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Időjárás-
rapszódia 

Lehet, hogy mire megje
lenik ez az írás, megint válto
zik az idő? Az idő maga az a 
változó tényező, ami ugyan
akkor örök. Akárhogy lesz, a 
hőmérséklet nem marad 
soha egy helyben a skálán. 
Ingadozását nem befolyásol
ja se politikai akarat, se mű
vészi koncepció. Hosszú tá
von azonban nagyon is hat
nak rá az emberi cselekede
tek. Elég szomorú kép tárul 
elénk, ha mérleget készítünk 
arról, hogyan óvtuk termé
szeti kincseinket eddig. 

Az egyéniség kultusza ki
ütötte a közösségi szolgálat 
bábuját. Sakk. Petőfi Sándor 
irja az Apostol című versé
ben: „A szőlőszem kicsiny 
gyümölcs, egy nyár kell hoz
zá mégis, hogy megérjék. 
A löld is egy gyümölcs, egy 
nagy gyümölcs, s ha a kis 
szőlőszemnek egy nyár kell, 
hány kell e nagy gyümölcs
nek, amíg megérik?" 

Az érést siettetni nem le
het. Főleg rossz beavatkozá
sokkal, melyeknek csak a 
puszta fogyasztás a céljuk. 
Fogyasztani mégis kell, de a 
tartalékok képzése sem vá
rathat magára. 

Most mínusz három lok 
van, hétágra süt a nap. Ki 
tudja, mikor esik le az első 
hó márciusban? Azután jön-e 
a hőség, rögtön + 25 lok? 

Az emberi szív tiltakozik, 
egyre kevésbé bírja ezt a dü
bögő rapszódiát. Injekciót 
kell adni az univerzumnak. 

KÁNTOR ZSOLT 

D u p l a vagy 
Napirend előtti felszóla

lásokkal indult a közgyűlés 
múlt csütör tökön. Ga//sz Gé
za a Petőfi liget megmaradá
sa mellett emelt szót. Hang-
súlyozta, hogy a környéken lakók 885 aláírást 
gyűjtöttek össze, kérve, hogy a terület l igetként 
funkc ionál jon. A képviselő egymi l l ió forintot aján
lott fel infrastrukturális alapjából a körzetében 
lévő park szebbé tételére, később a testület 
250 000 forintot szavazott meg a tervekre. 

Dr. Ferenczy Attila ugyancsak napi rend előtt a 
Fidesz-frakció nevében indítványozta, hogy mie
lőbb írjanak ki nyi lvános pályázatot a vagyonke
zelő részvénytársaság igazgatói posztjának be
töl tésére. Szilvásy Ferenc felhívta a f igyelmet 
arra, hogy legit im igazgatósága van a társaság
nak, és felmerült az is, hogy az ok tóberben felál
ló új testületnek kellene inkább döntenie ebben 
a kérdésben, a t öbbség azonban a pályázat kií
rása mellett döntött . 

Tímár Károly napi rend előtt vetette fel, hogy 
szerinte a spor tkoncepc ió t mie lőbb újra kel lene 
tárgyalni . A sportb izot tság elnöke szerint nem a 
koncepc ió rossz, hanem a pénz kevés, egy 
ú jabb spor tkoncepc ió megalkotása pedig hosz-
szú időbe telne. 

A közgyűlés Marik András rendőr alezredes 
beszámolójával folytatódott . A vagyon elleni 
bűncse lekmények száma nő - hangzott el - , a 
felderítés e redményességében azonban visszae
sés mutatkozik. Békéscsabán is megjelentek a 
d rogok , kü lönösen a kábítószeres cigaretta, az 
extasy és speed tabletták használata je l lemző, 
de előfordult heroinnal való visszaélés is. A ter
jesztők főként szórakozóhelye
ken fordulnak elő, ezért itt gya
kor ibbak az el lenőrzések. 

Az indítható első osztályok 
számával kapcso la tban Pap Já
nos polgármester elmondta, hogy 
érdekes m ó d o n 90 gyermekkel 
kevesebb jelentkezett első osz
tá lyba, mint az az óvodák jelzé
sei alapján várható volt. Az en
gedélyezett osztályok számához 
képest így csökkenés lesz né
hány iskolában. Beleegyezett a 
testület, hogy a Szabó Pál téri 
iskolában m ű k ö d ő e lső -máso
dik évfo lyamos logopédia i osz-

KÖZGYŰLÉS tály együtt marad jon negye
d ik ig , és csak ezután integ
rálják a gyerekeket nagyobb 
létszámú osztá lyokba. 
A módosított sporttörvény ki

mond ja , hogy hivatásos labdarúgót júl iustól csak 
gazdasági társaság foglalkoztathat. Tóth Károly 
és Szilvásy Ferenc ko rábban kezdeményezte 
egy részvénytársaság létrehozását, amely egy
ben a foc icsapatot is működte tné . Az alapítás 
körül i teendőkre 3,5 mil l ió forintot kért a sportbi
zottság a közgyűléstő l , azonban ehhez a testület 
hosszas vita után sem járult hozzá. A nyi lvános 
ülés végén a po lgármester ismét napirendre tűz
te a kérdést, ekkor egymi l l ió forintot szavaztak 
m e g erre a célra. 

Az egészségügy i b izot tság felosztotta az ala
pellátás egyéb beszerzéseire és felújításaira biz
tosított 8 mil l ió forintot. Ezt a közgyűlés nem fo
gadta el, mert a bö lcsődék számára nem volt el
különítve pénz, il letve a védőnő i szolgálat bizo
nyos bér je l legű kiadásait sem tartalmazta. 

A testület megalkotta rendelettervezetét a pénz
beli és természetben nyújtott szociál is és gyer
mekvéde lmi el látásokról , valamint az új lakbérek
ről ( lapunk 4 - 9 . o ldalán olvashatják). A szociális 
tervezetbe nagyrészt beépítették azokat a módo
sításokat, amelyeket Takács Péter terjesztett elő 
a szociális bizot tság nevében, azonban így is 
csak többször i neki futás után vált a tervezet kö
zölhetővé. A lakbérek módosí tásával kapcsolat
ban 0-15%-ig voltak kü lönböző alternatívák az 
emelés mértékét i l letően, a testület 12%-os lak
béremelés mellett voksol t . 

MIKÓCZY ERIKA 



T A K Á C S P É T E R 
képviselőjelölt 

Kosionom, hogy ajánlószelvenyeikhel támogatták jelölésemet. 
S Z A V A Z Z U N K A V Á L T O Z Á S R A . ' 

Tisztel jenek meg jelenletübbel 1998. április 2-án, 18 órakor 
az MDF Nagy Imre téri székhazában sorra kerülő lakossági 

fórumon. Vendégem DEMETER ERVIN országgyűlési 
képviselő, frakcióvezető. 

A J O B B H O L N A P É R T ! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
számítógépek szállítására 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot 
hirdet a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet számítógépes rendsze
rének fejlesztéshez szükséges 45 db számítógép-konfiguráció 
szállítására. A konfigurációk alkotórészeinek részletezése a pályá
zati felhívás mellékletében rögzített. A számitógépeket összesze
relve (kompletten), tesztelést követően kell szállítani. 

A szállítás ütemezése: 

Szállítási határidő Standard konfiguráció Ónálló munkaállomás 

1998. április 2. 10 2 
1998. április 9. 20 2 
1998. április 15. 11 

Összesen: 41 4 

A számítógépek alkotórészei és alkatrészei azonosak legyenek. A 
mellékletben jelölt alkotórészek minősége csak a jelöltekkel azo
nos vagy jobb minőségű lehet. A pályázatokat Békéscsaba Me
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Réthy Pál Kórház-
Rendelőintézet illetékeseiből összeállított bizottság bírálja el. Bírá
lati szempontok: az eszközök ára; a konfigurációk alkotórészeinek 
minősége; a szállítási határidők betartása; a garanciális és szer
vizszolgáltatás minősége; a szállítócég imázsa. A pályázat benyúj
tásának határideje: 1998. március 30. (hétfő) 9 óra. A pályáza
tok elbírálásának határideje: 1998. március 30. (hétfő) 14 óra. A 
pályázókat a pályázat eredményéről az elbírálás napján 16 óráig 
faxon értesítjük. A pályázati anyag Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros informatikai csoportja irodájában vehető át 1998. március 26-
án 10 órától 15 óráig személyesen, vagy telefonos érdeklődésre 
faxon is elküldjük. Telefon: 446-176. A borítékba zárt pályázatokat 
az informatikai csoport irodájában kell a jelzett határidőre leadni. 

P Á L Y Á Z A T I K I I R A S 
A BÉKÉS MEGYEI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY 

pályázatot hirdet 
a Békés megyei gyermek- és ifjúsági turizmus segítésére 

Pályázhatnak: Békés megyei illetőségű és résztvevői körű iskolák, 
diák- és ifjúsági közösségek, egyesületek, közművelődési intéz
mények. Pályázat az alábbi témakörökben adható be: amatőr 
művészeti, tehetséggondozó, sport-, életmód-, turisztikai és érdek
védelmi szaktáborok, találkozók, konferenciák vagy képzések meg
szervezése; hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok üdültetése; 
környezet- és természetvédelmi szaktáborok szervezése Maximá
lisan pályázható összeg: a szállásár 20-50%-a. A pályázat be
nyújtási módja: ajánlott levélben, maximum 5 oldal terjedelemig. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1998. április 15. A bekül
dött pályamunkák elbírálásáról a kuratórium 1998. április 30-ig le
vélben értesítést küld. A pályamunkákat a következő címre kér

jük: Békés Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány, 
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1., Megyeháza. Infor
máció: Laki Katalin - 441-141, 30/356-879 vagy Hra-
bovszki György - 441-141, 30/787-396. 

• FOGADÓNAPOK. Április 3-
án, pénteken Sisak Péter alpol
gármester tart fogadónapot a vá
rosházán 8 és 12 óra között. 

• LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA. 
Takács Péter tanácsnok, a köz
gyűlés szociális bizottságának el
nöke április 3-án, pénteken 9 12 
óráig tart lakossági fogadóórát 
a városháza tanácsnoki irodájá
ban. 

• ROMÁN FOGADÓÓRA. Bé
késcsaba Megyei Jogú Város Ro
mán Kisebbségi Önkormányza
tánál Grósz György tart fogadó
órát március 30-án, hétfőn 15-17 
óráig a Szabadság tér 11-17. szám 
alatt. 

• SZLOVÁK KÖZGYŰLÉS. Bé
késcsaba Megyei Jogú Város 
Szlovák Kisebbségi Önkormány
zata soron következő ülését már
cius 26-án, csütörtökön 15 órától 
tartja a Szlovák Gimnázium, Álta
lános Iskola és Kollégium könyv
tártermében. Várható napirend: a 
Szlovák Nemzetiségi Nap forga
tókönyvének összeállítása; a ki
sebbségi önkormányzathoz érke
ző támogatási kérelmek elbírá
lásának módjai és pályázati le
hetőségei; a múzeum igazgatójá
nak tájékoztatója a tájház és a 
gabonamúzeum közös üzemel
tetésének lehetőségeiről; bejelen
tések. 

• KITÜNTETTÉK A POLGÁR
MESTERT. Pap János polgármes
ter a honvédelem ügye érdeké
ben végzett kiemelkedő tevékeny
sége elismeréseként Keleti György 
honvédelmi minisztertől megkap
ta a Honvédelemért Kitüntető Cím 
I. osztályát. A polgármester a di
jat március 13-án vette át. 

• KIÁLLÍTÁSOK. A Csuta Ga
lériában (Andrássy út 29-33.) 
március 26-án, csütörtökön 17.30 
órakor nyílik Adilov Alim, 1993 óta 
Magyarországon élő üzbég festő
művész kiállítása. A galéria hétfő
től péntekig 10-18 óráig, szomba
ton 9-13 óráig tart nyitva. 

Március 30-án, 15 órakor a Me
seházban (Békési út 17.) kerül sor 
az aradi gyermek ikonfestők köre 
kiállításának megnyitójára. Meg
nyitó beszédet mond Vas/Ve Pop 
tiszteletes, az Aradi Ortodox Püs
pökség kulturális tanácsosa. A ki
állítás április 12-ig látogatható. 

• INDIAI FESZTIVÁL. Gaura 
Purnima indiai tavaszi fesztivál 
lesz március 27-én, pénteken 17 
órától a Szabadság tér 6. szám 
alatt, a helyőrségi klubban. Prog
ramok: indiai zene eredeti hang
szereken; előadás - Sri Caitanya 
élete és tanítása; diavetítés a 
Gangesz kilenc szent szigetéről; 
színjáték, ének, tánc, vegetáriánus 
ételkóstoló. A belépőjegy ára: 200 
forint. 

