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1 Évadnyitó városi bál 

„Mindig azon igyekezz, hogy egy kicsit jobbíts a világon, s 
ha egyetlen emberen segítettél, akkor már elégedett lehetsz." 
Ez a Ralph Waldo Emersontól származó idézet volt a mottója a 
múlt szombaton a Fiumében zajlott évadnyitó városi bálnak. 

A városi jótékonysági bál már hagyománynak tekinthető. 
Három éve fogalmazódott meg, hogy jó lenne ilyen módon se
gíteni egy-egy alapítványt, 1997-ben az évadzáró, tavaly és az 
idén pedig az évadnyitó bál volt a városé. A bál jó alkalom arra, 
hogy a vendégek fehér asztal mellett, politikamentesen és lehe
tőleg a munkát félretéve ismerjék meg egymást. Néhányukról 
pedig még az is kiderült, hogy nemcsak az üzleti életben, vagy 
képviselőként, hanem a táncparketten is egészen jól forognak. 
Persze azért a Printomat Tánccsoport nyitótáncát, a palotást 
nem sikerült felülmúlniuk. 

A városi hál hagyományosan aukcióval egybekötött. Idén 59 
műalkotást ajánlottak fel a helyi képzőművészek, ezeket a Fiu
me előcsarnokában állították ki. Az est folyamán számítógépes 
vételi ajánlattal lehetett licitálni. Közben persze zajlott a báli for
gatag, a nagyteremben a Fantázia együttes, a sörözőben pedig 
Lakatos Miklós népi zenekara szórakoztatta a vendégeket. Volt 
tombolasorsolás értékes nyereményekkel, így várhatóan idén 
sem lesz kevesebb a bál bevétele, mint tavaly (1998-ban több 
mint 900 ezer forint gyűlt össze). Ebben az évben az Időskorú
ak Ellátását Segítő Közalapítvány és a Nyújtsd Segítő Kezed 
Alapítvány kapja meg a jótékonysági bálon összegyűjt pénzt. 
„S ha egyetlen emberen segítettél, akkor már elégedett le-
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A Dózsa György úton múlt héten pénteken megtörtént az if
júsági garzonház műszaki átadása. A ház építéséről még az 
előző képviselő-testület hozott döntést, hogy megkönnyítse a 
város a fiatal házasok lakáshoz jutását. 28 db egyenként 30 m 2 -
es lakás található az épületben. A lakásokban szoba, konyha, 
fürdőszoba és vécé van, a szobák szőnyegpadlósak, a többi 
helyiséget hidegburkolattal látták el. A beruházás kivitelezését 
a mezőberényi Károlyi és Társa Kft. végezte két békéscsabai 
alvállalkozóval, a Bészer Kft.-vel és a Politerm Plusz Kft.-vel; 
mintegy 94 millió forintos ajánlatukkal nyertek. A tervező Erdős 

László volt. A garzonházba való bekerülés feltételeiről a 9. olda
lon adunk tájékoztatást. 

(H. M.) 

Tájékoztató a családtámogatási 
ellátási formákról 

Az alábbiakban a családtámogatási ellátásokra vonatkozó 
változásokat ismertetjük. 

1999-ben a következő ellátási formákat lehet igénybe venni: 
nevelési ellátás (családi pótlék, iskoláztatási támogatás), gyer
mekgondozási támogatás (gyermekgondozási segély, gyermek
nevelési támogatás), anyasági támogatás. 

Mindhárom ellátás alanyi jogon jár 1999. január 1-jétől, ezért 
a gyermekeket saját háztartásukban nevelő családok az ellátá
sokat jövedelmi és vagyoni helyzetüktől függetlenül, azonos fel
tételek mellett vehetik igénybe. Jogosult a vér szerinti, örökbe
fogadó szülő, nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, gyám, aki ház-
tarásában gyermeket nevel. Élettárs csak saját gyermeke után 
jogosult az ellátásra. 

Új lehetőség, hogy a nagykorú árva, akinek mindkét szülője 
elhunyt, vagy nagykorú és egyedülálló szülője elhunyt, továb
bá az a nagykorú, aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelés
ből, saját jogán igényelheti az iskoláztatási támogatást. 

A nevelési ellátások havi összegei januártól nem változtak. 
Egygyermekes család esetén 3800 forint, egy gyermeket neve
lő egyedülálló esetén 4500 forint, kétgyermekes család esetén 
gyermekenként 4700 forint, két gyermeket nevelő egyedülálló 
esetén 5400 forint, három- vagy többgyermekes család esetén 
gyermekenként 5900 forint, három vagy több gyermeket neve
lő egyedülálló esetén gyermekenként 6300 forint, tartósan be
teg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 7500 forint jár. 

A nevelési ellátás összegének megállapítása szempontjából 
csak azt a gyermeket lehet figyelembe venni, aki után az igény
lő nevelési ellátásban részesül. 

