnák az István, a király című 
rockoperát. A finanszírozást illető
en két konstrukció merült fel. Ha 
a produkciót megvásárolja a vá
ros, akkor 30 millió forintot kelle
ne kifizetnie, azonban a feltétele
zett jegybevétel és az esetleges 
szponzori bevételek a várost illet
nék. Ha csak a feltételeket bizto
sítaná a város, az is több mint 9 
millió forintba kerülne. A rockope
rát jövőre várhatóan tíz helyen 
mutatják be az országban a mille
centenárium jegyében. Városunk 
közgyűlése a kiadások nagyság
rendje miatt lemondott a Békés
csabán történő bemutatás lehető
ségéről. Takács Péter tanácsnok 
elhamarkodottnak nevezte a dön
tést, szerinte tárgyalni kellett vol
na egy anyagilag kedvezőbb le
hetőségről az ajánlattevő szín
házzal. 

• KIT IS SZIDJUNK? Emel
kednek - többek közt - a helyi já
ratok viteldíjai, jegyárak, bérlet
árak; már megint egy okkal több 
a bosszankodásra. A döntést a 
képviselő-testület hozza meg, te
hát talán tőlük kellene számon 
kérni. Vagy mégsem? A Körös 
Volán Rt., ha nem emelkednek az 
árak, kénytelen lesz járatokat rit
kítani, esetleg megszüntetni, 
ahogy azt dr. Orosz István igaz
gató elmondta. Tehát akkor a Vo
lánt? Mint tudjuk, egyre drágáb
bak a buszok, itt léphet az Ikarus 
is a sorba, esetleg az összes 
szállítója, aztán még ott az üzem
anyag stb., stb. Tehát igencsak 
bajban lehet, aki egy jól irányzott 
„te vagy az oka mindennek"-kel 
akarja sarokba szorítani a fele
lőst. Talán az a válasz, hogy a 
szidalmaktól eltekinthetnénk... 

• CONTINENTAL SINGERS 
A RÓZSÁBAN. December 21-én, 
csütörtökön 19 órától ismét Bé
késcsabán lesz a Magyar Conti
nental Singers. Ezúttal egy fan
tasztikus karácsonyi műsort ad
nak elő a Rózsa Ferenc Gimnázi
um színháztermében. A program
ban hallhatóak a csoport legújabb 
kazettájának és CD-jének sikerei 
mellett a nyári koncertek legjobb 
dalai, valamint négy olyan ének 
is, amelynek ez a turné lesz az 
ősbemutatója. 

• MINDANNYIUNK KARÁ
CSONYA. December 22-én, pén
teken 15 órakor közös ünneplésre 
várja a Családsegítő Szolgálat és 
a polgármesteri hivatal a város 
valamennyi polgárát. Köszöntőt 
mond Pap János polgármester. 
Műsort adnak: Kovács Edit, a Ke
resztyén Ifjúsági Egyesület Ten 
Sing-csoportja, Lakatos Béla, va
lamint Bodor Ernő Pál. Lesz tá
bortűz és közös gyertyagyújtás a 
városháza előtt álló nagy fenyő-
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
59/1995. (XII. 7.) számú önkormányzati 

rendelete a vállalkozók kommunális adójáról 
szóló 31/1995. (VI. 29.) számú, o 49/1993. 
(XI. 25.) számú és a 20/1993. (III. 4.) számú 
rendeletekkel módosított 19/1991. (XII. 19.) 
számú önkormányzati rendelet módositásáról 

és egységes szerkezetbe foglalásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése a vállalkozók kommunális adójáról 
szóló 19/1991. (XII. 19.) számú önkor
mányzati rendeletet a következők szerint 
módosítja és egységes szerkezetbe fog
lalja (a vastag betűs szövegrészek tartal
mazzák a módosítást). 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében, a 6. §-ában és 43. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az infrastruktúra fejlesztésére, valamint a kör
nyezetvédelmi feladatok ellátására a követke
ző rendeletet alkotja: 

1- § 
Adókötelezettség 

és az adókötelezettek köre 

(1) Adókötelezettség terheli 
a) a magánszemélyeket, vállalkozókat, 
b) a jogi személyeket és a jogi személyi

ség nélküli gazdasági társaságokat, to
vábbá a magánszemélyek jogi szemé
lyiséggel nem rendelkező személyi 
egyesüléseit, amennyiben vállalkozói te
vékenységet folytatnak. 

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja 
az, hogy az adóalany székhelye vagy csu
pán telephelye (részlege) található az ön
kormányzat illetékességi területén. 

(3) Adómentes az (1) bekezdésben felsorolt 
adóalanyok közül a társadalmi szervezet, 
az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató 
szervezet, a köztestület, a közhasznú tár
saság, az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár és a költségvetési szerv abban 
az évben, amelyet megelőző naptári év
ben folytatott vállalkozási tevékenységé
ből származó jövedelme (nyeresége) után 
társaságiadó-fizetési kötelezettsége, illet
ve - költségvetési szerv esetében - ered
ménye után a központi költségvetésbe be
fizetési kötelezettsége nem keletkezett. 

(4) E feltétel meglétéről az adóalany írásban 
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 

(5) A (1) és (3) bekezdésben meghatározot
tak szerint adóalany a külföldi magánsze
mély és szervezet is, feltéve, hogy adó
mentességét nemzetközi szerződés vagy 
viszonosság nem biztosítja. A viszonos
ság kérdésében a pénzügyminiszter állás
foglalása az irányadó. 

2. § 
Az adó alapja 

Az adó alapja az adóalany által az önkor
mányzat illetékességi területén foglalkoztatot
tak korrigált átlagos statisztikai állományi lét
száma. 

—• 

3. § 
Az adó mértéke 

Az adó évi mértéke a 2. § alapján számított 
létszámra vetítve 2000 Ft/fő. 

4. § 
Adómentesség, adókedvezmény 

(1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól 
az a mezőgazdasági alaptevékenysé
get (növénytermesztés, állattenyésztés) 
végző vállalkozó, akinek e tevékeny
ségéből származó árbevétele a 2 millió 
Ft-ot nem éri el. 

(2) Azok az adóalanyok, akik egész tanéven 
át szakmunkástanulót foglalkoztatnak, ta
nulónként 1000 Ft adókedvezményben ré
szesülnek. Minden megkezdett és befeje
zett iskolai év egész évnek számít. 

5 - § 

(1) Ha a magánszemély kommunális beruhá
zást hajt végre, vagy ilyen beruházás cél
jára befizetést teljesít, akkor a saját beru
házás számlával igazolt ellenértéke a be
ruházás befejezésének évében, illetőleg a 
befizetés támogatással csökkentett össze
ge a befizetés évében levonható a beru
házás helye szerint illetékes önkormány
zat által megállapított, az adott évben ese
dékessé vált helyi adóból. 