• A KERESZTÉNY ÉRTELMI
SÉGIEK SZÖVETSÉGE békés-

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

csabai szervezete március 28-án, ] 
szombaton 17 órától az evangé-j 
likus gyülekezeti teremben (Lu
ther u. 1.) megemlékezést tart az 
1848 49-es forradalom és sza-] 
badságharc hőseinek tisztelegve.' 
Meghívott vendég: dr. Hegedús 
Lóránt, a Duna-melléki református 
egyházkerület püspöke. A prog 
ramban szerepel a Békés Banda 
élő lemezbemutatója is. 

M A T R I K U L A 

- H Á Z A S S Á G 

Bujdosó Veronika és Joó Ist-

S Z Ü L E T É S 

Balázs Krisztián és Hrabov 
szky Anikó fia Krisztián Gábor, 
Sóki Lajos László és Rideg Mária 
Tünde leánya Mária Tünde, Tóth 
Csaba és Ondrejcsik Mariann fia] 
Dániel János, Csicseri András és 
Hugyecz Mónika fia Gergő Bene 
dek, Szokolyai Péter és Lovas 
Andrea leánya Dóra, Kocsis Pá 
és Kolozsi Anikó fia Márton Pál,| 
Kovács János és Bargel Tünde 
fia Richárd János, Mokos Mihályj 
és Tóth Angéla leánya Csilla 

E L H A L Á L O Z Á S 

Farkas Istvánné Nagy Judit, 
Hirka János, Sipos János 
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Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc 150. évfordulójának mél
tó megünneplése érdekében sokan 
és sokat tettek városunkban. A nem
zeti és történelmi évfordulókat előké
szítő bizottság segítségével három — 
napig vetélkedett, ünnepel t Békéscsaba. 
Az oktatási intézmények közül néhányan 
különösen k iemelkedő megemlékezéseket , 
szellemes programokat állítottak össze. A 
három legjobb általános és középiskola 
múlt szerdán részesült dí jazásban a város
háza dísztermében, ahol Pap János kö
szönte meg a szervezők és résztvevők 
munkáját. A polgármester kiemelte többek 
között Takács Pétert, az évfordulós bizott
ság elnökét és Vári Jánosnét, a közművelő
dési iroda munkatársát, akik a rendezvény
sorozat mozgató i voltak. A március 13-án 
zajlott iskolai rendezvények és a március 
15-én a Korzó téren történt bemutatkozás 
alapján a következő eredmény született: ál
talános iskolák: 1. a 3. Számú Általános Is
kola; 2. a József Attila Általános Iskola; 3. a 
Szent László Utcai Általános Iskola. Közép
iskolák: 1. a Trefort Ágos ton Vi l lamos- és 
Fémipari Szakközépiskola; 2. a Hugonnai 
Vilma Egészségügyi Szakközépiskola; 3. a 
Gépészeti és Számítástechnikai Szakkö
zépiskola. A helyezettek mindkét kategóriá
ban 100, 70, illetve 50 ezer forint pénzdíj
ban részesültek. 

A március 13-án zajlott városi szintű ver
senyeken az alábbiak szerint alakult a sor-

Marcius 15-i 
visszhang 

rend. Népdalének lés i ver
s e n y : 7-2. osztály: 1. Sallay 
László, József Attila Általános 
Iskola; 2. Molnár Sándor, Belvárosi Általá
nos Iskola és Gimnáz ium; 3. Szabó Sára, 
Belvárosi Általános Iskola és Gimnáz ium. 
3-4. osztály: 1. Tóth Zsanett, József Attila 
Általános Iskola; 2. Institóris Dóra, Belváro
si Általános Iskola és Gimnáz ium; 3. Ko
vács Krisztina, Ách im L. András Általános 
Iskola. 5-6. osztály: 1. Nyeste Erzsébet, Bel
városi Általános Iskola és Gimnáz ium; 2. 
Nagy Szilvia, József Attila Általános Iskola; 
3. Babócsai Zsuzsa, Ách im L. András Álta
lános Iskola és Vandlik Etelka, Belvárosi Ál
talános Iskola és Gimnáz ium. 7-8. osztály: 
1. Domokos Mariann, Belvárosi Általános Is
kola és Gimnázium; 2. Matuska Edina, 9. 
Számú Általános Iskola és Mokrán Melinda, 
Madách Utcai Általános Iskola; 3. Oajé 
Henrietta, József Attila Általános Iskola. A 
csoportos ének kategóriában az 5-6 . osztá
lyosok közül elsők a belvárosi hatodikosai , 
másodikok a belvárosi ötödikesei , harmadi
kok a Szabó Pál téri énekesek lettek. A 7 8. 
osztályosok versenyében első díjat nem 
adtak ki, második a 9-es iskola, harmadik 
pedig a belvárosi csoport ja lett. 

Unneplbeszéd-író verseny: különdí
jas Tóth János, 10. Számú Általános 
Iskola (az egyet len általános iskolás 
pályázó). Középiskolások: 1. Szatmá
ri Csaba. Rózsa Ferenc Gimnáz ium; 
2. „A haza minden előtt" jel igés diák; 
3. Fejes Gyöngyi, Békéscsabai Evan
gél ikus Gimnáz ium. Főiskolások: első 
díjat nem osztottak ki, 2. Uhrin Beáta, 

Szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főis
kola; 3. Sipos Sándor, Körös Főiskola. 

Játék időhatárok nélkül: általános isko
lák: 1. Madách Utcai Általános Iskola; 2. 2. 
Számú Általános Iskola; 3. 11. Számú Álta
lános Iskola. Középiskolák: 1. Széchenyi 
István Közgazdasági és Külkereskedelmi 
Szakközépiskola; 2. Kemény Gábor Műsza
ki Szakközépiskola; 3. Gépészeti és Számí
tástechnikai Szakközépiskola. 

„Hozz egy szál virágot" emlékhelyke
reső: 1. Ách im L. András Általános Iskola: 
2. 3. Számú Általános Iskola; 3. Szabó Pál 
Téri Általános Iskola. 

József Attila szava lóverseny: 1. Feke
te Mónika, Gépészet i és Számítástechnikai 
Szakközépiskola; 2. Antovszki Ilona, Belvá
rosi Általános Iskola és Gimnáz ium; 3. Sa-
logh Anikó, Rózsa Ferenc Gimnázium. 

„Süvegemen nemzetsz ín rózsa" mű
veltségi ve té lkedő: 1. Hugonnai Vilma 
Egészségügyi Szakközépiskola; 2. Belváro
si Általános Iskola és Gimnáz ium; 3. Szé
chenyi István Közgazdasági és Külkereske
delmi Szakközépiskola. 

Matekverseny-eredmények 
A közelmúl tban került sor a Zrínyi Ilona matematikaverseny me

gyei fordulójának eredményhirdetésére Sarkadon. A 3-8 . osztályo
sok versenyén a megye 91 iskolájának 2482 tanulója vett részt. Bé
késcsabáról a következők kerültek az első tíz közé (zárójelben a 
felkészítő tanár neve): 3. osztály: 7. Szántó Zsolt, Ách im L. András 
Általános Iskola (Miklós Andrásné); 8. Almási Alex, József Attila Ál
talános Iskola (Janovszki Atti láné); 4. osztály: 6. Kotroczó Péter, 
Áchim L. András Általános Iskola (Balogh Józsefné); Murvai Tamás, 
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Papp Tibor). 5. osztály: 
4. Kozák Ferenc, 3. Számú Általános Iskola (Ralik Krisztina); 6. Bu
dai Balázs, 3. Számú Általános Iskola (Ralik Krisztina); 7. Vannai 
Andrea, József Attila Általános Iskola (Csaba Mártonné); 8. Hamar 
István, Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Buzássy Emília); 
6. osztály: 2. Matyuska Ferenc, 3. Számú Általános Iskola (Ralik 
Krisztina és Matyuska Ferenc); 4. Murvai Attila, Belvárosi Általános 
Iskola és Gimnázium (Pick György) ; 6. Vitális Pál, József Attila Álta
lános Iskola (Kovács Pálné). 7. osztály: 3. Sztojcsev Iván, Belváro
si Általános Iskola és Gimnázium (Véghné Bojtor Emma) ; 4. Kor
csok Erika, Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Buzássy Emí
lia); 7. Náfrádi Anett, Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Bu
zássy Emília). 8. osztály: 2. Baur Eszter, Ách im L. András Általános 
Iskola (Michelsz Lászlóné); 3. Kádas Attila, 10. Számú Általános Is
kola (Palotai Emília). 

A csapatverseny legjobbjai a következők voltak: 3. osztály: 3. 
József Attila Általános Iskola - Almási Alex, Bogárdi Enikő és Oláh 
Tibor. 5. osztály: 3. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium - Ha
mar István, Vermes Boldizsár, Lakatos Zsuzsanna. 7. osztály: 1. 
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium - Sztojcsev Iván, Korcsok 
Erika, Náfrádi Anett. 8. osztály: 1. Ách im L. András Általános Iskola 
- Baur Eszter. Kis Andrea, Bojtár Zol tán. 

A felkészítő tanárok közül a következők részesültek ju ta lomban: 
Buzássy Emília, Belvárosi Általános Iskola és Gimnáz ium; Michelsz 
Lászlóné, Ách im L. András Általános Iskola; Palotai Emília, 10. Szá
mú Általános Iskola; Ralik Krisztina, 3. Számú Általános Iskola; 
Véghné Bojtor Emma, Belvárosi Általános Iskola és Gimnáz ium. 

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK 

A műszaki vizsgáztatásról 
A közlekedéstudományi egyesület legutóbbi tájékoztatójának fő 

témája a járművek műszaki vizsgáztatása volt. 
Szeretnénk egy-két tévhitet e lhessegetni a köztudatból , misze

rint személyes ismeretségekkel , anyagi protekcióval az ál lampolgár 
könnyebben hozzájuthat a műszaki papírokhoz - mondta dr. Sze
berényi Andor, az egyesület elnöke. Hangsúlyozta, hogy ez az in
formáció helytelen. Ha valaki le akarja vizsgáztatni a gépkocsi ját , 
kap egy konkrét időpontra szóló bejelentkezési lapot. Ha ebben az 
időpontban érkezik, és az autón sincs semmi komo lyabb problé
ma, akkor akár egy óra alatt megszerezhet i a műszaki papírokat. A 
vizsgára érkezők 30 százaléka azonban nem a megjelöl t időpont
ban jön, így az autók fel tor lódnak, várakozni kell. Szó van arról, 
hogy aki nem tartja magát az ütemezéshez, annak új időpontra kell 
várnia, miatta nem tartják fel a többieket . Susánszki György még 
hozzátette, hogy ha a vizsgázó gépkocs i ján k isebb hibát észlelnek, 
azt a helyszínen kijavítják, ha súlyosabbat - amitől még a gépkocs i 
használható - , akkor két hónappal hosszabbít ják meg a vizsgapa
pírokat. Amenny iben egészen súlyos hibát találnak, a jármű hibala
pot kap, mely tartalmazza a kizáró tételeket - a vizsgát természete
sen ekkor is ki kell f izetni. A szakemberek kérnek mindenkit , hogy 
a tor lódásból adódó problémák elkerülése végett tartsák magukat 
az adott időpontokhoz. 

Kárpáti Béla rendőr alezredes beszámolt a balesetek meglepő, 
az előző évihez viszonyított 12 százalékos növekedésérő l . Vélemé
nye szerint szükség lenne közlekedési továbbképzésre, mert nem 
elég egyszerűen tudni vezetni, meg kell tapasztalni a csúszós, je
ges utakon vagy veszélyes helyzetekben való közlekedést is. 

Kunos Gyula határőr főhadnagy felhívta a f igyelmet a kölcsöna
dási szerződésre, amelyet akkor kell kötni , ha valaki nem a saját 
gépkocsi jával érkezik a határál lomásra. A nyomtatványt 
a Magyar Autóklubnál lehet beszerezni, nem kell hozzá 
más, mint az átadó, az átvevő és az útlevelük. 