Új, hogy azt a gyermeket is figyelembe lehet venni, aki köz
oktatási intézmény tanulója vagy felsőfokú oktatási intézmény 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Sikerrel vegyük az akadályokat 

Pap János 

polgármester - SZDSZ 

Képviselői fórum című rovatunkban ez 
alkalommal Pap János polgármestert 
szólaltatjuk meg. 

- Ebben a ciklusban az SZDSZ-es pol

gármester mellett egy MSZP-s, egy fide-

szes és egy kisgazda alpolgármestere 

van Békéscsabának. Mi a véleménye, 

működni fog ez a „nagykoalíciós" felál

lás? 

- Valóban ez a legizgalmasabb kér
dés. Az októberi választási eredmények
ből következik, hogy szétaprózódott a 
közgyűlés, tehát mindenkinek felelős
séget kell vállalnia, dolgoznia kell, hogy működni tudjon a vá
ros. Nem vezet sikerre, ha a szembenállás eluralkodik a képvi
selőcsoportokban. 

- A békéscsabai önkormányzat állami támogatása az idén 

mindössze 3,5 százalékkal nö. Mire lesz ez elegendő? 

- Mai tudásunk szerint ez kizárólag a jelenlegi intézmény
rendszer működtetésére és a meglévő szolgáltatások biztosítá
sára lesz elegendő. Költségvetésünkből hiányzik az az összeg, 
amiből feljeszteni tudnánk Békéscsabát, fel tudnánk újítani 
meglévő értékeinket. Alaposan meg kell fontolnunk, hogy mi
lyen felújításokat, beruházásokat, fejlesztéseket kezdünk, s mi
lyen módon teremtjük meg ehhez a bevételeket. Itt természete
sen a hitelfelvétel is megjelenhet, de megtapasztaltuk, hogy ez 
nem túl szerencsés megoldás. 1990-ben egy nagyon eladóso
dott költségvetésű város volt Békéscsaba, s a hitel- és kamat
törlesztés évekig visszafogta a fejlesztési lehetőségeket. Re
mélhetőleg találunk olyan konstrukciókat, amelyek a jelenlegi 
piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbbek, és vannak arra uta
ló jelek, hogy különböző hazai és európai uniós forrásokból is 
tudunk pénzt bevonni a költségvetésbe. Hosszú távon viszont 
el kell gondolkodnunk azon, hogy szabad-e, lehet-e a jelenle
ginél alacsonyabb szintű szolgáltatást nyújtani és kisebb intéz
ményrendszert működtetni Békéscsabán? 

- A városfejlesztésben milyen eredményekkel lenne elége

dett 2002-ben? 

- Az Európai Unió a 2000 és 2006 közötti költségvetési rend
szerében Magyarországot mint felvételre váró országot már sze
repelteti. Tehát megvan a lehetőségünk arra, hogy 2000 után 
olyan új programokat indítsunk, amelyek kapcsolódnak az unió 
törekvéseihez. Reményeim szerint 2002-re már a hétköznapja
ink során is érzékelhető eredményeink lesznek. A brüsszeli 
döntéshozatal lassabb, mint a hazai, ezért nem érdemes türel
metlenkedni, a minőségi munkára kell koncentrálnunk. Ráadá
sul minden a nemzeti kormányok szűrőjén megy keresztül. Re
mélem, hogy ezt az akadályt is sikerrel vesszük, tehát sikeres, 
eredményes lesz Békéscsaba. Tudunk olyan minőségű pályá
zatokat készíteni, amelyekkel nagy uniós pénzekhez juthatunk. 

A város jövője szempontjából a legfontosabb feladat, hogy 
az új igényeknek megfelelően folyamatosan korszerűsítsük ok
tatási rendszerünket. A másik rendkívül fontos kérdés a munka
helyteremtés, ezenkívül könnyebben megközelíthetővé kell ten
ni a várost. Ehhez azonban nem elegendő az önkormányzati 
szándék, konkrét kormányzati támogatásra van szükség. Ha 
ezt sikerül elérnünk, akkor jó pár programunk segítheti, hogy a 
városban jó fizetést biztosító munkahelyek alakuljanak ki. 

Akkor lennék elégedett 2002-ben, ha egy rugalmas, folya
matosan fejlődő oktatási rendszert, befektetők számára vonzó 
környezetet tudnánk kialakítani, növekedne a kis- és középvál

lalkozók, a nagybefektetők száma, s a közlekedési 
viszonyaink javulásával könnyebben elérhető lenne 
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• FOGADÓNAPOK. Január 
15-én, pénteken dr. Simon Mi
hály jegyző, január 22-én Hanó 
Miklós alpolgármester tart foga
dónapot a városházán 8 és 12 
óra között. 

• FOGADÓÓRA. Január 25-
én, hétfőn Hrabovszki György, a 
szociális bizottság elnöke tart fo
gadóórát 14 és 16 óra között a 
polgármesteri hivatal gyermek- és 
ifjúságvédelmi csoportjánál (Szent 
István tér 7., a városháza III. ud
vara, földszint 7). 