(2) Ha a helyi adó éves összege nem éri el az 
(1) bekezdés szerint levonható összeget, 
a levonási jog a megnyíltát követő négy 
naptári évben esedékes helyi adóval szem
ben érvényesíthető. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben írt kedvez
mény, illetve mentesség az adóalanyt a 
választása szerinti helyi adóból, de ugyan
arra az összegre nézve csak egyszer illeti 
meg. 

6. § 
Az adóelőleg megállapítása 

és az adó megfizetése 

(1) A vállalkozó kommunális adóra adóelőle
get köteles fizetni. 

(2) Az adóelőleg összege: 
a) Az adóévet megelőző teljes évben vál

tozatlan szervezeti formában működő 
vállalkozónál - ideértve az idényjellegű 
tevékenységet is - a megelőző év adó
jának megfelelő összeg. 

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

c) A tevékenységét az adóév közben kez
dő vállalkozónál, vagy ha az önkor
mányzat az adót első alkalommal vagy 
év közben vezeti be, az adóévre beje
lentett várható adó összege. 

(3) Ha a jogszabályváltozás miatt az adó 
alapja vagy mértéke az adóévre módo
sul, az előleg összegét ennek figyelembe
vételével kell megállapítani. 

(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékeny
sége megkezdésétől számított 15 napon 
belül az adóévre varható adójáról bejelen
tést kell tennie az adóhatósághoz. 

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mér
tékét az éves adóbevallás, illetve a várha-
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tó adó bejelentése alapján fizetési megha
gyásban közli. 

(6) Ha a vállalkozó kommunálisadó-kötelezett
sége nem áll fenn az egész évben, az adó 
(adóelőleg) megállapításához az egy főre 
meghatározott évi adómérték egy hónapra 
eső hányadát szorozni kell a korrigált átla
gos statisztikai állományi létszámmal és 
az adókötelezettség hónapjainak számá
val. Ennek során minden megkezdett hó
nap egész hónapnak számít. 

(7) Az adóévben az adóévre vonatkozó fize
tési meghagyás jogerőre emelkedéséig a 
(2) bekezdés a)-b) pontjában említett vál
lalkozó az adóelőlegét az előző fizetési 
meghagyás alapján fizeti. 

(8) a) A vállalkozónak a helyi kommunálisa-
dó-elölegét a várható, éves fizetendő 
adó 90%-ának megfelelő összegre az 
adóév december 20-áig ki kell egészí
tenie. 

b) A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és 
az éves tényleges adó különbözetét az 
éves adóbevallás benyújtásával egy
idejűleg fizeti meg, illetve igényelheti 
vissza. 

7. § 
Az adó megállapítása 

és az adóbevallás beadása 

(1) A vállalkozónak az adóelőleget két 
részletben március 15-ig, szeptember 
15-ig kell megfizetni. 

(2) A vállalkozónak bevallásadási kötelezett
sége az adóévet követő év május 31-éig 
esedékes. 

8. § 
Az adó mérséklése, elengedése 

Az adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, 
vagyoni indokok alapján - a kommunális adó 
mérsékelhető vagy elengedhető. 

9- § 
Átmeneti és hatálybaléptetö 

rendelkezések 

(1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdé
sekben 
- a helyi adóról szóló, többször módosított 

1990. évi C törvény és 
- az adózás rendjéről szóló, többször mó

dosított 1990. évi XCI. törvény rendelke
zései az a irányadóak. 

(2) E z a rendelet 1996. január 1. napján lép 
hatályba. 

10. § 
Értelmező rendelkezések 

E rendelet alkalmazásában: 
(1) Az önkormányzat illetékességi területe: az 

önkormányzat közigazgatási határa által 
behatárolt - bel- és külterületet magában 
foglaló - térség, melyre az önkormányzati 
hatáskör kiterjed. 

(2) Korrigált átlagos statisztikai állományi lét
szám: a Központi Statisztikai Hivatal Mun
kaügyi Statisztikai Fogalmak c. módszer
tani segédlet 1992. évi július hó 15. napján 
érvényes szabályai szerint éves szinten 
számított statisztikai állományi létszám, 
ideértve a saját nevében és kockázatára 
rendszeresen, haszonszerzés céljából vál
lalkozási tevékenységet folytató magán-



személyt, továbbá azt a tulajdonost, aki 
vállalkozásában személyes közreműkö
désre kötelezett, vagy azt mellékszolgálta
tásként végzi, valamint kisegítő családta
got. 

(3) Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet sa
ját nevében és kockázatára, haszonszer
zés céljából üzletszerűen végző: 
a) vállalkozói igazolvánnyal rendelkező ma

gánszemély, 
b) az egyéni vállalkozásról szóló törvény 

hatálybalépését megelőző jogszabá
lyok alapján kisiparosnak, magánkeres
kedőnek minősülő magánszemély, va
lamint a jogi személy részlegét szerző
déses rendszerben üzemeltető magán
személy, 

c) a mezőgazdasági termelést és az ah
hoz kapcsolódó szolgáltatást végző ma
gánszemély, 

d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról 
szóló jogszabályok alapján vállalkozói 
igazolványhoz nem kötött tevékenysé
get folytató magánszemély, 

e) jogi személy, 
f) egyéb szervezet. 

(4) Kommunális beruházás: a közmű (a tele
pülésekre, az azok jelentős részére kiter
jedő elosztó- és vezetékrendszerek, az 
ezekkel kapcsolatos létesítmények, ame
lyek a fogyasztók vízellátási - ideértve a 
belvíz-, a csapadék- és szennyvíz-elveze
tési, -tisztítási, villamosenergia-, hő-, gáz
energia és távbeszélési - igényeit elégítik 
ki), valamint az út- és járdaépítés. 

(5) Ideiglenes (alkalmi) tevékenység: az ön
kormányzat illetékességi területén a vállal
kozó által a székhelyén, illetve állandóra 
létesített telephelyén kívül, nem rendsze
resen, az alkalomtól függően, eseti jelleg
gel végzett tevékenység, ide nem értve az 
idényjellegű tevékenységet, a fogyasztási 
szolgáltatásokat és a fuvarozást. Az építő
ipari, valamint a nyomvonalas létesítmé
nyen végzett kivitelezési és fenntartási 
munkák, továbbá az ezekkel kapcsolatos 
szerelési, szervezési, lebonyolító, szakta
nácsadó, illetve felügyeleti tevékenység 
abban az esetben ideiglenes, ha az időtar
tam folyamatosan, vagy egy adóéven be
lül megszakításokkal legfeljebb 3 hónap, 
ezt meghaladó esetben a tevékenység ál
landó telephelyről végzett tevékenység
nek minősül. 