FODOR EDIT 



KC S A B A I 

ÖZLÖNY 

D ONTES ELŐTT 
Tisztelt Olvasó! Békéscsaba Megyei Jogú Vá
ros Közgyűlése megalkotta rendelettervezetét 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bér
leti dijának módosításáról. A tervezetekkel kap
csolatban április 10-ig lehet észrevételeket, ja
vaslatokat benyújtani a szociális, illetve a va
gyonkezelő irodához. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1998. ( ) számú 

önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

(A szociális igazgatásról és szociális ellátá
sokról szóló 1993. évi III. törvénnyel (Sztv.) 
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénnyel 
egységes szerkezetben) 

(A vastag betűvel szedett az önkormányzati 
rendelet, ezen belül dőlt betűvel a módosuló 
kiegészülő rendelkezések; a normál betűvel 
szedett a törvényszöveg. A dőlt betűvel sze
dett módosításokat, továbbá a II. címben fog
lalt gyermekvédelmi ellátásokat szükséges vé
leményezni.) 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlé
se a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és a szo
ciális ellátásokról szóló, többször módosí
tott 1993. évi III. törvény 25. §-ában (a to
vábbiakban: Sztv.) kapott felhatalmazás 
alapján a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról, valamint a gyerme
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: 
Gyvfv.) 18. § (1) bekezdésében és 28. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a pénzbeli és természetben nyújtott gyer
mekvédelmi ellátásokról az alábbi önkor
mányzati rendeletet alkotja: 

I. CÍM 
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

I. F E J E Z E T 
Általános rendelkezések 

1. § 

E rendelet célja, hogy a szociálisan rászo
rult egyének és családok gondjainak enyhí
tése érdekében az Sztv. rendelkezéseinek 
megfelelően meghatározza a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város lakópolgárai számára 
adható pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátások formáit, a szociális ellá
tásokra való jogosultság feltételeit, az ön

kormányzati ellátások megálla
pításának, kifizetésének, folyó
sításának, valamint ellenőrzésé
nek szabályait. 

2. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a Békéscsa
ba Megyei Jogú Város közigazgatási te
rületén állandó lakóhellyel rendelkező 
állampolgárokra, valamint az állandó 
tartózkodásra jogosító személyi igazol
vánnyal rendelkező bevándorolt és me
nekültként elismert személyekre. 

(2) Az e rendeletben meghatározott átme
neti segély és köztemetés hatálya kiter
jed a Békéscsaba Megyei Jogú Város
ban lakóhellyel nem rendelkező állam
polgárokra is. 

3. § 

Az e rendeletben meghatározott szociális 
ellátásokkal kapcsolatos feladat- és hatás
körök gyakorlását a közgyűlés Békéscsaba 
Megyei Jogú Város polgármesterére átru
házza. 

(Sztv. 4. §) 

(1) E törvény alkalmazásában: 
a) Jövedelem: a személyi jövedelemadóról 

szóló törvényben jövedelemként meg
határozott vagyoni érték (bevétel) mun
kavállalói járulékkal, személyi jövede
lemadóval, egészségbiztosítási és nyug
díjjárulékkal, valamint a személyi jöve
delemadóról szóló törvényben elismert 
költségekkel csökkentett része függet
lenül attól, hogy adómentesnek vagy 
adókötelesnek minősül. Nem minősül 
jövedelemnek a temetési segély, az al
kalmanként adott átmeneti segély, rend
kívüli gyermekvédelmi támogatás, a ne
velőszülők számára fizetett nevelési díj 
és különellátmány, az anyasági támo
gatás, valamint - a személyes gondos
kodásért fizetendő személyi térítési díj 
megállapítása kivételével - a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek közleke
dési támogatása, a rokkantsági járadék 
és a vakok személyi járadéka. 

b) Vagyon: ha e törvény másként nem ren
delkezik, az az ingatlan, jármű, gépi 
meghajtású termelő- és munkaeszköz, 
készpénz, takarékbetét, értékpapír, to
vábbá vagyoni értékű jog, amelynek 
ba) külön-külön számított forgalmi érté

ke, illetőleg összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének a húszszorosát, vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öreg
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének az ötvenszeresét meg
haladja. A szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli ellátások jogosult
sági feltételeinek vizsgálatánál nem 
minősül vagyonnak az az ingatlan, 
amelyben az érintett személy lakik. 

c) Család: egy háztartásban életvitelszerű
en együtt lakó közeli hozzátartozók. 

d) Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élet
társ, az egyeneságbeli rokon, az örök
be fogadott, a mostoha- és nevelt gyer
mek, az örökbe fogadó, a mostoha- és 
a nevelőszülő. 

e) Egyedülélö: az a személy, aki egysze
mélyes háztartásban lakik. 

f) Háztartás: az egy lakásban életvitelsze
rűen együtt lakó személyek. 

g) Tartásra köteles és képes személy: a d) 
pontban meghatározott az a közeli hoz
zátartozó, akinek családjában az egy fő
re jutó jövedelem a tartási kötelezettség 
teljesítése mellett meghaladja az öreg
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének kétszeresét, továbbá a tartást 
szerződésben vállaló, illetve az a sze
mély is, akit a bíróság tartásra kötelezett. 

h) Szociális intézmény: az e törvényben 
meghatározott személyes szociális gon
doskodást nyújtó szervezet. 

i) Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a ter
hességi-gyermekágyi segély, a gyer
mekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, 
a rokkantsági nyugdíj, az öregségi jára
dék, a munkaképtelenségi járadék, az 
özvegyi járadék, a növelt összegű öreg
ségi, munkaképtelenségi és özvegyi já
radék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az 
ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a 
házastársa jogán legalább két árvaellá
tásra jogosult gyermek eltartásáról gon
doskodó személy özvegyi nyugdiját - , a 
baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági 
nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyug
ellátás, az Flt.( 1991. évi IV. törvény) alap
ján folyósított pénzbeli ellátás, az átme
neti járadék, a rendszeres szociális jára
dék, a bányászok egészségkárosodási 
járadéka, a rokkantsági járadék, a hadi
gondozottak és nemzeti gondozottak 
pénzbeli ellátásai; a gyermekgondozási 
segély, a gyermeknevelési támogatás, 
az időskorúak járadéka, a munkanélkü
liek jövedelempótló támogatása, a rend
szeres szociális segély, az ápolási díj; a 
nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás. 

j) Keresőtevékenység: minden olyan mun
kavégzéssel járó tevékenység, amelyért 
ellenérték jár. 

k) Aktív korú: a rá irányadó nyugdíjkorha
tárt, illetőleg a 62. életévét be nem töl
tött személy. 

I) Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, 
nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától 
külön él, kivéve, ha élettársa van. 

4. § 

(1) A szociál is el látásra való jogosultságot 
az arra rendszeresített nyomtatvány fel
használásával készített kérelem alapján 
lehet megál lapítani . 

(2) A kérelmet a polgármester i hivatalhoz 
kell benyúj tani . 

(3) A kérelmező köteles családja vagyoni, 
jövedelmi v iszonyairó l részletesen nyi
latkozni . A kérelemhez csatolni kell va
lamennyi jövedelemmel rendelkező csa
ládtag jövede lmérő l szóló igazolást. 
a) A havonta mérhető jövedelmek ese

tén a munkav iszonyban állók a kére
lem benyúj tását megelőző három hó
nap nettó jövedelmérő l átlagkereset
igazolást. 

b) A rokkantnyugdí jasok, nyugdíjasok a 
kérelem benyújtását megelőző havi 
nyugdí jszelvényt vagy nyugdíjigazo
lást. 

c) Egyéb keresőtevékenységből szárma
zó jövede lmek esetén a kérelem be
adását megelőző 12 hónap nettó jö
vedelméről szóló hiteles igazolást. 

d) Munkanélküli kérelmező köteles csa
tolni igazolást arról, hogy regisztrált 
munkanélküli és legalább havi rend
szerességgel kapcsolatot tart a mun 
kaügyi központtal. 

e) Alkalmi munkavállalói könyvvel ren
delkező kérelmező esetén annak má
solatát. 

(4) Továbbá köteles a kérelemhez csatolni, 
a) A kérelmező családjában élő gyerme-

ke(i) u tán az ok ta tás i intézményt 



kapott étkezési-térítési díjkedvezmény
ről szóló igazolást, valamint a 14. éle
tévét betöltött gyermeke( i ) iskolaláto
gatási igazolását, 

b) Elvált vagy kü lönélő családi ál lapotú 
kérelmező a gyermektartásdí j ró l ren
delkező jogerős birói ítélet másolatát. 

(5) A lakásfenntar tás i támogatás , az ápo
lási dí j , a rendszeres szoc iá l i s segély 
megállapítását megelőzően a kérelme
ző é letkörülményeinek, szociál is hely
zetének feltárása cél jából környezetta
nulmányt kel l készíteni. A környezetta
nulmány érvényességi ideje 1 év. 

5. § 

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

(2) A határozat e l rendelhet i , hogy a szociá
lis rászorul tságtól függő pénzbel i ellá
tást a jogosul t javára, de közvet lenül a 
közüzemi vállalat vagy pénzintézet szám
lájára, i l letve a hitelező kezeihez fizes
sék ki . 

(3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben 
a szociál is bizot tság - ápolási díj, vala
mint a közgyógyel látási igazolvány ese
tében az egészségügyi b izot tság - az e 
rendeletben meghatározott feltételek hi
ányában vagy attól el térő mértékben is 
megállapíthat szociál is ellátást. 

(Sztv. 17. §) 

(1) Az e törvényben meghatározott feltételek 
hiányában, vagy e törvény megsértésével 
nyújtott szociális ellátást meg kell szüntet
ni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhisze
műen igénybe vevőt pedig kötelezni kell 
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizeté

sére; 
b) a természetben nyújtott szociális ellátás 

esetén a dolog visszaszolgáltatására, 
vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénz
egyenérték megfizetésére. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést a Ptk. 
232. § (2) bekezdésében meghatározott 
kamattal megemelt összegben kell vissza
fizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogo
sulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és 
az erről való tudomásszerzés közötti idő
tartamra számítható fel. 

(3) A szociális hatáskört gyakorló szerv a jo
gosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe 
vett ellátás megtérítését az igénybevételtől 
számított három hónapon belül rendelheti 
el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha 
az igénybevételtől, illetve folyamatos ellá
tás esetén az ellátás megszűnésétől egy 
év már eltelt. 

(4) Az (5)-(7) bekezdésben foglaltak szerint 
megtérítésre kell kötelezni azt a személyt 
is, akinek a szociális ellátás időtartama 
alatt visszamenőlegesen rendszeres pénz
ellátást állapítottak meg, feltéve, hogy a 
rendszeres pénzellátásra és a szociális el
látásra együtt nem lett volna jogosult. 

(5) A gyermeknevelési támogatást, az idősko
rúak járadékát, a munkanélküliek jövede
lempótló támogatását, a rendszeres szoci
ális segélyt, az ápolási díjat és a legalább 
három hónapot meghaladó időtartamú át
meneti segélyt igénylő - illetve ezen ellátá
sok valamelyikében már részesülő sze
mély a rendszeres pénzellátásra irányuló 
kérelem benyújtásától számított 8 napon 
belül - köteles a szociális hatáskört gya
korló szervnek bejelenteni, ha részére 

megállapítandó rendszeres pénzellátásra 
irányuló eljárás társadalombiztosítási szerv
nél folyamatban van. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés alapján 
a szociális hatáskört gyakorló szerv a szo
ciális ellátást megállapító határozatban - il
letőleg, ha a bejelentés az ellátás folyósítá
sa alatt történik, külön határozattal - ren
delkezik arról, hogy a visszamenőlegesen 
megállapított rendszeres pénzellátás ősz-
szegéből a folyósított szociális ellátás ősz-
szege levonásra kerül. 

(7) A rendszeres pénzellátás folyósításának 
megkezdésekor a szociális hatáskört gya
korló szerv azonnali végrehajtást elrendelő 
határozattal dönt a szociális ellátás folyósí
tásának megszüntetéséről, vagy az ellátás 
összegének megváltoztatásáról, és a (4)-(6) 
bekezdésben foglaltak szerint megtéríten
dő szociális ellátás összegéről. E határo
zat alapján a társadalombiztosítási igazga
tási szerv gondoskodik a megtérítendő 
szociális ellátás összegének levonásáról 
és a települési önkormányzat részére tör
ténő átutalásáról. 

6. § 

(1) Ha a polgármester a hatáskörébe tartozó 
szociál is ellátás megtérítését rendel i el , 
a) a megtérítés összegét, illetve pénze

gyenértékét és 
b) a kamat összegét 
a szociál is bizottság - ápolási díj eseté
ben az egészségügyi bizottság - mél
tányosságból e lengedhet i , i l letve csök
kenthet i . 