• SZLOVÁK KÖZGYŰLÉS. 
Január 14-én, csütörtökön 16.30 
órakor lesz a szlovák kisebbségi 
önkormányzat soron következő 
ülése a Szabadság tér 11-17. H/8, 
számú tárgyalóban. 

• A BELVÁROSI NYUGDÍ
JASKLUB várja régi és új tagjait 
január 20-án, szerdán 14.30 óra
kor, azt követően pedig kéthe
tenként az MDF Nagy Imre téri 
székházában. 

• ÁSVÁNYOK VILÁGA. A Bel
városi Általános Iskola és Gim
názium és a városi ásványgyűjtő 
kör Ásványok világa címmel kiál
lítást és vásárt rendez az iskola 
aulájában. A kiállítás megtekint
hető 14-15-16-án, csütörtökön és 
pénteken 9-18, szombaton 10-14 
óráig. A vásár csütörtökön 9-15, 
pénteken 9-17, szombaton 10-14 
óráig tart. 

• PÓTSZILVESZTER. Január 
30-án, szombaton 19 órától pót
szilvesztert tartanak a Party étte
remben. A zenét a Party szalon
zenekar szolgáltatja. Belépők a 
helyszínen válthatók. 

• TIT-PROGRAMOK. A TIT 
Körösök Vidéke Egyesület szer
vezésében különböző előadáso
kat hallgathatnak az érdeklődők 
a Damjanich u. 1/3. alatt (telefon: 
441-326). Január 21-én, csütörtö
kön 14 órától dr. Hadai Ernő pszi
chiáter (Szeged) tart pszichológi
ai előadást a következő témakö
rökben: a siker összetevői, össze
függései; a hatékonyság, az ered
ményesség és a teljesítmény nö
velése; a szellemi törvények al
kalmazásával önbecsülésünk nö
velése; örömtréning. Január 25-
ón, hétfőn 17 órától tartja előadá
sát dr. Főzi István geológus Vul
kánok a Földközi-tenger mellé
kén címmel, január 27-én, szer
dán 17 órától pedig Mojdisz Ist
ván meteorológus, amatőr csilla
gász a Hold tragédiájáról beszél. 
A TIT tanfolyamokat is szervez 
januári kezdéssel angol, német 
és olasz nyelvből kezdőknek és 
haladóknak. 

• BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT 
kíván minden támogatójának az 
Engedjétek Hozzám Jönni a Kis
gyermekeket Daganatos Gyerme
kekért Alapítvány kuratóriuma. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

M A T R I K U L A 

HÁZASSÁG 

Szabó Viktória és Szántó Atti
la, Mecskó Krisztina és Tóth Zol
tán, Árva Erzsébet és Ancsin 
György, Tyukodi Edit és Szamos 
Tivadar József, Kovács Eszter és 
Csont Pál 

SZÜLETÉS 

Molnár Sándor és Kiss Tímea 
fia Attila Sándor és leánya Da
niella Tímea, Bereczki Miklós Ár
pád és Fábián Ildikó leánya Bea 
Hedvig, Sóti Csaba Frigyes és 
Budai Mariann Eszter leánya 
Sára, Mészár Imre és Kiss Erika 
fia Erik, Szabó Zoltán és Vozár 
Katalin fia Benedek Zoltán, 
Zlovszki Zoltán és Kovács Ildikó 
leánya Erika, Kmecz András és 
Kassai Violetta fia Márk András, 
Kudlák János és Balázs Noémi 
fia János Balázs, Kertész Zoltán 
Imre és Őz Éva fia Zoltán Ro
land, Chlebniczki János és Zdo-
lik Mária leánya Kriszta, Hor-
csák Pál és Korbei Mária fia Mar
cell 

ELHALÁLOZÁS 

Hugyecz Pál (1921), Hídvégi 
György (1912), Priskin Györgyné 
Ancsin Márta (1926) 
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Tájékoztató a családtámogatási 
ellátási formákról 

(Folytatás az 1 oldalról) 

első oklevelet szerző hallgatója és rendszeres jövedelemmel 
nem rendelkezik. 

Szűkült az egyedülállók köre: nem minősül egyedülállónak 
az, aki házastársától külön él, elvált, és egy lakásban élnek. 

A gyermeket nevelő szülők megélhetésének alapjául szol
gálnak a gyermekgondozási támogatások, nevezetesen a gyer
mekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás. 

A gyermekgondozási segélyre (gyes) vonatkozó változás, 
hogy szintén alanyi jogon, tehát jövedelemre való tekintet nél
kül jár. 

A gyermeknevelési támogatás (gyet) szintén alanyi jogon, a 
gyermekek harmadik életévének betöltésétől nyolcadik életévé
nek betöltéséig jár - szülőknek, nevelőszülőknek, gyámnak, aki 
saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. 

1998. december 31-ig a gyermeknevelési támogatásra vo
natkozó igénybejelentést a lakhely szerinti települési önkor
mányzatok jegyzőihez kellett benyújtani, 1999. január 1-jétől ez 
megváltozott, és a jövőben a lakhely szerint illetékes megyei 
egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP) kell benyújtani. A folya
matban lévő icjények 1999. március 31-ig folyamatosan beke
rülnek a MEP-hez, ezzel kapcsolatban az ügyfeleknek semmi 
teendőjük nincs. 