(6) Idényjellegű tevékenység: a vállalkozási 
tevékenység, amelyet a vállalkozó állandó 
székhellyel, telephellyel az év meghatáro
zott szakához kötötten rendszeresen vé
gez. 

(7) Közszolgáltató szervezet: a Magyar Pos
ta Rt., a Magyar Rádió, a Magyar Tele
vízió, továbbá a helyi és helyközi menet
rend szerinti tömegközlekedést lebonyo
lító szervezetek, a közüzemi ellátást alap
ellátásként végző szervezetek közül a vil
lamos- és gázenergia-, távfűtés-, meleg
víz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást nyújtók, 
ideértve a víziközmű-társulatot is. Alapel
látásként az a szervezet végez közüze
mi ellátást, amelynek nettó árbevétele 
legalább 75%-ban ebből a tevékenység
ből származik. 

Békéscsaba, 1995. december 7. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
60/1995. (XII. 7.) számú önkormányzati 

rendelete a gazdasági tevékenységre szolgáló 
építmények adójáról szóló 33/1995. (VI. 29.) 

számú és a 18/1993. (III. 4.) számú 
rendelettel módosított 20/1991. (XII. 19.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 
és egységes szerkezetbe foglalásóról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése a gazdasági tevékenységre szolgá
ló építmények adójáról szóló 20/1991. 
(XII. 19.) s z . önkormányzati rendeletet a 
következők szerint módosítja és egysé
ges szerkezetbe foglalja (a vastag betűs 
részek tartalmazzák a módosítást). 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében, a 6. §-ában és 43. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 

1- § 
Adókötelezettség 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékessé
gi területén lévő valamennyi nem lakás 
céljára szolgáló olyan épület, épületrész 
(a továbbiakban együtt: építmény), ame
lyet gazdasági tevékenység céljára hasz
nálnak. 

(2) Az adókötelezettség az építmény vala
mennyi helyiségére kiterjed, annak rendel
tetésétől, illetőleg hasznosításától függet
lenül. 

2. § 
Az adó alanya 

(1) E rendelet alkalmazásában az adó ala
nya: 
a) Az a magánszemély, jogi személy, a 

jogi személyiség nélküli gazdasági tár
saság, illetve magánszemélyek jogi sze
mélyiséggel nem rendelkező személyi 
egyesülése, amely (aki) a naptári év (a 
továbbiakban: év) első napján az épít
mény tulajdonosa. 

b) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok 
tulajdoni hányadaik arányában adóala
nyok. Amennyiben az építményt az in
gatlan-nyilvántartásban bejegyzett va
gyoni értékű jog terheli, annak gyakor
lására jogosult az adó alanya. (A tulaj
donos, a vagyoni értékű jog jogosítottja 
a továbbiakban együtt tulajdonos.) 

(2) A valamennyi tulajdonos által írásban 
megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 
megállapodásban az (1) bekezdésben fog
laltaktól el lehet térni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatáro
zottak szerint adóalany a külföldi magán
személy és szervezet is, feltéve, hogy 
adómentességét nemzetközi szerződés 
vagy viszonosság nem biztosítja. A viszo
nosság kérdésében a pénzügyminiszter 
állásfoglalása az irányadó. 

3. § 
Adómentesség 

Mentes az adó alól: 
a) Adómentes a 2. § (1) bekezdésében felso

rolt adóalanyok közül a társadalmi szerve
zet, az alapítvány, a köztestület, a köz
hasznú társaság, az önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztár abban az évben, amelyet 
megelőző naptári évben folytatott vállal
kozási tevékenységéből származó jövedel

me (nyeresége) után társaságiadó-fizetési 
kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel 
meglétéről az adóalany írásban köteles 
nyilatkozni. 

b) A szociális, egészségügyi és gyermekvé
delmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmé
nyek helyiségei, valamint az ilyen célra 
szolgáló helyiségek. 

c) A műemlék építmény. 
d) A költségvetési szerv, közszolgáltató szer

vezet, valamint az egyház tulajdonában ál
ló építmény. 

e) Az állattartást szolgáló épületek, valamint 
az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók, to
vábbá a növénytermesztéshez kapcsolódó 
tárolóépületek (pl. a műtrágyatároló, mag
tárak stb.). 

4. § 
(1) Ha a magánszemély kommunális beruhá

zást hajt végre, vagy ilyen beruházás cél
jára befizetést teljesít, akkor a saját beru
házás számlával igazolt ellenértéke a be
ruházás befejezésének évében, illetőleg a 
befizetés támogatással csökkentett össze
ge a befizetés évében levonható a beru
házás helye szerint illetékes önkormány
zat által megállapított, az adott évben ese
dékessé vált helyi adóból. 

(2) Ha a helyi adó éves összege nem éri el az 
(1) bekezdés szerinti levonható összeget, 
a levonási jog a megnyíltát követő négy 
naptári évben esedékes helyi adóval szem
ben érvényesíthető. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben írt kedvez
mény, illetve mentesség az adóalanyt a 
választása szerinti helyi adóból, de ugyan
arra az összegre nézve csak egyszer illeti 
meg. 

5. § 
Adókötelezettség keletkezése 

és megszűnése 

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, 
illetőleg a fennmaradási engedély kiadá
sát követő év első napján keletkezik. Az 
engedély nélkül épült, vagy anélkül hasz
nálatba vett építmény esetében az adókö
telezettség a tényleges használatbavételt 
követő év első napján keletkezik. 

(2) Az adókötelezettség megszűnik az épít
mény megszűnése évének utolsó napján, 
az építménynek az év első felében történő 
megszűnése esetén a második félévre vo
natkozó adókötelezettség megszűnik. 

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

6-§ 
Az adó alapja és mértéke 

(1) Az adó alapja az építmény m-'-ben szá
mított hasznos alapterülete. 

(2) Az adó évi mértéke: 
a) Banki, pénzügyi szolgáltatás (SZJ 

1012), biztosítási szolgáltatás (SZJ 
102), italkimérés, játék- és pénznye
rő automaták üzemeltetése, totó-lot
tó és egyéb szerencsejáték (SZJ 
1951) céljára szolgáló és iroda céljá
ra szolgáló építmények esetében 300 
Ft/m». 

b) Egyéb gazdasági tevékenység céljá
ra szolgáló építmények esetében: 
- a központi városrész területén 

300 Ft/m 2 , 
- egyéb belterületen 150 Ft/m 2, 
- külterületen 50 Ft/m 2 . 



7. § 
Egyéb rendelkezések 

(1) Az adóalany kérelmére - szociális, jöve
delmi, vagyoni indokok alapján - az épít
ményadó mérsékelhető vagy elengedhető. 