(2) Az a személy (család), aki a jogosulat la
nul felvett szociál is támogatásra vonat
kozó megtérítési kötelezettségét nem 
tel jesít i , a visszafizetési kötelezettség 
fennálltáig nem részesülhet az e rende
letben, i l letve az Sztv.-ben szabályozott 
szociál is el látások egyikében sem. Ki
vételt képeznek azon esetek, ahol a 
szociál is bizottság vagy egészségügyi 
bizottság a visszafizetés tárgyában mél
tányosságot gyakoro l . 

7. § 

(1) A pénzbel i vagy természetben nyújtott 
szociál is ellátás felhasználását a pol
gármester el lenőriztet i . 

(2) A jogosul t az el lenőrzést tűrni köteles, 
és annak során az el lenőrzést végzővel 
együtt kell működnie . Rendelkezésre 
kell bocsátania a kért adatokat és iga
zolnia kell a szociál is ellátás cél szerin
ti felhasználását. 

8. § 

Ha a szociál is el látásra jogosul t az ellenőr
zést akadályozza, vagy az ál lapítható meg, 
hogy az ellátást nem a cél jának megfelelő
en használja fel, az ellátás a szociál is bi
zottság döntése alapján határozattal szün
tethető meg. A tárgyévben részére e rende
letben szabályozott támogatás nem állapít
ható meg. 

II. F E J E Z E T 
A pénzbel i és természetbeni szociá l is 
el látások formái és pénzügyi fedezete 

9. § 

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor
mányzata által nyújtott szociál is rászorult
ságtól függő támogatások az alábbiak: 

a) lakásfenntartási támogatás, 
b) szemétszállítási díj átvállalása, 
c) ápolási díj, 
d) átmeneti segély, 
e) temetési segély, 
f) köztemetés, 

g) közgyógyellátás, 
h) rendszeres szociális segély. 

10. § 

(1) Az egyes szociális rászorultságtól füg
gő támogatások pénzügyi fedezetét és 
a felhasználható pénzügyi kereteket az 
éves költségvetésről szóló önkormány
zati rendeletben kell meghatározni. 

(2) Az egyes támogatási formákra megha
tározott pénzügyi keretek között a pol
gármester átcsoportosításokat hajthat 
végre. 

III. F E J E Z E T 
Egyes ellátási formák 

Lakásfenntartási támogatás 
11. § 

Lakásfenntartási támogatás nyújtható annak 
a családnak vagy személynek, aki Békés
csaba Megyei Jogú Városban az 1. számú 
melléklet szerinti elismert lakásméretet meg 
nem haladó lakásban vagy nem lakás célú 
helyiségben tulajdonosként, bérlőként vagy 
albérlőként lakik, és családjában az egy fő
re jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legki

sebb összegét, gyermeküket egyedül ne
velő személyek esetében annak 120%-át, 
egyedülálló személyek esetében annak 
150%-át; 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének 115%-át, gyermeküket 
egyedül nevelő személyek esetében 
135%-át, egyedülálló személyek eseté
ben 165%-át. 

12. § 

(1) A lakásfenntartási támogatásra való jo
gosultságot az arra rendszeresített 
nyomtatvány felhasználásával készített, 
és a szociális irodához benyújtott kére
lem, valamint a kérelmező életkörülmé
nyeinek, szociális helyzetének feltárása 
céljából elvégzett környezettanulmány 
alapján lehet megállapítani, jogosultság 
esetén a kérelem benyújtásának hónap
ja 1. napjától. 

(2) A lakásfenntartási támogatás iránti ké
relemhez csatolni kell: 
a) valamennyi jövedelemmel rendelke

ző családtag jövedelméről igazolást; 
a havonta mérhető jövedelmek ese
tén a munkaviszonyban állók a kére
lem benyújtását megelőző három hó
nap nettó jövedelméről átlagkereset
igazolást, rokkantnyugdíjasok, nyug
díjasok a kérelem benyújtását meg
előző havi nyugdíjszelvényt vagy nyug
díjigazolást. 
Egyéb keresőtevékenységből szárma
zó jövedelmek esetén a kérelem be
adását megelőző 12 hónap nettó jö
vedelméről szóló hiteles igazolást. 

b) Saját tulajdonú lakás esetén a tulaj
doni lap másolatát vagy hiteles iga
zolást arról, hogy a tulajdon bejegy
zése folyamatban van, ez 
esetben az adásvételi szer
ződés másolatának becsa
tolása is szükséges. 



Az önkormányzattól megvásárolt la
kás adásvételi szerződésének máso
latát. 

c) Önkormányzat i tu la jdonú lakás ese
tén a lakbér összegéről szóló hiteles 
igazolást. 

d) Bérelt lakás esetén - amennyiben a 
kérelmező igazol ja, hogy a kérelem 
benyújtását megelőzően min imum 6 
hónapja bejelentett békéscsabai la
kóhelye van - a bérleti szerződés má
solatát. 

e) Saját tu la jdonú lakás esetén a pénz
intézet által k iadott lakásvásárlásra 
vagy építésre nyújtott hitel összegére 
és havi tör lesztőrészletre vonatkozó 
igazolást. 

f) A kére lem benyú j tásának hónap já t 
megelőző 1 éven belül i , 8 havi köz
üzemi (v i lágí tás, fű tés, víz) d í jakró l 
szóló számlák másolatát vagy a ki f i 
zetett közüzemi díjakról szóló hiteles 
igazolást, vagy a háztartási tüzelőa
nyagot forgalmazó által kiadott vá
sárlást bizonyító hiteles számla má
solatát, i l letve a települési fo lyékony 
hul ladék elszál l í tásáról szóló számla 
hiteles másolatát. 

g) Amennyiben ez alatt az idő alatt lakó
helye megváltozott , az igazolásokat 
annak f i gye lembevé te léve l kel l be
nyújtani . 

h) Amennyiben a kérelmezőnek díjhát
raléka van, az erről szóló igazolást, 
mely tartalmazza a fogyasztás mérté
két is. 

13. § 

Nem nyújtható lakásfenntartási támogatás, 
ha a kérelmező és a vele közös háztartás
ban élő közeli hozzátartozó: 
a) a tárgyévben kamatmentes lakás célú ön

kormányzat i támogatásban részesült; 
b) ingatlan - különösen lakásingatlan - hasz

nosításából származó jövedelemmel ren
delkezik; 

c) üdü lő , vagy üdü lő te lek tu la jdonna l ren
delkezik; 

d) a támogato t t l akáson kívül tovább i la
kásingatlannal rendelkezik, kivéve, ha ez 
az ingatlan az ingat lan-nyi lvántartásban 
is feltüntetett haszonélvező használatá
ban ál l ; 

e) a támogatot t lakáson kívül az Sztv. 4. § 
(1) bekezdés b) pont jában körü l í r t va
gyonnal rendelkezik. 

14. § 

(1) A lakásfenntartási k iadások körében f i 
gyelembe kell venni : 
a) a lakás célú pénzintézeti kö lcsön tör

lesztőrészletét - ide nem értve a mun-
kál ta tó ikö lcsön- tar tozást és a felúj í
tás i , röv id le járatú kö lcsön ta r tozás t 
- leg fe l jebb a m indenko r i ö regség i 
nyugdí j legk isebb összege 50%-ának 
megfelelő összegéig. 
ba) A fűtési díjat, a vi lágítás, a vízfo

gyasztás köl tségeit és a csator
nahasználat i díjat legfel jebb a 2. 
számú mel lék letben meghatáro
zott át lagnormatíva mértékéig. 

bb) Ha a ba) pontban felsorolt fogyasz
tásokat a kérelmező önhibáján kí

vül csak értékben tudja igazolni 
és nem szerepel a számlamáso
laton vagy a fogyasztásról szóló 
igazoláson a mennyiségi mérő-

számmal jellemezhető mérték, ak
kor e költségeket a 2. számú mel
léklet alapján az átlagnormatíva 
mértéke szerint kell megállapíta
ni. Amenny iben a kö l tség az át
lagnormat íva mér téke alatt van , 
azt a tényleges fogyasztás alap
ján kell megál lapítani, 

c) Az önkormányza t i t u la jdonban lévő 
lakások bérleti díját és a nem önkor
mányzati tu la jdonú lakások bérleti dí
ját, valamint az albérlet i díjat legfel
jebb a mindenkor i öregségi nyugdí j 
legkisebb összege 50%-ának megfe
lelő összegéig, ha a megkötöt t bérle
t i , i l letve albérlet i szerződés legalább 
félévi időtartamra szól . 
Ha a fűtési díjat a kérelmező önhibá
ján kívül csak értékben tudja igazol
ni, és nem szerepel a számlamásola
ton vagy a fogyasztásról szóló igazo
láson a mennyiségi mérőszámmal je l 
lemezhető mérték, akkor a fűtési költ
séget a 2. számú melléklet alapján az 
át lagnormat íva mér téke szer in t kel l 
megál lapítani. 

(2) A lakásfenntartási támogatás mértéke 

a) a 12. § a) pont jában foglalt esetben a 
(1) bekezdésben el ismert lakásfenn
tartási k iadások egyhavi összegének 
35%-a, maximum a mindenkor i öreg
ségi nyugdí j l egk isebb összegének 
35%-a, de min imum havi 1000 Ft; 

b) a 12. § b) pont jában foglalt esetben a 
(1) bekezdésben el ismert lakásfenn
tartási k iadások egyhavi összegének 
20%-a, maximum a mindenkor i öreg
ségi nyugdí j l egk i sebb összegének 
20%-a, de min imum havi 1000 Ft. 

(Sztv. 39. §) 

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

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön la
kásnak kell tekinteni a társbérletet, az al
bérletet és a jogerős bírói határozattal meg
osztott lakás lakrészeit. 

15. § 

(1) A lakásfenntar tás i támogatás a kére
lem benyújtásának hónapja 1. napjától a 
tárgyév végéig szól. 

(2) A megál lapí to t t támogatás fo lyósí tása 
havonta átutalással tör ténik az ellátást 
megállapító határozatban megjelölt szol
gáltatóhoz, pénzintézethez, albérlet ese
tén a kérelmező részére. 

(3) Önkormányzat i tu la jdonú lakások ese
tén a támogatást e lsődlegesen a lakbér 
f ize tésének hozzá járu lásaként kel l át
utalni . 

(4) A 32/1994. (VII. 7.) számú önkormányza
t i rendelet ér te lmében az önkormány
zattól megvásárol t lakások esetén a tör
lesztőrészlet befizetéséhez kell átutalni. 

(5) A lakásfenntartási támogatás megállapí
tására és folyósítására egyebekben az 
Sztv. 38-40. §-ait kell a lkalmazni. 

Szemétszál l í tási díj átvál lalása 
16. § 

(1) A szemétszállí tási díj átvállalását kérhe
ti az a díjfizetésre kötelezett család vagy 
személy, amely (aki) az adott szolgálta
tóval szerződést kötött, és a családban 
az egy főre jutó havi jövedelem nem ha

ladja meg az öregségi nyugdíj minden
kor i l egk i sebb összegének 120%-át, 
egyedülál ló személy és gyermekét egye
dü l neve lő személy ese tében annak 
170%-át. A kére lemhez csato ln i kel l a 
szolgál tatóval kötött szerződés másola
tát. 

(2) A szemétszál l í tási díj átvállalása tárgy
évre szól , a kérelem benyújtása hónap
jának 1. napjától december 31-ig. Kifize
tése a szolgál tatónak kéthavonta, átuta
lással tör ténik. 

Ápo lás i dí j 
17. § 

(1) Ápolási díj a jegyes kivételével annak a 
nagykorú hozzátartozónak (Ptk. 685. § 
b) pont) ál lapítható meg, akinek család
jában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg 
a) az öregségi nyugdí j mindenkor i leg

k isebb összegét, egyedülál ló személy 
és gyermekét egyedül nevelő személy 
esetén annak 150%-át; 

b) az öregségi nyugdí j mindenkor i leg
k isebb összegének 115%-át, egyedül
álló személy és gyermekét egyedül ne
velő személy esetén annak 165%-át; 

c) az el látás a kérelmező vagyoni hely
zetének, é letkörülményeinek, szociá
lis helyzetének feltárása cél jából el
végzett környezettanulmány figyelem
bevételévei bírálható e l . 