A gyes, gyet 1999. január 1-jétől 15 300 forint, ebből 8% nyug
díjjárulék (1224 forint) levonásra kerül - ezzel szolgálati időt is 
szerez az igénylő; a folyósítandó összeg tehát 14 076 forint. 

Az anyasági támogatás egyszeri támogatási forma. Az a nő 
jogosult erre, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal -
koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson részt 
vett. Összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-a 
- 22 950 forint. 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy mind a négy ellátást az 
igény késedelmes benyújtása esetén visszamenőleg legfeljebb 
két hónapra lehet megállapítani. 1998. december 31-ig a vissza
menőleges megállapításra hat hónap lehetőség volt. Anyasági 
támogatásnál egy hónapos idő volt, ami kedvezően két hónap
ra módosult. 

Felhívjuk azon igénylők figyelmét, akik eddig magasabb jö
vedelmi viszonyaik miatt családi pótlékra, gyesre nem voltak jo
gosultak, minél előbb tegyék meg az igénybejelentésüket. 

Továbbra is érvényes az a jogszabály, amennyiben az 
igénylő munkáltatója kifizetőhely, vagy illetményét a TÁKISZ fo
lyósítja, akkor az igénybejelentést ott, egyéb esetekben a jogo
sult lakhelye szerint illetékes MEP-hez kell benyújtani. 

Azok az állampolgárok, akik olyan kifizetőhelyen dolgoznak, 
ahol 100 főnél kevesebb főt foglalkoztatnak, tehát kismunkálta-
tók, 1999. január 1-jétől a lakhely szerinti MEP-nél tegyék meg 
a családtámogatási igénybejelentésüket. Az ezzel kapcsolatos 
információt kérjék a munkáltatójuktól vagy a Békés Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár családtámogatási osztályának dol
gozóitól. 

Az ellátások folyósítása a MEP-nél utólag a tárgyhónapot kö
vető 15-éig történik. 

A családtámogatási ellátásokra vonatkozó nyomtatványok 
megváltoztak. Igénybejelentés esetén kérjük, hogy a nyomtat
ványt kitöltési útmutatójának alapos áttanulmányozása után 
töltsék ki.'Hiányosan kitöltött nyomtatványokat nem tudunk el
fogadni, ezzel késleltetik az ügy feldolgozását. A nyomtatvá
nyok beszerezhetők a Békés Megyei Egészségbiztosítási Pénz
tárnál és az üzemi kifizetőhelyként működő munkáltatóknál. 

Kérjük ügyfeleinket, hogy a családtámogatási ellátásokkal 
kapcsolatos problémáikkal forduljanak segítségért a MEP csa
ládtámogatási osztályának munkatársaihoz. 

KUTASI GÁBORNÉ 
megbízott osztályvezető 

M I I M T I 
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Új idő: új év! 
Új remények, új örömök, 

révbe érések, beteljesülések, 

megigazulások, új fogadal

mak. Minden áldás megke

res bennünket, amire vár

tunk. Csak maradjunk jók, 

őszinték. Ahogy Pál apostol 

írta a Filippibelieknek (3/9): 

„... és találtassam Ő benne, 

mint akinek nincsen saját 

igazságom a Krisztusban va

ló hit által, Istentől való igaz

ságom a hit alapján". 

Jó úgy élni, hogy tudatá

ban vagyunk az életöröm

nek, így valószínű, hogy ki

kerüljük a csapdákat. Egy

szerűen nem engedem ma

gamhoz a csüggedés szel

lemét. Milyen könnyű ezt ki

jelenteni, mondja a Kétség 

Bronzszobra, de azt nem 

tudja meg, hogy porrá tö

röm. S azt sem, hogy anél

kül, hogy kimondanám és kí

vánnám azt, amit szeretnék, 

nincs megvalósulása a dol

goknak. Legyen minden jól 

az új évben, kívánom min

den olvasónak. Az olvasás 

karbantartja az értékeket, ne 

bízzunk mindent a vizualitás-

ra, a televíziót néha talonba 

kell tenni. Tűnjön el az éle

tünkből a homály, a köd s 

egyéb „fátylak", legyünk bol

dogok, áldottak, megelége

dettek. A meglepetések pe

dig nyugodtan jöhetnek, vár

juk a jót, s az fog megjelen

ni az életünkben. 