(2) Az adózónak az építmény adójáról ké
szített bevallást 
a) a változást követő év január 15-ig 

kell benyújtania, 
b) soron kívüli adóbevallást kell tennie, 

ha az év első felében az építmény 
megszűnik. 

(3) Az építményadót félévenként, két egyenlő 
részletben kell megfizetni, az adóév márci
us 15-éig, illetőleg szeptember 15-éig. 

8. § 
Záró rendelkezések 

(1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdé
sekben a helyi adóról szóló, többször mó
dosított 1990. évi C. törvény és az adózás 
rendjéről szóló, többször módosított 1990. 
évi XCI. törvény rendelkezései az iránya
dók. 

(2) E rendelet 1996. január 1. napján lép 
hatályba. 

9 - § 
Értelmező rendelkezések 

(1) Az önkormányzat illetékességi területe: 
az önkormányzat közigazgatási határa 
által behatárolt - bel- és külterületet ma
gában foglaló - térség, amelyre az ön
kormányzati hatáskör kiterjed. 

(2) Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a tartós 
földhasználat, a haszonélvezet, a hasz
nálat joga - ideértve a külföldiek ingat
lanhasználati jogát is - , a földhasználat 
és lakásbérlet. 

(3) Épület: az olyan építmény, amely a kör
nyező külső tértől épületszerkezetekkel 
részben vagy egészben elválasztott teret 
alkot és ezzel az állandó vagy az idősza
kos tartózkodás, illetőleg használat felté
teleit biztosítja, illetve az olyan önálló lé
tesítmény is, amely részben vagy teljes 
belmagasságával a környező csatlakozó 
terepszint alatt van. Épületrész az épület 
műszakilag elkülönített, külön bejárattal 
ellátott része. 

(4) Építmény: olyan ingatlan jellegű, végle
ges vagy ideiglenes műszaki alkotás 
(épület, műtárgy), amely általában a ta
lajjal való egybeépítés vagy a talaj ter
mészetes állapotának megváltoztatása 
révén jött létre. Nem minősül építmény
nek a 3 évnél rövidebb időtartamra léte
sített építmény. 

(5) Műemlék építmény: a műemlékvédelem
ről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉVM-rendelet 2. 
§-ának (1) és (2) bekezdésében foglalt 
építmény - ide nem értve e körből a la
kás céljára szolgáló építményt. 

(6) Hasznos alapterület: a végleges falsíkok
kal határolt teljes alapterületnek olyan ré
sze, ahol a belmagasság legalább 1,90 m, 
a teljes alapterületbe a helyiségek ösz-
szegzett alapterülete és az épülethez tar
tozó fedett és három oldalról zárt külső 
tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt 
erkélyek) és a fedett terasz, tornác, tető
tér, valamint a többszintes lakrészek bel
ső lépcsőjének egy szinten számított víz
szintes vetülete is beletartozik. 

(7) Kiegészítő helyiség: az, amely a lakás
os az üdülőtulajdon rendeltetésszerű 
használatához szükséges, de huzamo
sabb emberi tartózkodásra részben és 
ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, tü

zelő- és salaktároló, szárító, padlás, szer
számkamra, szín, pince). 

(8) Építmény megszűnése: ha az épületet 
lebontják, vagy megsemmisül, illetőleg 
ha az illetékes építésügyi hatóság a hasz
nálatbavételi engedélyt visszavonta. 

(9) Kommunális beruházás: a közmű (a tele
pülésekre vagy azok jelentős részére ki
terjedő elosztó- és vezetékrendszerek és 
az ezekkel kapcsolatos létesítmények, 
amelyek a fogyasztók vízellátási - ide
értve a belvíz-, a csapadék- és szenny
víz-elvezetési, -tisztítási, villamosenergia-, 
hő-, gázenergia- és távbeszélési - igé
nyeit elégítik ki), valamint az út- és járda
építés. 

(10) Gazdasági tevékenység: minden olyan 
tevékenység, amely haszonszerzésre, be
vételszerzésre irányul. 

(11) Központi városrész: az alábbi utcák által 
határolt belterület: Vasút-Szarvasi út-
Békési út-Nádas sor-Kórház u; Péter Ji-
lemniczky u; Thurzó u.-Szőlő u; Degré u; 
Felső-Körös sor-Vilim u; Kölcsey u; Bá
nát u; Tessedik u; Temető sor-Vasút. 

(12) Szociális intézmény: a szociális ellátá
sokról szóló törvényben meghatározott, 
személyes szociális gondoskodást nyújtó 
szervezet, vállalkozás 

(13) Egészségügyi intézmény: minden olyan 
szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy 
fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetőleg 
szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgála
tot, gyógyító célú vagy más egészségü
gyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitá
ciót, illetve mentőszolgálatot végez, to
vábbá, amely gyógyszert forgalmaz. 

(14) Közszolgáltató szervezet: a Magyar Pos
ta Rt., a Magyar Rádió, a Magyar Tele
vízió, továbbá a helyi és a helyközi me
netrend szerinti tömegközlekedést lebo
nyolító szervezetek, a közüzemi ellátást 
alapellátásként végző szervezetek közül 
a villamos- és gázenergia-, távfűtés-, 
melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást 
nyújtók, ideértve a víziközmű-társulatot 
is. Alapellátásként az a szervezet vé
gez közüzemi ellátást, amelynek nettó 
árbevétele legalább 75%-ban ebből a 
tevékenységből származik. 

(15) Nevelési-oktatási intézmények céljára 
szolgáló helyiség: az oktatásról szóló 
1985. évi I. tv. 13. §-ában, a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 20-23. §-ában, 
a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 
tv. 2. §-ában és a szakképzésről szóló 
1993. évi LXXVI. tv. 2. §-ában meghatá
rozott intézmények elhelyezését biztosító 
épület. 

Békéscsaba. 1995. december 7. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
61/1995. (XII. 7.) számú önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 

32/1995. (VI. 29.) számú, az 50/1993. (XI. 25.) 
számú, a 19/1993. (III. 4.) számú 

és a 41/1992. (XII. 18.) számú rendeletekkel 
módosított 24/1991. (XII. 19.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

és egységes szerkezetbe foglalásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése a helyi iparűzési adóról szóló módo

sított 24/1991. (XII. 19.) s z . önkormányzati 
rendeletet a következők szerint módosítja 
és egységes szerkezetbe foglalja (a vas
tag betűs szövegrészek tartalmazzák a 
változást). 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében, a 6. §-ában és 43. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 

1.1 
Az adókötelezettség, az adó alanya 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi 
területén végzett vállalkozási tevékenység 
(a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja 
az, hogy az adóalany az adóköteles tevé
kenységét a székhelyén, vagy a telephe
lyén (részlegében), vagy azon kívül végzi. 