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

dó és tartós felügyeletre, gondozásra 
szoruló 2 év felett i súlyos fogyatékos 
vagy 18. életévét be nem töltött tartó
san beteg személy gondozása, ápo
lása esetén az (1) bekezdés a) pont
jában fog la l t ese tben az öregségi 
nyugdí j mindenkor i legkisebb össze 
gének 120%-a, 18. életévét betöltött 
t a r tósan beteg személy gondozása 
esetén az öregségi nyugdí j minden
kori legkisebb összegének 80%-a; 

b) az önmaga el látására képtelen, állan
dó és tartós felügyeletre, gondozásra 
szoruló 2 év felett i súlyos fogyatékos 
vagy 18. életévét be nem töltött tartó
san beteg személy gondozása, ápo
lása esetén az (1) bekezdés b) pont
jában fog la l t ese tben az öregségi 
nyugdí j mindenkor i legkisebb össze
ge, 18. életévét betöltött tartósan be
teg személy gondozása esetén az 
öregségi nyugdí j mindenkor i legki
sebb összegének 60%-a. 

(3) Az ápolási díjat határozott vagy határo
zatlan időtar tamra lehet megállapítani. 
Az egy évet meghaladó időtartamra meg
ál lapított ápolás i díj esetén a jogosult 
évente köteles jövedelemigazolást be 
nyújtani és a vagyoni viszonyairól nyi
l a tkozn i . A m e n n y i b e n ennek a kötele
zettségének nem tesz eleget, az ellátás 
a következő hónap első napjától me 
kell szüntetni . 

(4) Az ápolási díj megál lapítására és folyó 
s í tására vona tkozóan egyebekben az 
Sztv. 40-44. §-ait kel l a lkalmazni. 

Á tmenet i segély 
18. § 

(1) Átmenet i segélyben részesülhetnek azol 
az egyedü lá l l ó személyek és azok a 
családok, akik (amelyek) létfenntartásu
kat veszélyeztető rendkívül i élethelyzet-



be kerültek, vagy időszakosan létfenn
tartási gonddal küzdenek. 

(Sztv. 45. §) 

(3) Elsősorban azokat a személyeket indokolt 
átmeneti segélyben részesíteni, akik ön
maguk, illetve családjuk létfenntartásáról 
más módon nem tudnak gondoskodni, 
vagy alkalmanként jelentkező többletkia
dások, különösen betegség, elemi kár mi
att anyagi segítségre szorulnak. 

18. § 

(2) Átmeneti segély adható, ha az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg: 
a) család esetében az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét; 
b) egyedülálló személy és gyermekét 

egyedül nevelő személy esetében az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének másfélszeresét; 

c) 60 év feletti egyedülálló személy ese
tében az öregségi nyugdíj mindenko
ri legkisebb összegének 170%-át. 

(3) A kérelem benyújtására, a jogosultság 
megállapítására e rendelet 2. §-a, 4. §-a, 
továbbá az Sztv. 4. §-a rendelkezései az 
irányadóak. 

(4) Átmeneti segély, valamint az e rendelet
ben szabályozott rendkívüli gyermekvé
delmi támogatás ugyanazon időszak
ban (január, február, március, április és 
május, június, július, augusztus és szep
tember, október, november, december) 
ugyanazon család vagy személy által 
egyidejűleg nem vehető igénybe. 

19. § 

(1) Átmeneti segély négyhavonta egy alka
lommal, egy évben háromszor adható 
az arra jogosult családnak, egyedülálló 
személynek, gyermekét egyedül nevelő 
személynek. Január, február, március, 
április hónapban egy alkalommal, má
jus, június, július, augusztus hónapban 
egy alkalommal, szeptember, október, 
november, december hónapban egy al
kalommal adható. Az időhatárokon be
lül a kérelmező szabadon dönthet, hogy 
az évenkénti három kérelmét mikor nyújt
ja be. Az évenkénti háromszori igénybe
vétel meghatározásánál a kérelem be
nyújtásának időpontja az irányadó. 
Az átmeneti segély összege esetenként 
nem lehet nagyobb az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegénél. 
Az átmeneti segély összege nem lehet 
kisebb az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 25%-ánál. 

(3) Egy fűtési idényre tüzelővásárlásra meg
állapítható átmeneti segély összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege. 

(4) A tüzelővásárlásra megállapított átme
neti segély természetben nyújtott ellá
tásként adható. 

(5) Átmeneti segély természetben nyújtott 
ellátásként élelmiszer-utalvány formájá
ban is megállapítható. 

Temetési segély 
20. § 

(1) Temetési segély adható annak, aki az el
hunyt személy eltemettetéséről gondos
kodott annak ellenére, hogy arra nem 
volt köteles, vagy tartására köteles hoz-

(2) 

zátartozó volt ugyan, de a temetési költ
ségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a temetéssel 
kapcsolatos számlák másolatát, a halot
ti anyakönyvi kivonat másolatát. 
A segély összege a temetés költségei
nek 20%-a, de maximum a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj összege. 

(3) Temetési segély megállapítható annak 
a temetésről gondoskodó személynek, 
akinek családjában az egy főre jutó jö
vedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé
nek kétszeresét. 

Köztemetés 
(Sztv. 48. §) 

(1) A haláleset helye szerint illetékes települé
si önkormányzatnak kell gondoskodnia 
annak a vagyontalan személynek közkölt
ségen történő eltemettetéséről, akinek nincs 
vagy nem lelhető fel tartásra köteles és ké
pes hozzátartozója. 

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

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

(4) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a 
meghalt személy utolsó lakóhelye szerinti 
települési önkormányzattól igényelheti a 
köztemetés költségeinek megtérítését. 

Közgyógyellátás 
(Sztv. 49. §) 

(1) A szociálisan rászorult személy részére az 
egészségügyi állapot megőrzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak 
csökkentésére közgyógyellátási igazolvány 
állítható ki. 

21. § 

A közgyógyellátási igazolvány kiállítására 
vonatkozó szabályokat és a jogosultak kö
rét az Sztv. 49-53. §-ai tartalmazzák. 

22. § 

(1) Az Sztv. 50. § (1) és (3) bekezdésében 
említetteken túl annak is megállapítható 
a közgyógyellátásra való jogosultsága, 
aki szociálisan rászorult, és gyógyszer
költsége, valamint a gyógyászati segéd
eszközökre fordított kiadásainak össze
ge (a továbbiakban: gyógyszerköltség) 
olyan magas, hogy azt létfenntartása ve
szélyeztetése nélkül nem képes viselni. 

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

havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének másfélszeresét, és 
rendszeres gyógyszerköltsége eléri 
ennek 9%-át; 

b) akinek családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének kétszeresét, és rend
szeres gyógyszerköltsége eléri en
nek 12%-át. 

Rendszeres szociális segély 
(Sztv. 37/A) 

(1) A települési önkormányzat rendszeres 
szociális segélyt állapít meg annak a sze
mélynek, aki 
a) a 18. életévét betöltötte, de aktív korú és 

munkaképességét legalább 67%-ban el
vesztette, illetve vakok személyi járadé
kában részesül, 

b) hatályon kívül, 
c) aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, 

hogy megélhetése más módon nem biz
tosított. 

(2) Az első bekezdés alkalmazásában a meg
élhetése akkor nem biztosított 
a) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt 

személynek, ha havi jövedelme, vala
mint a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregsé
gi nyugdíj mindenkori legkisebb össze
gének 80%-át, 

b) az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt 
személynek, ha havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj min
denkori legkisebb összegének 70%-át, 
valamint családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-át, 

és vagyona sem neki, sem családjának 
nincs. 

(3) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában 
aktív korú nem foglalkoztatott személynek 
minősül az, aki a jöyedelempótló támoga
tás folyósításának időtartamát kimerítette, 
illetőleg igazolja, hogy a rendszeres szoci
ális segély iránti kérelme benyújtását meg
előző három évben az illetékes munkaügyi 
központtal legalább két év időtartamig 
együttműködött és keresőtevékenységet 
nem folytat, ide nem értve az Sztv. 34. § 
(3) d) pontja szerinti keresőtevékenységet. 

(4) A családi jövedelem számításánál a rend
szeres szociális segélyt igénylő részére a 
kérelem benyújtását megelőzően folyósí
tott jövedelempótló támogatást figyelmen 
kívül kell hagyni. 

Sztv. 37/B § 

(1) Nem állapítható meg rendszeres szociális 
segély annak 
a) a személynek, aki 

aa) egyéb rendszeres pénzellátásban ré
szesül (4. § (1) bekezdés i) pont), 
kivéve, ha annak összege nem éri 
el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 37/A § (1) 
bekezdésének a), b) pontjában meg
jelölt személy esetében a 80%-át, a 
37/A § (1) bekezdésének c) pontjá
ban megjelölt személy esetében pe
dig a 70%-át, 

ab) előzetes letartóztatásban van, elzá
rás büntetését, illetve szabadság
vesztés büntetését tölti, 

b) az aktív korú nem foglalkoztatott sze
mélynek, aki 
ba) a jövedelempótló támogatásra való 

jogosultságának időtartama alatt 
együttműködést nem vállalónak mi
nősült az Sztv. 34/A § (1) bekezdé
se szerint, 

bb) katonai szolgálatot teljesít. 

23. § 

(1) A rendszeres szociális s e 
gély havi összegének megál
lapítására az Sztv. 36. § ren-
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delkezeseit értelemszerűen kell alkalmaz
ni azzal az eltéréssel, hogy az aktív korú 
nem foglalkoztatott személy esetében 
az öregségi nyugdíj mindenkori legki
sebb összegének 70%-a az irányadó. 

(2) A rendszeres szociális segélyre való jo
gosultság feltételeit 1998-tól évente fe
lül kell vizsgálni minden év október 1. 
és 31. között. 

24. § 

(1) Az az aktív korú nem foglalkoztatott, aki 
rendszeres szociális segélyben része
sül, köteles együttműködni a Családse
gítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. 

(2) Az együttműködési kötelezettség azt je
lenti, hogy a rendszeres szociális se 
gélyben részesülő személy 
a) a segélyt megállapító határozat kéz

hezvételétől számított 15 napon belül 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol
gálatnál jelentkezik és nyilvántartás
ba veteti magát; 

b) a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol
gálatnál rendszeresen részt vesz az 
intézmény által megjelölt időpontok
ban az intézmény által szervezett 
programokban. 
A program típusai: egyéni, csoportos. 
közösségi. 

A típusokon belül a foglalkozás tartal
mát, követelményrendszerét a Család
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat hatá
rozza meg. 

(3) Amennyiben a Családsegítő és Gyer
mekjóléti Szolgálat írásban jelzi, hogy a 
rendszeres szociális segélyben része
sülő együttműködési kötelezettségének 
nem tesz eleget, a rendszeres szociális 
segély minimum három, maximum hat 
hónapig történő szüneteltetéséről kell 
intézkedni. 

(4) Amennyiben a rendszeres szociális se
gélyben részesülő személynek van olyan 
ingatlan vagyona, amelyből az ellátás 
egészben vagy részben fedezhető, úgy 
a folyósított támogatás összegét a jogo
sult halálakor az önkormányzat hagyaté
ki teherként a területileg illetékes köz
jegyzőhöz bejelenti. 

II. CÍM 
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT 

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 

I. F E J E Z E T 
Általános rendelkezések 

25. § 

A gyermekek védelme a gyermek család
ban történő nevelésének elősegítése, ve
szélyeztetettségének megelőzésére és meg
szüntetésére, valamint szülő vagy más hoz
zátartozói gondozásból kikerülő gyermek 
helyettesítő védelmének biztosítására irá
nyuló tevékenység. 
Az önkormányzat a rendeletében foglaltak 
szerint biztosítja a pénzbeli és természet
bén nyújtott gyermekvédelmi ellátásokat. 

A rendelet hatálya 
26. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város közigazgatá
si területén bejelentett lakóhel
lyel rendelkező 
a) magyar állampolgárságú, 
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b) az állandó tartózkodásra jogosító sze
mélyi igazolvánnyal rendelkező be
vándorolt, 

c) a magyar hatóságok által menekült
ként elismert gyermekre és fiatal fel
nőttekre, valamint szüleikre. 

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) be
kezdésben meghatározott személyeken 
kívül a Békéscsaba Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén tartózkodó nem 
magyar állampolgárságú gyermek vé
delme érdekében, ha az intézkedés el
mulasztása a gyermek veszélyeztetettsé
gével vagy elháríthatatlan kárral járna. 

(3) A gyermekek védelmét az önkormány
zat a következő pénzbeli, természetben 
nyújtott ellátások keretében biztosítja: 
a) rendszeres gyermekvédelmi támoga

tás, 
b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. 