KÁNTOR ZSOLT 

T E V A N - Ú J D O N S Á G 

Herczeg Tamás 

V i l á g - v á l t á s 
ZMENA SVETA 

HERCZEG TAMÁS 

V i l á g - v á l t á s 

ZMENA SVETA 

Herczeg Tamás versei tisz
ták, érzékenyek és szépek. Rit
ka eset ez, hogy mind a há

rom elem egyszerre jellemző
je egy költészetnek anélkül, 
hogy a patetikusság gyanúja 
fölmerülne. De itt nem formá
lis poétikai megoldásokról van 
szó, hanem strukturális-textu-
ális, azaz szövegszerűségével 
tüntető, szerkezeti átláthatósá
gával örvendeztető alkotás
módszertani attitűdről, amely 
képes összeegyeztetni az átér-
zés sejtelmességét a realitás 
egyszerűségével. Ebből faka
dóan a megtalált beszédmód 
jó, a líra hiteles. Első kötetes 
költő ritkán kap lehetőséget 
rögtön a pálya kezdetén arra, 
hogy két nyelven jelenjenek 
meg versei, ebben az eset
ben ez megvalósult, hisz a 
kötet anyaga nemcsak ma
gyarul, hanem szlovákul is ol
vasható itt. Ez is jelzi a költő 
kettős kötődését, azt a fajta 
pozitív viszonyulást, amely 
mind a két kultúra szeretetére 
utal. (k. zs.) 

Versmondó kör 
A Csaba Honvéd Kulturális Egyesület versmondó kört szervez 
13-99 éves korig mindazok részére, akik szeretik a verseket és 
a versmondást. A kör vezetője Józsa Mihály előadóművész. 
Előválogatás január 20-án, szerdán 15 órától lesz. 

Kiállítás 
Január 22-én, pénteken, a Magyar Kultúra Napján 
20.30 órakor kiállítás nyílik az ifjúsági házban békés
csabai képzőművészek munkáiból. A tárlat február 
28-ig tekinthető meg. 
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
26/1998. (XII. 17.) számú 
önkormányzati rendelete 

az 1998. évi költségvetés módosításáról 

A 3/1998. (II. 19.) számú önkormányzati 
rendelet a következők szerint módosul: 

1. § 

(1) Az önkormányzat költségvetésének 
1998. évi összes bevételét 376 834 
ezer Ft-tal növeli, melynek összege 
9 952 168 ezer Ft-ra módosul. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi fő
összeg forrásonkénti részletezését az 
1. számú melléklet tartalmazza. 

2. § 

(1) Az önkormányzat költségvetésének 
1998. évi összes kiadását 376 834 
ezer Ft-tal növeli, melynek összege 
9 952 168 ezer Ft-ra módosul. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási fő
összeg felhasználási feladatonkénti 
részletezését az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

3. § 

(1) Az önkormányzati intézmények kiadá
si főösszegét 194 283 ezer Ft-tal nö
veli, melynek összege 6 351 471 ezer 
Ft-ra módosul. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ki
adások teljesítéséhez 98 347 ezer Ft tá
mogatást biztosít, összesen 3 258 391 
ezer Ft-ra módosul, saját bevételét 
17 516 ezer Ft-tal növeli, mely 673 428 
ezer Ft-ra változik a 2/a számú mel
léklet szerint. 

(3) Az önkormányzati intézmények sze
mélyi juttatását 83 997 ezer Ft-tal 
2 731 136 ezer Ft-ra módosul, a mun
kaadókat terhelő járulékok összegét 
7478 ezer Ft-tal emeli meg - 1 187 155 
ezer Ft-ra változik -, melynek részle
tezését a 2. számú melléklet tartal
mazza. 

4. § 

(1) A polgármesteri hivatalhoz tartozó fel
adatok ellátásának kiadási előirányza
tát 105 730 ezer Ft-tal növeli, melynek 
összege 1 879 597 Ft-ra módosul. 
A polgármesteri hivatal személyi jut
tatását 15 236 ezer Ft-tal 403 341 ezer 

Ft-ra módosul, a munkaadó
kat terhelő járulékok össze
gét 38 354 ezer Ft-tal növeli -
224 695 ezer Ft-ra módosul. 

(2) 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt kiadá
sok főösszegének feladatonkénti rész
letezését a 3. számú melléklet tartal
mazza. 

5. § 

A közgyűlés az önkormányzat felhalmo
zási kiadásainak főösszegét 80 340 ezer 
Ft-tal növeli, így összege 1 419 178 ezer 
Ft-ra módosul, melynek részletezését a 
4. számú melléklet tartalmazza. 

6. § 

Az önkormányzat tulajdonában lévő tár
gyi eszközök felújítási előirányzatát 3519 
ezer Ft-tal csökkenti, összege 301 922 
ezer Ft-ra módosul az 5. számú melléklet 
részletezése alapján. 

7. § 

A más szervek, jogi személyek támoga
tásának összegét 7749 ezer Ft-tal csök
kenti, összege 184 346 ezer Ft-ra módo
sul, melyet a 3. számú melléklet 23. cím 
1. alcíme részletez. 

8. § 

A közgyűlés az általános tartalék össze
gét 1818 ezer Ft-ban, a céltartalék össze
gét 1559 ezer Ft-ban állapítja meg. 

Békéscsaba, 1998. december 17. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
27/1998. (XII. 17.) számú 
önkormányzati rendelete 

az 1999. évi átmeneti gazdálkodásról 

1. § 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármes
tert, hogy 1999. január 1-jétől az önkor
mányzat bevételeit folytatólagosan szed
je be, illetve kiadásait teljesítse. 