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vál
lalkozó e minőségben végzett nyereség-, 
illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevé
kenysége. 

(4) Adómentes az (1) bekezdésben felsorolt 
adóalanyok közül a társadalmi szervezet, 
az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató 
szervezet, a köztestület, a közhasznú tár
saság, az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár és a költségvetési szerv abban az 
évben, amelyet megelőző naptári évben 
folytatott vállalkozási tevékenységéből 
származó jövedelme (nyeresége) után tár
saságiadó-fizetési kötelezettsége, illetve -
költségvetési szerv esetében - eredmé
nye után a központi költségvetésbe befi
zetési kötelezettsége nem keletkezett. E 
feltétel meglétéről az adóalany írásban kö
teles nyilatkozni az adóhatóságnak. 

2 - § 
Az adókötelezettség keletkezése 

és megszűnése 

Az adókötelezettség az iparűzési tevékeny
ség megkezdésének napjával keletkezik és 
a tevékenység megszüntetésének napjával 
szűnik meg. 

3. § 
Az adó alapja 

(1) Az adó alapja az értékesített termék, ille
tőleg végzett szolgáltatás nettó árbevéte
le, csökkentve az eladott áruk beszerzési 
értékével és az alvállalkozói teljesítések 
értékével, illetve az állami adóhatóság ál
tal az elévülési időn belül megállapított, 
valamint a vállalkozó által önrevízióval 
korrigált árbevétel. 

(2) Ha a vállalkozó az iparűzési tevékenysé
gét több önkormányzat illetékességi terü
letén végzi, és az adó alapja az egyes il
letékességi területeken elkülönítetten nem 
áll rendelkezésre, akkor azt - a tevékeny
ség sajátosságaira leginkább jellemzően 
- a vállalkozónak kell megosztania. 

(3) Az (1) bekezdés szerint módosított árbe
vételeket az önkormányzat adóhatósága 
az APEH megyei szerve által szolgáltatott 
adatok alapján vizsgálja felül. 

4. § 
Az adó mértéke 

Az évi adó mértéke az adóalap 1 százaléka. 

5. § 
Az adóelőleg megállapítása 

és az adó megfizetése 

(1) A vállalkozó az iparűzési adóra előleget 
köteles fizetni. 



(2) Az adóelőleg összege. 
a) Az adóévet megelőző teljes évben vál

tozatlan szervezeti formában működő 
vállalkozónál - ideértve az idényjellegű 
tevékenységet is - a megelőző év adó
jának megfelelő összeg. 

b) Az adóévet megelőző év egy részében 
működő vállalkozónál a megelőző év 
adójának a működés naptári napjai alap
ján egész évre számított összege. 

c) A tevékenységét az adóév közben kez
dő vállalkozónál az adóévre bejelentett 
várható adó összege. 

(3) Ha a jogszabályváltozás miatt az adó alap
ja vagy mértéke az adóévre módosul, az 
előleg összegét ennek figyelembevételé
vel kell megállapítani. 

(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékeny
sége megkezdésétől számított 15 napon 
belül az adóévre várható adójáról bejelen
tést kell tennie az adóhatósághoz. 

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mér
tékét az éves adóbevallás, illetve a várha
tó adó bejelentése alapján fizetési megha
gyásban közli. 

(6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fize
tési meghagyás jogerőre emelkedéséig a 
(2) bekezdés a ) -b ) pontjában említett vál
lalkozó az adóelőlegét az előző fizetési 
meghagyás alapján fizeti. 

(7) A vál la lkozónak az adóelő leget két rész
letben márc ius 15-ig, i l letve szeptember 
15-ig kel l megf izetn i . 

(8) A vállalkozónak az iparűzésiadó-előleget 
a várható éves fizetendő adó 90%-ának 
megfelelő összegre az adóév december 
20. napjáig ki kell egészítenie. 

(9) A vá l la lkozó a megf izetet t adóe lő leg és 
az éves tény leges adó kü lönbözeté t az 
éves adóbeva l lás benyú j tásáva l egy
ide jű leg f izet i meg , i l letve igénye lhet i 
v issza. 

6 . § 
Az adó mérsék lése , e lengedése 

(1) Ha a magánszemély kommunális beruhá
zást hajt végre, vagy ilyen beruházás cél
jára befizetést teljesít, akkor a saját beru
házás számlával igazolt ellenértéke a be
ruházás befejezésének évében, illetőleg a 
befizetés támogatással csökkentett össze
ge a befizetés évében levonható a beru
házás helye szerint illetékes önkormány
zat által megállapított, az adott évben ese
dékessé vált helyi adóból. 

(2) Ha a helyi adó éves összege nem éri el az 
(1) bekezdés szerint levonható összeget, 
a levonási jog a megnyíltát követő négy 
naptári évben esedékes helyi adóval szem
ben érvényesíthető. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben írt kedvez
mény, illetve mentesség az adóalanyt a 
választása szerinti helyi adóból, de ugyan
arra az összegre nézve csak egyszer illeti 
meg. 

(4) Azok az adóalanyok, akik egész tanéven 
át szakmunkástanulót foglalkoztatnak, ta
nulónként 1000 Ft adókedvezményben ré
szesülnek. Minden megkezdett és befeje
zett iskolai év egész évnek számít. 

(5) Mentes az iparűzés i adó a ló l a mező
gazdaság i a lap tevékenységet (növény
te rmesztés , á l la t tenyésztés) végző vá l 
la lkozó, ha az e t evékenységbő l szár
mazó árbevéte le a 2 m i l l i ó Ft-ot nem 
ér i e l . 
A 2 mi l l ió Ft árbevétel t megha ladó me

zőgazdasági vállalkozók a növényter
mesztésből és állattenyésztésből szár
mazó bevételük után 4 ezrelék helyi 
iparűzési adót fizetnek. 

(6) Banki pénzügyi szolgáltatás (SZJ 1012), 
biztosítási szolgáltatás (SZJ 102), játék
automaták üzemeltetése és italárusítás 
kivételével az önkormányzat illetékes
ségi területén végzett szolgáltatási te
vékenységek esetében a fizetendő adó 
az adóalap 8 ezreléke. 

7. § 

Az adóalany kérelmére - szociális, jövedelmi, 
vagyoni indokok alapján - az iparűzési adó 
mérsékelhető vagy elengedhető. 

8. § 
Záró rendelkezések 

(1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdé
sekben 
- a helyi adókról szóló, többszörösen mó

dosított 1990. évi C. tv. és 
- az adózás rendjéről szóló, többszörösen 

módosított 1990. évi XCI. törvény ren
delkezései az irányadók. 