Eljárási rendelkezések 
27. § 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli 
és természetben nyújtott gyermekvédel
mi ellátások megállapítására irányuló 
kérelmet az erre rendszeresített forma
nyomtatványon a szülő vagy a törvényes 
képviselő a polgármesteri hivatalnál (a 
továbbiakban: hivatal) terjesztheti elő. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénz
beli ellátások megállapítását nevelési
oktatási intézmény, gyámhatóság, to
vábbá más családvédelemmel foglalko
zó intézmény vagy természetes személy, 
illetve a gyermek érdekeinek védelmét 
ellátó társadalmi szervezet is kezdemé
nyezheti. 

(3) E rendelet 29., 30., 31. §-aiban szabályo
zott ellátások megállapítását a közgyű
lés Békéscsaba Megyei Jogú Város pol
gármesterére átruházza. 

28. § 

(1) A gyermeket gondozó családban közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozók 
személyi adatairól, jövedelmi viszonyai
ról a szülő (törvényes képviselő) a 149/ 
1997. (IX. 10.) korm. rendelet 2. számú 
mellékletében foglalt nyilatkozatot köte
les benyújtani, továbbá köteles a jöve
delmi adatokra vonatkozó bizonyítéko
kat, illetve az egy főre jutó jövedelem 
számításánál figyelembe vett körülmé
nyek bizonyítására az alábbi igazoláso
kat becsatolni: 

• a) a gyermek elhelyezése vagy ideigle
nes hatályú elhelyezése és a gyám
rendelés tárgyában hozott bírósági 
és gyámhatósági határozatot; 

b) a szülői felügyeleti jog egyik szülő ál
tali gyakorlása esetén az erre vonat
kozó megállapodást tartalmazó jegy
zőkönyvet; 

c) a tartósan beteg, illetve fogyatékos 
gyermek egészségi állapotára vonat
kozó igazolást; 

d) a középfokú vagy felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanuló 
esetében az oktatási intézmény iga
zolását a tanulói vagy hallgatói jogvi
szony fennállásáról; 

e) a keresőtevékenységet folytató szülő 
esetében a kérelem benyújtását meg
előző hat hónap nettó jövedelmét ha
vi átlagára vonatkozó jövedelem iga
zolást; 

f) vállalkozók esetén az APEH által kia
dott igazolást, ennek hiányában, va
lamint, ha az így igazolt jövedelem 
nem éri el a kötelező minimálbér ké
relem elbírálásakor érvényes össze
gét, a kötelező minimálbér összegét 
kell jövedelemként figyelembe venni; 

g) tartós munkanélküliség esetén a mun
kaügyi központtal történő együttmű
ködés igazolását; 

h) családi pótlékot igazoló szelvényt; 
i) étkezési-térítési díjkedvezményről szó

ló igazolást; 
j) elvált szülők esetében a gyermektar

tásdíj megállapításáról szóló bírói íté
let másolatát. 

(3) A jövedelem megállapításánál a kére
lem benyújtását megelőző hat hónap ha
vi átlagát kell figyelembe venni. Ettől el
térni akkor lehet, ha a jövedelmi viszo
nyokban igazolható ok miatt tartós rom
lás vélelmezhető. 

(4) Az egy főre jutó havi jövedelem számí
tásánál - a kérelem benyújtása időpont
jában - közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozóként kell figyelembe venni: 
a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élet

társát; 
b) a 20 évesnél fiatalabb, ónálló kereset

tel nem rendelkező gyermeket; 
c) a 25 évesnél fiatalabb, önálló kereset

tel nem rendelkező nappali tagozaton 
egyetemi, főiskolai tanulmányokat 
folytató gyermeket; 

d) korhatárra való tekintet nélkül a tartó
san beteg, illetőleg a testi, érzékszer
vi, értelmi, beszéd- vagy más fogya
tékos gyermeket; 

e) az a)-d) pontokba nem tartozó, a Csjt. 
19. § alapján a szülő vagy a házastárs j 
által eltartott rokont. 

Rendszeres gyermekvédelmi 
támogatás 

29. § 

(1) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
állapítható meg a kiskorú gyermek és a 
középfokú vagy felsőfokú oktatási in
tézmény nappali tagozatán tanuló gyer
mek részére - a gyermek nagykorúvá vá
lása után is addig az időpontig, amed
dig tanulói vagy hallgatói jogviszonya 
fennáll, legfeljebb azonban 25. életévé
nek betöltéséig - , ha a gyermeket gon
dozó, a fiatal felnőttet eltartó családban 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, és a családban tör
ténő nevelkedés nem áll a gyermek, fia-
tal felnőtt érdekeivel ellentétben. 

Gyvtv. 20. § 

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogat; 
havi összege - gyermekenként - a mir 
denkori öregségi nyugdíj 20%-a. 

(3) Ha a gyermekvédelmi támogatást megá 
lapítják, úgy az a kérelem benyújtásátó 
esedékes. 

(2) Amennyiben a rendszeres gyermekvé
delmi támogatás iránti kérelmet a tárgy
hónap 15. napjáig benyújtják, a támoga
tást teljes hónapra kell megállapítani. 
Amennyiben a tárgyhó 15. napját köve
tően nyújtják be, úgy félhavi ellátást kell 
megállapítani az első hónapra. A tárgy
hónapra esedékes rendszeres gyermek
védelmi támogatást a tárgyhónapot kö
vető hónap 5. napjáig kell folyósítani. 



(3) A folyósítás a feltételek fennállásáig tart. 
A rendszeres támogatásra való jogosul t
ság feltételeit évente legalább egyszer 
felül kell v izsgálni , melynek során el len
őrizni kell a támogatás felhasználását 
is. 
A rendszeres támogatás megál lapításá
ról, kif izetésének módjáró l , összegének 
és formájának megváltoztatásáról, továb
bá a támogatás megszüntetéséről hatá
rozatban kell rendelkezni . A határozat
ban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az 
ellátásra való jogosul tságot ér intő lé
nyeges körülmények megváltozásáról 15 
napon belül köteles értesíteni az el járó 
szervet. 

Rendkívüli gyermekvéde lmi támogatás 
30. § 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
ban részesíthető az a k iskorú gyermek 
vagy középfokú, i l letve fe lsőfokú okta
tási intézmény nappal i tagozatán tanu
lói, i l letve hal lgatói jogviszonya fennál l 
táig, legfel jebb azonban 25. életéve be
töltéséig, ha a gyermeket gondozó, fia
tal felnőttet eltartó család létfenntartá
sát veszélyeztető rendkívül i élethelyzet
be került, i l letve időszakosan létfenntar
tási gondokkal küzd. 

Gyvtv. 21 . § 

Elsősorban azokat a gyermekeket kell al
kalmanként rendkívüli támogatásban része
síteni, akiknek eltartásáról családjuk más 
módon nem tud gondoskodni, illetve alkal
manként jelentkező többletkiadások - kü
lönösen az átmeneti és a tartós nevelésbe 
vett gyermek családjával való kapcsolat
tartásának elősegítése, a gyermek nevelés
be vételének megszűnését követő gyámhi
vatali visszahelyezés, betegség vagy isko
láztatás - miatt anyagi segítségre szorul
nak. 

30. § 

(2) A jogosultság fennál lása esetén támo
gatás akkor ítélhető meg, ha a család
ban az egy főre jutó jövedelem az öreg
ségi nyugdíj mindenkor i legkisebb ösz-
szegét, gyermekét egyedül nevelő sze
mély esetében az öregségi nyugdí j leg
kisebb összegének másfélszeresét nem 
éri el. 

(3) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
négyhavonta egy a lka lommal , egy év
ben háromszor adható az arra jogosul t 
családnak, gyermekét egyedül nevelő 
személynek. Január, február, március, 
április hónapban egy a lka lommal , má
jus, június, jú l ius, augusztus hónapban 
egy alkalommal, szeptember, október, 
november, december hónapban egy al
kalommal adható. Az időhatárokon be
lül a kérelmező szabadon dönthet, hogy 
az évenkénti három kérelmét mikor nyújt
ja be. Az évenként i háromszor i igénybe
vétel meghatározásánál a kérelem be
nyújtása az i rányadó. 

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
összege esetenként nem lehet nagyobb 
az öregségi nyugdí j mindenkor i legki
sebb összegénél és nem lehet k isebb 
az öregségi nyugdí j mindenkor i legki
sebb összegének 25%-nál. 

(5) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
és az e rendeletben szabályozott átme
neti segély ugyanazon család vagy sze-

mély esetében, ugyanazon időszakban 
(január, február, március, ápri l is és má
jus, június, júl ius, augusztus és szeptem
ber, október, november, december) egy
idejűleg nem vehető igénybe. 

Természetben nyúj tot t e l látások 
31. § 

(1) A rendszeres és rendkívül i gyermekvé
delmi támogatás természetbeni ellátás 
formájában is nyújtható, különösen a vé
delembe vett gyermekek számára. 

(2) A természetben nyújtott el látásokkal a 
kérelmező havonként köteles elszámol
ni . 

(3) Rendkívül i gyermekvédelmi támogatás 
beiskolázási támogatásként is nyújtha
tó, melynek összege: 
- ha általános iskolás, akkor az öregsé

gi nyugdíj mindenkor i legkisebb ösz-
szegének 30%-a, 

- ha szakmunkásképzésben, szakiskolai 
képzésben, középiskolai nappal i tago
zatos képzésben részt vevő, akkor az 
öregségi nyugdíj mindenkor i legkisebb 
összegének 40%-a. 

Gyvtv. 28. § 

(2) Természetbeni ellátás különösen az általá
nos iskolás gyermekek tankönyv- és tan
szerellátásának támogatása, a gyermekin
tézmények térítési díjkedvezménye, a tan
díj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő 
térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésé
nek átvállalása. 

III. CÍM 

Egyéb rendelkezések 
32. § 

Kivéte les mél tány lás t é rdemlő ese tben a 
szociá l is b izot tság az e rendeletben meg
határozott feltételek hiányában, vagy attól 
eltérő mértékben is megállapíthat rendsze
res vagy rendkívül i gyermekvéde lmi el lá
tást. 

IV. CÍM 

Vegyes és hatá lybaléptető 
rendelkezések 

33. § 

(1) Ez a rendelet 1998 lép hatály
ba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti: 
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Köz

gyűlésének 40/1996. (XII. 20.) számú ön
kormányzati rendelete a pénzbeli és ter
mészetben nyújtott szociális ellátásokról, 

- Békéscsaba Megyei Jogú Város Köz
gyűlésének 16/1997. (IV. 24.) számú ön
kormányzati rendelete a pénzbeli és ter
mészetbeni szociális ellátásokról szóló 
40/1996. (XII. 20.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról, 

- Békéscsaba Megyei Jogú Város Köz
gyűlésének 30/1997. (X. 30.) számú ön-

• kormányzati rendelete a pénzbeli és ter
mészetbeni szociális ellátásokról szóló 
40/1996. (XII. 20.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

Békéscsaba. 1998. . 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

1. számú melléklet 

Az e l ismer t lakásméret 

A család létszáma Elismerhető lakásméret 

a) 1-2 fő 57 m 2 

b) 3-4 fő 75 m 2 

c) 5 vagy annál több fő 90 m 2 

2. számú melléklet 

Az át lagnormat íva mértéke 

Gáz Elektromos áram 

1. számú melléklet 
a) pontja szerinti 
esetben: 
1. számú melléklet 
b) pontja szerinti 
esetben: 
1. számú melléklet 
c) pontja szerinti 
esetben: 

Vízfogyasztás 
és csatornahasználati díj esetén: 

180 m 3 /hó 

200 m 3 /hó 

50 kWh/hó 

60 kWh/hó 

240 m 3 /hó 70 kWh/hó 

3 m 3/fő/hó 

A kérelem benyújtásakor érvényes szolgálta
tói árakon számolva. 
Azokban a lakásokban, amelyek nincsenek a 
szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakoztatva, 
ott a 3 m 3 / fő/hó fogyasztásra eső hatósági 
csatornadíj költségeit kell normatívaként figye
lembe venni. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
/1998. ( ) számú 

önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

bérleti díjáról szóló, többször módosított 
20/1995. (VI. 1.) számú rendeletének 

módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérleti díjáról szóló, 12/1996. (V. 16.) és a 
44/1996. (XII. 20.) számú rendelettel módosí
tott 26/1995. (VI. 1.) számú önkormányzati 
rendeletének módosítására a következő ren
deletet alkotja: 

1. § 

(1) A rendelet 4. § (1) bek. helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„(1) A lakások bérének mértéke (Ft/m 2/hó) 

a következő: 

Komfort fokozat Lakbérövezet 
Kiemelt I. II. III. 