2. § 

A kiadások területén az intézményi támo
gatásoknál az 1998. évi módosított elői
rányzatok egy tizenketted része vehető 
igénybe. 

3. § 

A központi kezelésbe vont feladatok kia
dásai havonta az 1998. évi módosított 
előirányzat egy tizenketted részét nem 
haladhatják meg. 

4. § 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármes
tert, hogy a város által kiemelten támo
gatott sportegyesületek részére az 1998. 
évi támogatások egy tizenketted részét 
utalja ki havonta támogatásként. 

5. § 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármes
tert - tekintettel az érvényes megállapo
dásokra -, hogy a szerződéssel üzemel
tetett intézmények részére a megállapo
dásban szereplő összegek egy tizenket
ted részét utalja ki támogatásként. A ko
rábbi szerződéskötéseken alapuló kifize
tési kötelezettségeknek tegyen eleget. 

6. § 

A felhatalmazás időtartama alatt besze
dett bevételeket és teljesített kiadásokat 
az 1999. évi költségvetésről szóló rende
letbe be kell illeszteni. 

7. § 

Ez a rendelet 1999. január 1-jétől lép ha
tályba, és az 1999. évi költségvetésről 
szóló rendelet megalkotása után hatályát 
veszti. 

Békéscsaba, 1998. december 17. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
28/1998. (XII. 17.) számú 
önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló, 
többször módosított 24/1991. (XII. 19.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése a 41/1992. (XII. 18.), a 19/1993. (III. 4.), 
az 50/1993. (XI. 25.), a 32/1995. (VI. 29.), 
a 61/1995. (XII. 7.), a 13/1996. (V. 16.), a 
31/1996. (XII. 19.) és a 38/1997. (XII. 18.) 
számú önkormányzati rendeletekkel mó
dosított 24/1991. (XII. 19.) számú önkor
mányzati rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 

1. § 

A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint mó
dosul: 
„4. § Az évi adó mértéke: 

a) a b) pontban foglalt kivételtől el
tekintve az adóalap 1,7%-a; 

b) a mezőgazdasági alaptevékeny
séget végző vállalkozó esetében, 
ha az árbevétele a 2 500 000 Ft-ot 
meghaladja, az adóalap 1,7%-a." 

2. § 

A rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbi
ak szerint módosul és kiegészül (3) be
kezdéssel: 
„6. § (1) Mentes a helyi iparűzési adó alól 

a mezőgazdasági alaptevékeny
séget végző vállalkozó, ha az e 
tevékenységből származó árbe
vétele a 2 500 000 Ft-ot nem ha
ladja meg." 

„(3) Mentes a helyi iparűzési adó 
alól a területi ellátási kötelezett
séget biztosító háziorvos, gyer
mekorvos, fogorvos." 



3. § 

A rendelet 9. § (2) bekezdés c), e), g) 
pontjai helyébe a következő rendelkezés 
lép, és a 9. § (2) bekezdése kiegészül az 
alábbi j) ponttal: 
,,c) Biztosítóknál: a biztosítástechnikai ered

mény növelve a nettó működési költ
ségekkel, a befektetésekből szárma
zó biztosítástechnikai ráfordításokkal 
(csak életbiztosítási ágnál), az egyéb 
biztosítástechnikai ráfordításokkal, a 
befektetések nettó bevételével és a 
nem biztosítási tevékenység bevéte
leivel, csökkentve a kapott osztalékok
kal és részesedésekkel, a saját tulaj
donú, saját használatú ingatlanok be
vételkorrekciójával és a kamatozó ér
tékpapírok vételárában érvényesített 
kamat ráfordításként elszámolt össze
gével, valamint a kártalanítási szám
lával szemben ráfordításként elszá
molt összeggel. 

e) Befektetési vállalkozásoknál: a befek
tetési szolgáltatási tevékenység bevé
telei növelve a nem befektetési szol
gáltatási tevékenység bevételeivel, va
lamint a kapott kamatokkal és kamat
jellegű bevételekkel, csökkentve a ka
matozó értékpapírok vételárában ér
vényesített kamat ráfordításként elszá
molt összegével. 

g) A külföldi székhelyű vállalkozás ma
gyarországi fióktelepénél: a fióktelep 
számviteli beszámolója alapján ki 
mutatott, az a) pont szerinti, illetve, 
ha a külföldi székhelyű vállalkozás a 
b), c) és e) alpontok valamelyikében 
említett szervezet, akkor az ott meg
határozottak szerinti nettó árbevétel. 
Amennyiben a fióktelep szerepel az 
Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 
által a kockázati tőkebefektetésekről, 
a kockázati tőketársaságokról, vala
mint a kockázati tőkealapokról szóló 
törvény előírásai szerint vezetett nyil
vántartásban, akkor a j) alpont sze
rinti nettó árbevétel, 

j) A kockázati tőkebefektetésekről, a koc
kázati tőketársaságokról, valamint a 
kockázati tőkealapokról szóló törvény 
hatálya alá tartozó kockázati tőketár
saságoknál és a kockázati tőkeala
poknál: az a) pont szerinti nettó árbe
vétel, valamint a befektetett pénzügyi 
eszköznek minősülő részvények, ré
szesedések - kockázati tőkebefekte
tések - eladási árának és könyv sze
rinti értékének különbözetében kelet
kezett, a mérlegkészítés időpontjáig 
pénzügyileg realizált árfolyamnyere
ség, továbbá az ilyen befektetések 
után kapott osztalék és részesedés 
együttes összege." 