(2) E z a rendelet 1996. január 1. napján 
lép hatályba. 

9- § 
Értelmező rendelkezések 

E rendelet alkalmazásában: 
(1) Az önkormányzat illetékességi területe: az 

önkormányzat közigazgatási határa által 
behatárolt - bel- és külterületet magában 
foglaló - térség, amelyre az önkormány
zati hatáskör kiterjed. 

(2) Nettó árbevétel: 
a) a számviteli törvényben meghatározott 

értékesítés nettó árbevétele, továbbá a 
kapott kamatok és kamatjellegű bevé
telek együttes összege a b) - i ) pontok
ban foglalt eltérésekkel, 

b) a pénzintézeteknél: a kapott kamatok 
és kamatjellegű bevételek, valamint a 
fizetett kamatok és kamatjellegű kifi
zetések különbözetének, továbbá az 
egyéb pénzintézeti tevékenység bevé
teleinek és a nem pénzintézeti tevé
kenység nettó árbevételének együttes 
összege, 

c) a biztosítóknál: a biztosítástechnikai be
vételek összege, csökkentve a kárkifi
zetés (károk és szolgáltatások) össze
gével, a viszontbiztosítónak átadott díj
jal és a biztosítástechnikai tartalékok 
növelésére történt ráfordítással, vala
mint a biztosítástechnikai bevételekhez 
átvezetett kamatbevételekkel és növel
ve a nem biztosítási tevékenység bevé
telével, továbbá a kapott kamatokkal és 
kamatjellegű bevételekkel, 

d) a költségvetési szerveknél: a vállalko
zási tevékenységgel kapcsolatos pénz
forgalmi bevétel, 

e) az értékpapír-forgalmazó társaságnál: 
az értékpapír-forgalmazás bevétele, nö
velve a kapott kamatok és kamatjellegű 
bevételek összegével, 

f) az egyházi jogi személynél, valamint az 
egyház által alapított intézménynél: a 
könyvvezetési kötelezettségtől függően 
a vállalkozási tevékenységből szárma
zó, a) pont alatti nettó árbevétel vagy 
pénzforgalmi bevétel, 

g) a jogi személyiséggel rendelkező, jogi 
képviseletet ellátó munkaközösségnél, 

az ügyvédi irodánál: az a) pont alatti ár
bevétel pénzforgalmi szemléletben szá
mított összege, 

h) a b ) - f ) pontban nem említeti szerve
zeteknél (lakásszövetkezet, társasház, 
alapítvány, társadalmi szervezet, ügy
védi iroda stb.) - könyvvezetési kötele
zettségtől függően - a vállalkozási te
vékenységből származó, az a) pont 
szerint nettó árbevétel vagy pénzforgal
mi bevétel, 

i) a magánszemélyek jövedelemadójáról 
szóló törvény hatálya alá tartozó vállal
kozók esetében a tevékenységükkel 
(termékeladás, szolgáltatás) összefüg
gésben kapott általános forgalmi adó 
nélküli készpénz, jóváírás, természet
ben kapott juttatás vagy bármilyen va
gyoni érték, növelve az árkiegészítéssel 
és csökkentve a fogyasztási adóval. 

(3) Kommunális beruházás: a közmű (a tele
pülésekre vagy azok jelentős részére ki
terjedő elosztó- és vezetékrendszerek és 
az ezekkel kapcsolatos létesítmények, 
amelyek a fogyasztók vízellátási - ideért
ve a belvíz-, a csapadék- és szennyvíz-el
vezetési, -tisztítási, villamosenergia-, hő-, 
gázenergia- és távbeszélési - igényeit 
elégíti ki), valamint az út- és járdaépítés. 

(4) Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet sa
ját nevében és kockázatára haszonszer
zés céljából üzletszerűen végző 
a) vállalkozói igazolvánnyal rendelkező ma

gánszemély, 
b) az egyéni vállalkozásról szóló törvény 

hatálybalépését megelőző jogszabá
lyok alapján kisiparosnak, magánkeres
kedőnek minősülő magánszemély, va
lamint jogi személy részlegét szerződé
ses rendszerben üzemeltető magán
személy, 

c) mezőgazdasági termelést és az ahhoz 
kapcsolódó szolgáltatást végző magán
személy, 

d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról 
szóló jogszabályok alapján vállalkozói 
igazolványhoz nem kötött tevékenysé
get folytató magánszemély, 

e) jogi személy, 
f) egyéb szervezet. 

(5) Italárusítás: minden alkoholtartalmú, élve
zeti cikként forgalomba hozott ital (palac
kozott és kimért), ide nem értve a gyógy
növények gyógyászati rendeltetésű sze
szes kivonatait, valamint az azok felhasz
nálásával készült készítményeket ós az 
alacsony alkoholtartalmú palackozott üdí
tőitalokat. 

(6) Közszolgáltató szervezet: a Magyar Pos
ta Rt., a Magyar Rádió, a Magyar Tele
vízió, továbbá a helyi és helyközi menet
rend szerinti tömegközlekedést lebonyolí
tó szervezetek, a közüzemi ellátást alap
el lá tásként végző szervezetek közül a vil
lamos- és gázenergia-, a távfűtés-, a me
legvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást nyúj
tók, ideértve a víziközmű-társulatot is. 
A lapel lá tásként az a szervezet végez 
közüzemi el látást, amelynek nettó árbe
vétele legalább 75%-ban ebből a tevé
kenységbő l származik. 

Békéscsaba, 1995. december 7. 

PAP JÁNOS DR. SIMON MIHÁLY 
polgármester legyzó 
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VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának város
üzemeltetési irodája (Békéscsaba, Szent István tér 7.) nyilvános, 
egyfordulós versenytárgyalást hirdet a Dobozi úti kerékpárút 
építési munkáinak végzésére. 
A Dobozi úti (4239 jelű út mentén) kerékpárút 2200 fm hosszú, 1,80 
m szélességben, aszfaltburkolatból készül. 
A versenytárgyalásra pályázatot az nyújthat be, aki gyakorlattal, re
ferenciával és szakmai megfelelőséggel rendelkező hazai vállalko
zó, illetve a kiírási és tervdokumentációt ellenértékének megfizeté
se után a kiírónál átvette. 
Az ajánlattétel alapja: - elkészült tervdokumentáció, 

- részletes versenytárgyalási kiírás. 
Az ajánlatok beadási határideje: 1996. február 9. (péntek) 10 óra. 
Helye: Békéscsaba, polgármesteri hivatal, városüzemeltetési iroda 

(Szent István tér 7.) 
Az ajánlatok felbontásának időpontja: 