Összkomfortos 143 93 78 65 
Komfortos 129 78 65 57 
Félkomfortos 114 65 57 50 
Komfort nélküli 86 50 43 36 
Szükséglakás 43 29 15 7 

A lakbérövezeteket a rendelet 1. számú mel
léklete állapítja meg." 

2. § 

Ez a rendelet 1998. május 1-jén lép hatályba. 

Békéscsaba. 1998 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 



Q^hermúl T A X I 
éjjel-nappal 
Legyen Ön is 
a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

- PONTOS - MEGBÍZHATÓ 
Személy-, teherfuvarozás, 

autómentés 444.777.45.45.45 
P E R F E K T , A PÉNZÜGYI SZAKOKTATÓ 

A PERFEKT Pénzügy i Szakok ta tó és K iadó Rt. Békés Me
gye i I gazga tósága ez év tavaszátó l is indít ja á l lami lag el is
mer t (OKJ-s) ( e l s ő - é s k ö z é p f o k ú szakképesí tés t a d ó 
k é p z é s e i t B é k é s c s a b á n . 

• Főiskolát v a g y e g y e t e m e t végze t tek részére javaso l juk 

az A D Ó T A N Á C S A D Ó I képesí tés megszerzésé t . 

A képzés i i dő 1,5 év. 

Fontos tudni, hogy az oktatás költségeit - regisztrált 
munkanélküliek esetén - a munkaügyi központ 
átvállalhatja. 

• A számvi te l i t ö r vény vá l tozása köve tkez tében 
a M É R L E G K É P E S K Ö N Y V E L Ő ( v á l l a l k o z á s i s z a k ) 
képesí tés m e g s z e r z é s e iránti f o k o z ó d ó é rdek l ődés 
a Perfektet e g y tavaszi c s o p o r t indí tására késztet i . 

Előfel tétel m i n i m u m ére t tség i , képzés i idő : 2 év. 

Érdeklődni és jelentkezni: 

Perfekt Rt. Békés Megye i I gazga tósága , 
5600 B é k é s c s a b a , József A. u. 2 - 4 . 
Te le fon : 441-141/287-es mel lék , te le fon/ fax: 323-649 

Y 

p e r f e k t 

H I R D E T É S 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja érté
kesíteni a Békéscsaba, Berényi út 2. szám alatti társasház 4353/A/6. 
hrsz.-ú 53,28 m J alapterületű tehermentes raktárhelyiségét (a hozzá 
tartozó 130/1000 eszmei tulajdoni illetőséggel). 
Kikiáltási alapár: 20 000 Ft/m 2 + áfa. 
Az árverés Időpontja: 1998. április 7, 10 óra; 

helye: polgármesteri hivatal 1. sz. tárgyaló. 
Az árverésen való részvétel teltétele 106 560 Ft letétbe helyezése 1998. áp
rilis 7-én 10 óráig a polgármesteri hivatal pénztárába. 
Az árverésen a legmagasabb árat ajánló résztvevő által letétbe helyezett 
összeg beszámít a vételárba, a többi résztvevő esetében visszajár. Ha az 
árverésen legmagasabb árat ajánló résztvevő az árverést követő 8 napon 
belül nem köt szerződést vagy a maradék vételárat nem fizeti meg, az ál

tala letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az 
eladó visszaadni nem köteles. 
Az ingatlan megtekinthető 1998. április 3-án, 13-14 óráig. 
Egyéb információk: vagyonkezelő iroda, 441-775. 

HETI MOZIMŰSOR 

1998. má rc i us 26.—ápril is 1. 

P H A E D R A MOZI N A G Y T E R E M 

26.—április 1-jéig 15.45 óra: 
Pierce Brosnan: ROBINSON CRUSOE 
Defoe regényenek legújabb, magyarul beszélő 
amerikai filmváltozata 

26.—április 1-jéig 17.45, 20.00, 27-28-án 22.00 órakor is! 
Sylvester Stallone & Harvey Keitel & Róbert De Niro: 
COPLAND (amerikai bűnügyi film) 

P H A E D R A MOZI K I S T E R E M 

26.—április 1-jéig 17.00 óra: 
Pierce Brosnan: ROBINSON CRUSOE 
Defoe regényenek legújabb, magyarul beszélő 
amerikai filmváltozata 

26. —április 1-jéig 18.45 (!) és 21,00 óra: 
Brad Pitt: HÉT ÉV TIBETBEN (amerikai film) 

P H A E D R A MOZI K A M A R A T E R E M 

27. —április 1-jéig 18.30 és 20.30 óra: 
Alain Tanner: FOURBI (svájci-francia film) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Róbert De Niro, 
Ray Liotta: 

C O P L A N D 
Amerikai bűnügyi film • Rendezte: James Mangold 

Stallone, szakítva a tőle megszokott imázzsal, ezúttal egy 
bunkó, pocakos zsarut alakít, aki ráadásul még tök süket is a 
bal fülére (de a jobb is veszélybe kerül majd a film egyik drá
mai akciójelenetében). Tehát Sly, mint Freddy, a helyi seriff 
egy Garrisson nevű kis városkában, ahol csupa-csupa zser-
nyák lakik - innen a cím: Copland. 

Rablóból pandúr? Dehogy! Pandúrból lesz a legjobb rab
ló, és különben is a Sidney Lumet-filmekből már rég tudjuk, 
hogy New Yorkban 101 rendőr közül 99 korrupt, a többi meg 
narkós és/vagy pszichopata őrült. Egyedül a mi együgyű 
Freddy barátunk szolgál és véd becsületesen, s mind ébereb
ben, olyan kemény fickókkal szemben, mint Harvey Keitel és 
Ray Liotta. És az államügyész? Na, az egy tehetetlen kretén, 

mármint De Niro inter
pretációjában. Bizony 
Stallonét rég nem lát
tuk ilyen hitelesnek és 
jónak a filmvásznon, 
simán lepipálja ked
venc ponyvasztárjain
kat, azt mondják, köny-
nyű volt neki, most 
nem ő kapta a sablon
szerepet. Végül íme a 
film találó amerikai rek
lámszövege: Koromsö
tét zsaruthriller az év
század legtökösebb 
szereposztásával! 

LBL 
Szobafestés, mázolás, tapétázás 
Közületek és magánszemélyek részére. 

Homlokzatok felújítása. ^ 

Megfelelő referenciával rendelkezünk. 

LBL Kft., Békéscsaba, Irányi u. 10. 
Telefon: 66/328-195 

I W 



HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG M 

13 
T h e r m á l 
AUTÓSISKOLA 

Következő autós-motoros tanfolyam 
BÉKÉSCSABÁN április 6-án, hétfőn 16 órakor. 

További tudnivalók a ^ *' 
információszolgálat 325-769-es telefonján. 

A P R Ó H I R D E T É S 

Automata, 
hagyományos, iktató, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

GYORSNYOMDA 
Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. (nagyposta) Teleion: 447-563 

Csatlakozzon be a világhálóba 
a Nap-Szám Internettel! 
N A p - S z Á m C o m p u t e r K f t . 
5600 Békéscsaba, Andrássy út 7 9 - 8 1 . 
Telefon/telefax: 66/451-822 
E-mail: n a p - s z a m @ n a p - s z a m . h u 

F E L H Í V Á S 

B É K É S C S A B A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S 
P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 

városüzemeltetési i rodája városi közvilágítási hálózat létesí
tésére vagy bőví tésére j ogosu l t ságga l rende lkező céget 
vagy vállalkozót keres a város területén létesítendő 

közvilágítási hálózat 
tervezésére és kivitelezésére. 

Jelentkezés a következő címen: Békéscsaba, Szent István 
tér 7., a cég ügyvezető je és te lephelye megje lö lésével . A 
pályázati felhívást postázzuk a megadot t címre. 

VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA 

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési 

ir w 
Alapítvány újra 

Internet-tanfolyamot indít 
Békés Megyéért 

március 31-én. 
Vállalkozásfejlesztési Érdeklődni a 442-520-as telefonon lehet. 

Alapítvány 

P É N Z T Á R ( G É P ) C E N T R U M 

Új és használt pénztárgépek. 
PC-kasszák és hálózatok, 
árazok, bankjegyvizsgálók. 
továbbá festékkazetták, les- " ^ T ^ J ^ 
tékszalagok és nyomtatványok, 
valamint bankkártyaolvasó berendezés. 

PÉNZTÁRGÉPEK ADÓÜGYI ZÁRASA. 
Javitás, karbantartás, garanciális szerviz. 

!ül..„,.., SZERVIZ és SZAKÜZLET 
325-161 324-911 

Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/a 
Nyitva: hétlótól péntekig 8.00-15.30 

Személygépkocsi-vezetői tanfolyamot 
indítunk 1998. április 6-án 16 órakor. 

Helye: Békéscsaba, Baross út 1-3. 
(635. sz. iskolai 

Ha Ön jol képzett oktatókat, türelmes, emberi 
bánásmódot szeretne, válassza iskolánkat 

Árainkról és kedvezményeinkről érdeklődjön! 
Teleion: 449-877.30/353-325 

Figyelem! 
A lapunkban közölt ingatlan-apróhirdetések ingyen megjelenhetnek 

- a hirdetők beleegyezésével - az országos terjesztésű 

INGATLANBÖRZE 
című hirdetési, reklám- és intormációs magazinban. 

• Zártkert a Lencsési mögött kis hétvégi 
házzal, nagy pincével sürgősen eladó. 
Teleion: 322-951. 

• Eladó egy 2 szobás, felújított lakás. 
Érdeklődni: 328-013, az esti órákban. 
Nagyobb csere is érdekel. 

• A Kazinczy-lakótelepen 2 szobás, 
egyedi gázos lakás eladó. Irányár: 
2 550 000 Ft. Érdeklődni: hétköznap 
11-15-ig a 446-814 teleionon. 

• Zártkert kis faházzal eladó a Kastély-
szőlőben, a Mester utcában. Villany, víz 
van. Irányár: 480 000 FI. Érdeklődni: 
Penza-ltp. 21. Ili/24., délután. 

1 2 szobás, egyedi gáz-, vizórás lakás 
eladó. Irányár: 2 550 000 FI. Érdeklődni: 
Penza-ltp. 21. III/24., délután. 

' 2 szoba összkomfortos lakás eladó. 
Érdeklődni: Bánát utca 64.. tel.: 323-018. 
16 órától. 

' Balatonfüreden nyaraló kiadó: De 
kány, Szigligeti u. 4. 

1 Lakás kedvező áron eladó: 448-483. 
1 Csabától 4 km-re, a 47-es főúton tanya 

eladó. Telefon: 451-074. 
1 Tanya eladó a dobozi hídnál. Érdeklőd

ni: 430-450, 19 órától. 
1 Belvárosi. 2 szobás, 60 m'-es, II. eme

leti, központi lútéses lakás eladó. Tele-
Ion: 322-450, 19 órától. 

1 III. emeleti, 3 szobás, összkomfortos 
lakás eladó: 449-417. este. 

1 Belvárosi, egyedi fútésú lakás igé
nyesnek eladó. Telefon: 444-171. 

1 3 szobás, összkomfortos családi ház 
kerttel, garázzsal eladó: 440-156. 
A Lencsésin olcsó központi lútéses la
kások eladók. Telefon: 444-171. 
A Vandháti úton 3321 mJ telek sürgő
sen eladó vagy Nagyréten tanyára cse
rélhető: 442-622. 

Földet bérelnék, vennék Békéscsaba 
környékén 1 hektár fölött. Tel.: 449-050. 
06-30/282-855. 
Ház eladó: Szemere u. 4. 
Ház eladó. Érdeklődni: Dobos István 
utca 60. 
Lencsesi-lakótelepi 2,5 szobás lakás 
eladó: 456-806. 
Városközpontban nagy családi ház 
1236 m2 telken eladó. Telefon: 326-693 
2 szobás utcai komfortos házrész sok 
melléképülettol áron alul eladó. Érdek
lődni: Mikszáth u. 2. 

1 Törött autót veszek 1984-töl. Telefon: 
06-30/543-170. 

• Nagy Polski lejárt műszakival malacok
ra cserélhető: 435-942. 