4. § 
Ez a rendelet 1999. január 1. napján lép 
hatályba. 

Békéscsaba, 1998. december 17. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
29/1998. (XII. 17.) számú önkormányzati 
rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz

elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról 
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

módosított 66/1995. (XII. 21.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése a 41/1997. (XII. 18.) számú önkor
mányzati rendelettel módosított 66/1995. 
(XII. 21.) számú önkormányzati rendele
tét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A rendelet 2. § (1) bekezdésben megha
tározott hatósági vízdíj és hatósági csa
tornadíj az alábbiak szerint módosul: 

Hatósági vízdíj: 155,20 Ft /m 3 

Hatósági csatornadíj: 130,70 Ft /m 3 

2. § 

Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1998. december 17. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

623/1998. (XII. 17.) számú közgyűlési 

HATÁROZAT 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése az 545/1998. (XII. 19.) számú köz
gyűlési határozat 2. pontjának a lakos
ság felé érvényesíthető legmagasabb dí
jakra vonatkozó rendelkezéseit az 
alábbiak szerint módosítja: 

Vízdíj: 119,20 Ft /m 3 + áfa 
Csatornadíj: 81,90 Ft /m 3 + áfa 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
30/1998. (XII. 17.) számú önkormányzati 

rendelete a helyi autóbusz-közlekedési díjak 
megállapításáról szóló, többször módosított 

2/1995. (1.19.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése a 65/1995. (XII. 21.), a 37/1996. (XII. 
19.) és a 47/1997. (XII. 18.) számú önkor
mányzati rendelettel módosított 2/1995. 
(I. 19.) számú önkormányzati rendeletét 
a következők szerint módosítja: 

1. § 

A rendelet 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
A Körös Volán Autóbusz-közlekedési Rész
vénytársaság által Békéscsaba közigaz
gatási határán belül végzett autóbusz-köz
lekedés viteldíjai mint legmagasabb ha
tósági árak a következők: 

menetjegy 80 Ft 
menetjegy autóbuszon 110 Ft 

egyvonalas bérlet 1680 Ft 
összvonalas bérlet 2220 Ft 
tanuló- és nyugdíjasbérlet 710 Ft 

A viteldíjak áfát is tartalmaznak. 

2. § 
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép ha
tályba. 

Békéscsaba, 1998 december 17. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
31/1998. (XII. 17.) számú 
önkormányzati rendelete 

a köztisztaság fenntartásáról 
és az egyes közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló, többször módosított 
51/1995. (X. 12.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
és egységes szerkezetbe foglalásáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyű
lése a többször módosított 1990. évi LXV. 
tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felha
talmazás alapján, figyelemmel az 1995. 
évi XLII. számú törvényre, továbbá az 
1/1986. (II. 21.) ÉVM-ÉÜM-számú rende
letre, a 4/1984. (II. 1.) ÉVM-számú rende
letre, a 27/1996. (X. 30.) BM-számú ren
deletre, a 6/1998. (III. 11.) KHVM-számú 
rendeletre, az alábbi rendeletet alkotja. 

I. FEJEZET 

A rendelet hatálya 
1. § 

(1) A rendelet területi hatálya Békéscsa
ba Megyei Jogú Város közigazgatási 
területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a 
magánszemélyekre, jogi személyekre 
és a jogi személyiség nélküli gazda
sági társaságokra, illetve a magán
személyek jogi személyiséggel nem 
rendelkező személyi egyesüléseire, 
akik (amelyek) a közterület tisztán tar
tásában, a kötelező közszolgáltatá
sokban érintettek. 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köz
tisztasági feladatok ellátására, a tele
pülési szilárd (lakossági és közületi) 
és folyékony hulladék összegyűjtésé
re, elszállítására és ártalommentes el
helyezésére, valamint a kéménysep
rő-ipari szolgáltatás ellátására. 

Hatásköri szabályok 
2. § 

A közgyűlés a köztisztasággal és az egyes 
közszolgáltatókkal kapcsolatos 
hatósági hatáskörök gyakorlá
sát a jegyző hatáskörébe utal
ja. 