1996. február 9. (péntek) 10.10 óra. 
Helye: Békéscsaba, polgármesteri hivatal (Szent István tér 7.) 
A bontáson a bizottságon kívül csak az ajánlatot benyújtók, illetve 
a kiíró által meghívottak vehetnek részt. 
Az eredményhirdetés időpontja: 1996. február 16. (péntek) 9 óra. 
Helye: Békéscsaba, Szent István tér 7.1. emelet, 

I. számú tárgyaló. 
A kivitelezés befejezési határideje: 1996. szeptember 30. 
Megkívánt minőség: I. osztályú, a vonatkozó szabályok, illetve 
műszaki előírásokban előírt követelmények szerint. 
Az ajánlatokat kettős zárt borítékban, a külső borítókon„Versenytár-
gyalás, kerékpárút-építés" megjelöléssel kell a megjelölt határidőig 
a porgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájához eljuttatni. 
A versenytárgyalás kiírója a pályázónak az ajánlattétel alapját képe
ző kiviteli tervdokumentációt 10 000 Ft + 25% áfa összeg befizeté
sét követően adja át. 
A tervdokumentáció és részletes versenytárgyalási kiírás átvehető 
a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodájában (Békéscsaba, 
Szent István tér 7., telefon: 452-252). 
Időpont: a felhívás megjelenését követően 

1996. január 15-ig. 
A pályázó az ajánlat elkészítéséért dijat nem számolhat fel. 

J-focz & Medvegy 
Telefon: 457-443, 323-845 

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

MINDENFÉLE TAKARÍTÁS, 
KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL! 

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

gépek, telefonok, telefaxok, 
másológépek, írógépek, számoló

gépek, árazógepek, mérlegek, 
nyomtatványok forgalmazása. 

Eredeti papírszalagok, 
festékkazetták és kellékek! 

GARANCIA ÉS MÁRKASZERVIZ 
Békéscsaba, 
Szerdahelyi u. 2/a. 
Telefon: 325-161 34* 

Pályázati felhívás 
Az ifjúsági ház és a Tevan Kiadó 

I R O D A L M I P Á L Y Á Z A T O T ÍR KI 
- műfaji, terjedelmi és tematikai megkötés nélkül -

középiskolás diákoknak. 
(Tehát lehet novella, vers, esszé, dráma stb.) 

Apályázat jeligés. 
Beküldési határidő: 1995. január 15. 

Cím: Ifjúsági ház, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 
I. díj: 5000 Ft. 

II. díj: 3000 Ft. 
III-IV. díj: könyvjutalmak. 

A műveket gépelve, egy példányban kérjük beküldeni, 
külön lezárt borítékban a jelige feltüntetésével. 

Automata, 
hagyományos, iktató-, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

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

GYARAKINE ES TÁRSAI BT. ^B=<,SSS£riSwta,,¥ ^ 
Keressen bennünket, folyamatosan indítjuk OKJ szerinti, illetve államilag elismert tanfolyamainkat! 
Munkanélkülieknek és 25 év alattiaknak 10% tandíjkedvezményt adunk. 

- B, C E kategóriák - Árufuvarozó vállalkozó 
- Fakitermelő - Nemzetközi árufuvarozó vállalkozó 
- Könnyű- és nehézgépkezelő - Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, 
- ADR alap és összevont üzembe helyező 
- TIR alap és továbbképző - Iparigáz- és olajtüzelőberendezés-
- Belföldi szolgáltató kezelő 

Jelentkezni lettet naponta, a lenti címen és telefonszámon. 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

Garzon ingatlanközvetítés: Wlassics 
sétány 3. Telefon: 448-350. 
2 szobás, I. emeleti, egyedi gázos la
kás eladó a belvárosban. Telefon: 
327-902. 
Összkomfortos kertes családi ház 
eladó: Klapka u. 4. 
Földszinti, bútorozatlan, 3 szobás, 
belvárosi lakás hosszú távra kiadó. 
Irodának, vállalkozásra is alkalmas. 
Derkovits sori garázs eladó. 
Üzenetrögzítős telefon: 323-721. 

Ford Escort 5 éves, 1,6-os és 22-es 
motoros húsdaráló eladó. Érdeklőd
ni: 18 és 20 óra között a 321-748 
számon. 
Trabant eladó vonóhoroggal, friss 
műszakival. Érdeklődni: Luther u. 
16., vagy a 449-396 számon. 

Parabola- és tetőantenna-szerelés, 
hifi, videó javítása. Boda Béla, Bé
késcsaba, Csíki u. 38. Telefon: 
326-931. 
Duguláselhárítás, v ízvezeték-szere
lés és -javítás. Telefon: 455-309. 
Társ- és partnerközvetítés, pótma
maszolgálat. Tel.: 06-30/456-899. 

Hajdúsági. Vjatka, Eurika automata 
és hagyományos mosógépek javítá
sa. Elektron, Békéscsaba, Bartók 
Béla út 4. Hibabejelentés: 325-948, 
454-561. 
Kizárólag fekete-fehér televíziók 
helyszíni javítása, képcsőfelújítás. 
Junoszty tv-szakszerviz. tévéeladás 
garandaval. Fodor Zoltán, Orosházi 
út 11. Telefon: 326-162. 
Fekete-fehér televíziók helyszíni javí
tása, régebbi típusú is. Hibabejelen
tés telefonon: 457-334. vagy levele
zőlapon: Tomka Attila, Békéscsaba, 
Pásztor u. 63. szám. 
„Szuperbizti" típusú hevederzár bejá
rati ajtókra és garázskapukra egya
ránt a legbiztonságosabb. Telefon: 
457-302. 

Hízók eladók. Telefon: 459-337. 
Matematikából egyetemi vagy főisko
lai szinten felkészítést vállalok: 
dr. Vraukó László, munkaidőben a 
341-996-os telefonon. 
Eltartási szerződést kötnék idős 
személlyel ingatlanért. Érdeklődni a 
459-163 telefonon lehet. 
Sütni való tök nagy tételben 
eladó. Telefon: 325-921. 
Töves fenyő eladó. Gaj
dács u. 24. (Jamina), 
egész nap. 



TISZTELT OLVASÓINK! Lapunk legközelebbi száma 1996. 
január 11-én jelenik meg. Mindenkinek kellemes kará
csonyt és boldog új évet kíván a szerkesztőség. 

S Z Ő N Y E G K E R Á M I A 

L A K Á S F E L S Z E R E L E S 

A N m i f t m. MHmM0LTJÁ»6L 
Ünnepi apróságok, dekorációk, selyemképek, 

textil adventi koszorúk és sok-sok ötletes ajándék 
a szeretet ünnepéhez. 