1 Camping ulántutó eladó. Érdeklődni: 
430-450, 19 órától. 

Fekete-lehér televíziók helyszíni javítá
sa, régebbi típusú is. Hibabejelentés te
lefonon: 457-334, Tomka Attila. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás, fo
lyékony tapétázás: Marik István, Tavasz 
u. 83., 437-895, 06-30/684 541 
Duguláselhárítás, vízvezeték-szere
lés, -javítás. Teleion: 455-309. 06-
20/209-389 

• Parabola- és tetőantenna-szerelés. 
hifi. videó javítása. Boda Béla. Békés
csaba, Csíki u. 38. Telefon: 326-931. 

• Szobafestés, mázolás, tapétázás 
márciusig kedvezménnyel. Gubény 
György, telefon: 433-079. 

• Üvegezés! Épületek, lakások helyszíni 
üvegezése. Teleion: 06-60/483-712. 
436-463. Glass Team e. v. 

• Szennyvízvezetékek bontás nélküli 
duguláselháritása: Szarvasi út 16.. tel.: 
449-252. 

• Redőny, reluxa, hevederzár kedvez
ménnyel, előleg nélkül. Tel.: 327-852. 

• Víz-, gáz-, túlésszerelés! Tervezéstől a 
kivitelezésig! Békés-therm Bt., teleion: 
06-30/678-502. 

• Redőny, reluxa, harmonikaajtó készí
tése, javítása: 435-942. 

• Ajtokárpit, kárpitozott bútorok felújítá
sa: 437-753, Kmyán. 

• Szines tévé, videó javítása. Kovács és 
Társa Bt. Hibabejelentés: a 323-586. 
322-480 teleionszámon. 

• Hevederzár szerelése 15% kedvez
ménnyel: 457-302. 

' Hidegburkolást vállalok. Tel.: 327-417. 
Sípos. 

• Színes tévé, videó javítása: 06-20/605-
105, 06-20/458-130, Horváth Árpád. 

' Ablakszigetelés, ablaktisztítás. Tele
lőn: 326-906. 

' Krisztina fodrászat! Hívásra házhoz 
megy: 06-20/546-796. 

' Szobafestés, mázolás. Fehér Róbert. 
324-216. 

• Eszler nöi-férll fodrászat! Hívásra ház
hoz megy: 06-30/284-050. 

' Mosógépjavítás hétvégén is. Békés
csaba. Bartók B. üt 4. Hibabejelentés: 
454-561. 06-60/388-348. Elektron. 

1 Épület-asztalosmunkák, lambériák, zá
rak, szerelések. Telefon: 447-480. 

1 Tavaszi akció! Kedvezményes áron vál
lalom homok, sóder és tüzelőanyag 
szállítását Békéscsabán és környékén. 
Teleion: 06-60/474-370. 

• Babysittert keresek Münchenbe ne 
met nyelvtudással. Telefon: 324-663. 

' Ülőgarnitúra eladó: 436-926 
1 Háromfiókos fagyasztószekrény ela

dó: 322-346. 
1 Kémiából korrepetálás: 455-990. 

• Naposcsibe, lehér és vörös húshibrid 
70 Ft, vörös tojó 63 Ft. Naposkacsa 120 
Ft, kéthetes előnevelt kacsa 200 Ft. Te
lefon: 447-235. 

• Németnyelv-oktatást vállalok. Telefon: 
456-296. 

i Rezgókéses motoros fűkasza eladó: 
328-735, 06-30/781-287. 

' Csabától 4 km-re lévő tanyára jószag-
gondozás besegítéséért bútorozott la
kást biztosítok. Házaspárok jelentkezé
sét várom. Érdeklődni: Bessenyei u. 
76/1. 

! Hajdú automata mosógépet vennék, 
üzemképtelent is: 06-20/376-511. 

1 Szép, komplett hálószoba
bútor, kárpitozott és bőr
fotelek, asztalok eladók. 
Telefon: 326-693. 

mailto:nap-szam@nap-szam.hu


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 

kisebbségi, érdekegyeztető és külkapcsolati bizottsága 

P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése szükségesnek tartja 
ösztönözni és saját eszközeivel elősegíteni a demokratikus társa
dalom működési rendjében létrejövő és tevékenykedő, önszerve-
zésen alapuló, autonóm közösségek kialakulását és működését. 
Pályázhat korosztályi megkötés nélkül minden civil szervezet, 
amely tevékenységét a városban fejti ki, a lakosságot közvetlenül 
érintő programot valósít meg, és eleget tett az 1997. évi elszámo
lási kötelezettségének. 

A pályázatokat az alábbi kategóriákban lehet benyújtani: 

A) Civil szervezetek 
Pályázati keretösszeg: 1 700 000 Ft. 
Pályázhat minden társadalmi szervezet, amelynek célja a 
szervezet és a helyi önkormányzat együttműködésének fej
lesztése, szervezeti célkitűzések és programok megvalósítá
sa, melyek nem tartoznak a B, C, D, E kategóriába. 

B) Ifjúsági feladatok 
Pályázati keretösszeg: 1 500 000 Ft. 
Pályázhatnak a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a 
gyermekekért és ifjúságért tevékenykedő önszerveződő kö
zösségek, általános, középiskolás és diákotthoni diákönkor
mányzatok, a korosztály körében jelentkező feladatok megva
lósításának támogatására, a vezetők, valamint segítők és köz
reműködők felkészítésére. 

C) Nemzetiségi szervezetek 
Pályázati keretösszeg: 2 100 000 Ft. 
Pályázhatnak nemzetiségi szervezetek, közművelődési intéz
mények, illetve azon közösségek, amelyek a nemzetiségi kul
túra ápolását fontosnak tartják és ennek érdekében progra
mokat szerveznek. 

D) Polgárőrcsoportok 
Pályázati keretösszeg: 1 000 000 Ft. 
Pályázhatnak azok, a város közigazgatási területén dolgozó 
csoportok, amelyek fontos feladatuknak tartják a közbizton
ság javítását, technikai eszközök beszerzésére, működési fel
tételek javítására. 

E) Nyugdíjasszervezetek 
Pályázati keretösszeg: 800 000 Ft. 
Pályázhatnak azok a nyugdíjasszervezetek, amelyek feladatuk
nak tekintik az érdekképviseletet és szervezik tagjaik szabadi
dejének hasznos eltöltését. 

F) Egyházak 
Pályázati keretösszeg: 3 100 000 Ft. 
Pályázhatnak azok az egyházi közösségek, amelyek a tulajdo
nukban vagy kezelésükben lévő egyházi ingatlanok fenntartá
sát és korszerűsítését kívánják elvégezni. 

A pályázatokhoz pályázati űrlapot kell kitölteni! 

A pályázatok benyújtásának határideje: 1998. április 10. 

Elbírálás: a pályázat benyújtását követő KÉK-bizottsági ülésen. 
Az egyházi pályázatokról a KÉK-bizottság javaslatára a közgyűlés 
dönt. A bizottság a pályázatokat a hibátlanul és hiánytalanul kitöl
tött adatlap és kiegészítő információ alapján tudja értékelni. Az 
1998. évi támogatás felhasználásáról 1998. december 31-ig kell 
elszámolni. (Ez a következő évi pályázat feltétele is.) 

A KÉK-bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati 
keretösszeg egészét megfelelő pályázat hiányában nem osztja ki. 

A pályázatot az alábbi címre kell beküldeni: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének kisebbségi, 
érdekegyeztető és külkapcsolati (KÉK) bizottsága 

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Pályázati űrlapok a társadalmi kapcsolatok referensé
nél igényelhetők. 

• Csökken a munkanélküliség 

Békés megyében februárban 25 500 munkanélkü l i t regisztrá 
tak, mintegy 700 fővel kevesebbet , mint az elmúlt év ugyaneze 
időszakában. A pá lyakezdő munkanélkü l iek száma is kevesebb 
250 fővel, ami je lentős csökkenés - m o n d t a dr. Nagy Ágnes, a Bé 
kés Megyei Munkaügy i Központ vezetője szokásos havi tájékozta 
tó jukon. 

A munkaügy i központ egyik fe ladata a rehabi l i tációs munka 
elősegítése, amely csak ál lami támogatássa l valósulhat meg 
mondta az igazgatónő. Az idén rendelkezésre álló egymil l iárdbó 
41 mil l ió jut megyénknek , melyet a megvál tozot t munkaképessé
gűek foglalkoztatására fordítanak. Az ezzel kapcsola tos pályázat 
felhívást rövid időn belül megjelentet ik a sa j tóban. Az elbírálásná 
többek közt azt veszik f igye lembe, hogy a pályázó hány főt és mi 
lyen időtar tamban tud fogla lkoztatni , hogy a tevékenység megfe 
lel-e a rehabi l i tációs követe lményeknek, mi lyen az üzleti terv ós i 
térség munkaerő-p iac i helyzete. Max imum ötszázezer forint/fő tá 
mogatás adható 20 százalékos saját erő meglé te mellett. 

Az elmúlt évi munkaügy i e l lenőrzésekről szólva dr. Nagy Ágnes 
kiemelte: 1200 el lenőrzést végeztek, mely 13 000 személyt érir 
tett. Ennek során mintegy 18 mil l ió for intnyi bírságot kellett kiszab
ni, melynek 60 százaléka már befolyt. Nemcsak a feketemunka 
igyekeztek felderíteni, hanem el lenőrizték például a pihenőidő, 
munka idő , tú lmunka, szabadság szabályos betartását is. Mint i 
igazgatónő e lmondta , t öbb olyan szabályta lanságra derült fény, 
melynek során egyér te lmű a munkavál la lók kiszolgáltatott helyze 
te. A jövőben m é g hatékonyabbá fogják tenni a munkaadók ellen
őrzését. 

Az igazgatónő tájékoztatást adot t a nyugdí j előttiek munkánál 
kül i -segélyéről , amely az e lőnyugdí j he lyébe lép. A kérelmet akko 
kell benyúj tani , ha az öregséginyugdí j -korhatár eléréséhez legfel
j ebb öt év hiányzik. Ennek feltétele, hogy a kére lmező munkanél
küli legalább 180 napon át munkanélkü l i - já radékban részesüljön, 
ezt követően pedig három éven belül betöl tse, elérje az öregségi 
nyugdí j-korhatárt . 

Ezzel együtt vál toznak a társadalombiztosí tás i jogszabályok is 
így például , ha valaki nem rendelkezik a szükséges szolgálati idő
vel, akkor az előnyugdí jat havonként 0,5%-kal csökkentet t ösz 
szegben állapítják m e g . 

KARA GABRIELLA 

A Bohn SC-től 
a Jamina Patrick SE- ig 

1927-ben alakult m e g a Bohn SC, amely sikert sikerre halmc 
zott. Az akkor i krónikás így írt róluk: „Egy új, nagy csapat van ki
a laku lóban Jaminában . " A Bayer, Gottre, Mágor i , Ladányi , Berger 
Botyánszki , Sziget i , Kertész, Szaniszló, Najedly, Kopp összetételű 
t izenegy va lamennyi mérkőzésen el lenál lhatat lannak bizonyult. A 
sok siker meghozta gyümölcsé t , ugyan is a Nemzet i Sport 1932 
júl ius 25-én megje lent számában ez állt: „Magyarország 1931-32. 
évi amatőr labdarúgó ba jnoka a csabai Bohn SC," 

1948-ban fuzionált a Bohn SC és a Sukmad isz csapata, ezutá 
már Agyag ipar néven szerepeltek a jaminaiak, s ikeresen. Ezt kö
vetően TASK (Tanács Agyag ipar SK) Favorit, ma jd Jamina Patric 
SE volt a csapat. A Patrick Kft. k ivonulása után a név is megszűnt 
azonban a csapat vezetői m indent megtesznek azért, hogy a lab 
darúgást űzők és szeretők továbbra is hódo lhassanak kedvtelé 
süknek. Viszonylag fiatal csapatuk je lenleg a középmezőnyben ta 
nyázik, de Turcsek Zoltán vezetőedző egy küzdeni tudó, sportsze 
rű együttest kovácsol t össze. Az utánpót lás nevelésére nagy súlyt 
fektet a csapat, ahogy ez ko rábban is volt, hiszen a kerületből 
o lyan focisták kerültek ki, mint például Vasas Mihály, Mártha Sán 
dor vagy Boldvai László. A szakosztály e lnöke, Sebestyén Jáno 
bízik abban , hogy a Bohn SC-nek nemcsak múlt ja, hanem jövöjt 
is van. 

UHRIN JÁNOS 