Továbbá a szokásos árukészletünkkel várunk 
minden kedves vásáriét. 

- gyapjú- és rongyszőnyeg, 
- gyapjú ágyneműk, derékalj, lakástextília, 
- kerámia, fa- és üvegáru, 
- kézzel varrott patchwork takarók és faliképek. 

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

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

Az Unicon r u h a g y á r r a l szemben. 

líA>Áe*PHfÍ MHHCpcfcef 
i* LotAo^ úf i v e t kivÁH « Vé\*9* pp(5Á>««H*(t 
* köttNvezeiükkiítJ, JövőNkétn AiAPirvtuy kutmtóntwA. 

1996-ban Békéscsabán megrendezésre kerül a 

TÁT I K A H É B i 
cimű vetélkedő, melyre utánozni, táncolni szerető általános iskolás 

gyerekek jelentkezését várjuk. 

FANTASZTIKUS díjakkal jutalmazzuk a legjobb előadókat! 
Mindenki számára segítséget nyújtunk a felkészülésben. 
Itt a LEHETŐSÉG, hogy minden gyereknek teljesüljön az álma, 
s beleélje magát a sztárok világába. 

További információ (jelentkezés): 
Milla Records Company, 
Békéscsaba, Andrássy út 6. M/48., telefon: 448-448/26. 
Jelentkezési határidő: 1996. február 15. 

BEVÁSÁRLÓCÉDULA 

sorszám megnevezés egység ár 

Burek kenyér 70 
Csirkecomb 1 
Tej - 2,8% (k., cs., szo.: 44,80 Ft) 1 
Dobozos tej (k., cs., sz.: 52 Ft) 1 
Trappista sajt (k., cs., szo.: 499,50 Ft) 1 
Ráma kocka (k., cs., szo.: 58,10 Ft) 25 
Sütőmargarin (k., cs., szo.: 426,70 Ft) 2,5 kg 
Dobozos üdítők 1 I 
Fekete bors (őrölt és egész) 50 g 

dkg 
kg 

kg 
dkg 

68 Ft 
239-346 Ft 

46,50 Ft 
54,10 Ft 

519,50 Ft 
60,60 Ft 

443,70 Ft 
66 Ft 
55 Ft 

A bolt neve, címe: nyitva: h-p szo 
1. Burek pékség. Kis-Tabán u. 2. 7 -17.30 7-13 
2. Baromfimintabolt, Bertóthy udvar 1. 8 -17 (h) 6-13 

6 -18 (k-p) 
3. Szeged-tej Diszkont, Kétegyházi út 3. 5 -18 5-14 
4. Food-stop Diszkont, 8 -16.30 8-15 

7-10 

(a ruhagyári óvodával szemben) 
5. Forró Drót Diszkont, 

lllésházi u. 18. 8-17 8-13 8-11 

A megjelentetés megrendelhető a Féling Bt. 448-672-es telefonján. 

MOZIMŰSOR 
1995. december 21.-1996. január 10. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

XII. 21-23. de. 11.00 és 15.45, 
XII. 24. de. 11.00 és 14.00, 
XII. 25-27.15.45 Óra: 
XII. 21-23. és 25-27. 
17.45 óra: 
20.00 és 22.00 óra: 

XII. 28-30. és 1.1-3. 
15.45,17.45, 20.00, 
XII. 31.de. 11.00 és 14.00 óra: 
XII. 28-30. 22.00 óra: 

I. 4-10.15.45 óra: 

17.45, 20.00, 
péntek-szombat 22.00-től is! 

Walt Disney: T É L A P U 
(magyarul beszélő, amerikai családi vígjáték) 

James Bond: ARANYSZEM 
(magyarul beszélő amerikai akciófilm) 

Sylvester Stallone: JUDGE DREDD 
(fantasztikus akciófilm) 

Sylvester Stallone: 
JUDGE DREDD 
(fantasztikus akciófilm) 

Sandra Bullock: 
ALUDJ CSAK. ÉN Á L M O D O M ! 
(magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

BABE - .Egy kismalac, vau-vau-vau" 
(magyarul beszélő, amerikai családi vígjáték) 

Jean-Claude Van Damme: 
HIRTELEN HALÁL 
(magyarul beszélő amerikai akciófilm) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

XII. 21-23. és 25-27. 
15.00 és 21.00 óra: 
17.00 óra: 

19.00 óra: 

XII. 28-30. és 1.1-3. 
15.00 és 17.00 óra: 

19.00 és 21.00 óra: 

1.4-10. 
17.00,19.00 és 21.00 óra: 

James Bond: ARANYSZEM 
(magyarul beszélő amerikai akciófilm) 

Sylvester Stallone: JUDGE DREDD 
(fantasztikus akciófilm) 

Walt Disney: TÉLAPU 
(magyarul beszélő, amerikai családi vígjáték) 

Sandra Bullock: 
ALUDJ CSAK, ÉN Á L M O D O M ! 
(magyarul beszélő amerikai vígjáték) 

John Waters: 
TITKOS GYILKOS MAMA - Serial Mom 
(amerikai szatíra) 

BABE - .Egy kismalac, vau-vau-vau" 
(magyarul beszélő, amerikai családi vígjáték) 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

XII. 21-23. és 25-27. 
18.30 óra: 
20.30 óra: 

XII. 28-30. és 1.1-2. 
18.30 óra: 
XII. 28-30. és 1.1-3. 20.30, 
I. 3-án 16.3u-tol is! 
1.4-10. 
18.30 és 20.30 óra: 

Jacques Táti: HULOT ÚR KÖZLEKEDIK 
(francia burleszk) 

Hal Hartley: FLÖRT 
(amer ika i -német - japán dráma) 

Luis Buriuel: TEJÚT 
(franda-olasz szatíra) 

ESZKIMÓ ASSZONY FÁZIK 
(népszerű magyar film) 

Hugh Grant-Sam Neill: 
SZIRÉNEK (angol-ausztrál erotikus szatíra) 

Egy új lehetőség, hogy meglepetést szerezzen 
barátainak, szüleinek, munkatársainak. 

A Phaedra mozi új, 10 szelvényből álló exkluzív mozijegyet 
kínál Önnek, amit a pénztárnál megvásárolhat. 

rSn PIZZERIA 
B é k é s c s a b a , I r á n y i u . 1 0 . 

• Pizza • Csirkefalatok 
• Flekkenburger • Saláták, köretek, desszertek 
• Calzone • Hamburger 
• Pincho • Frissensültek 
• Muffins • Üdítők 
• Üdítők • Jede meleg italok 

K i s z á l l í t á s : 3 2 6 - 4 2 1 

Hétfőtől szombatig 11.30-15.00 és 16.00-21.00 óráig 

http://31.de