I I . FEJEZET 

Közterületek tisztán tartása 
3. § 

(1) A rendelet hatálya alá eső területen lé
vő helyi utakon, tereken, sétányokon, 
járdákon, lépcsőkön, továbbá az eh
hez tartozó műtárgyakon (alul- és felül
járók, hidak), valamint a közcélú zöld
területeken keletkezett hulladék össze
gyűjtéséről és elszállításáról és a sí
kosságmentesítésről az önkormányzat 
megbízott vállalkozó útján gondosko
dik. Kivételt képeznek az ingatlantulaj
donosi és -használói kötelezettségek. 

(2) A közterület tisztán tartására kötelezett 
- amennyiben ingatlanán nagy forga
lom bonyolódik le - köteles az ingat
lan elé kézi hulladékgyűjtőt kihelyez
ni, szükség szerint azt kiüríteni. A gyűj
tőedény javítása, pótlása az edény tu
lajdonosának feladata. 

(3) Országos közutak belterületi szaka
szai esetén (Gyulai út, Széchenyi u., 
Kossuth tér, Baross u., Berényi út, 
Szarvasi út, Orosházi út, Jókai u., Pe
tőfi u., Bartók B. út, Bajza u., Temető 
sor, Kétegyházi út, Békési út, Bánsz-
ki u., Dobozi út, Kossuth u., Csabai 
út) az utak tisztán tartását, síkosság
mentesítését és a hóeltakarítást a Bé
kés Megyei Állami Közútkezelő Köz
hasznú Társaságnak, illetve megbízott
jának kell elvégezni. 

(4) A téli munkáknál a közterületeken al
kalmazandó munkavégzés során (me
chanikai, vegyszeres vagy komplex) 
a felhasználható anyag fajtáját és a 
kijuttatható mennyiségét úgy kell meg
határozni, hogy a környezetben kár ne 
keletkezzen. 

(5) E rendelet alkalmazása szempontjá
ból a tisztán tartás fogalmába tartozik 
a belvízelvezető árkok rendszeres ka
szálása, az átereszek tisztán tartása, a 
hordalék és a kiszedett idegen anya
gok kijelölt lerakóhelyre történő szál
lítása. 
Kivételt képeznek az alábbi utcákban 
levő belvízelvezető gerinccsatornák, 
amelyek gondozása az önkormányzat 
feladata: 
- Almás sor 
- Bánát u. (Tessedik-Kölcsey utca kö

zött) 
- Batsányi u. (Gajdács-Kolozsvári u. 

között) 
- Berzsenyi utca (Málnás u.-Körte sor 

között) 
- Bethlen utca 
- Csányi utca (Virág u.-Bethlen u. kö

zött) 
- Degré utca (egészségügyi gyermek

otthon-Körte sor között) 
- Dobozi út belterületi szakasza 

- Erdélyi sor (Árpád sor-Ber
zsenyi u. között) 
Fényesi utca 
Gyár utca 

- Haladás utca 
- Hétvezér utca 
- Ifjúsági tábor 
- Kereki sikátor (4-es Honvéd u.-kör

töltés között) 
- Kertész u. (Jósika u.-Bessenyei u. 

között) 
- Kertész u. (Kolozsvári-Könyves u. 

között) 
- Kisfényesi utca 
- Kossuth utcától déli irányba vezető 

gerinccsatorna (hrsz.: 11638, 11633, 
11583, 0653) 

- Könyves u. (Batsányi-Kertész u. kö
zött) 

- Körte sor 
- Szatmári u. (Bessenyei u.-Darányi 

sor között) 
- Szegfű u. (Tavasz-Rózsa u. között) 
- Táncsics u. (Tompa-Kertész u. kö

zött) 
- Tavasz u. (Illyés-Zsigmond u. kö

zött) 
- Tavasz u. (Veres-Szegfű u. között) 
- Vasút sor 
- Zrínyi u. (Szent László-Bezerédj u. 

között) 

Köztisztasággal kapcsolatos 
tiltott tevékenységek 

4. § 

(1) Tilos eldugulást okozó vagy rongálás
ra alkalmas anyagot, szennyvizet árok
ba, közcsatornába, víznyelő aknába, 
csapadékelvezető aknába szórni, ön
teni. 

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

(3) Tilos hórakás létesítése tömegközle
kedési eszköz megállóhelyén, szemét
gyűjtő edény tárolóhelyén és az azok 
megközelítésére szolgáló területen. 

(4) Tilos kloridtartalmú vegyszer haszná
lata zöldterületen, továbbá hidak, alul-
és felüljárók 15 méteres körzetében. 

(5) A rendelet hatálya alá eső területen az 
aktualitásukat vesztett, szakadt, szen
nyezett plakátok, falragaszok nem tart
hatók. 

(6) Tilos a rendelet hatálya alá eső terü
leteken hulladék égetése. Kivétel ez 
alól a kerti hulladék. 

III. FEJEZET 

Települési szilárd hulladék gyűjtésével 
és szállításával kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatás 
5. § 

(1) A települési szilárd hulladék elszállítá
sával kapcsolatos közszolgáltatás csak 
a belterületi ingatlanokra terjed ki. 
Külterületen és volt zártkerti területe
ken az érintett lakosság kérésére a 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Köz
gyűlésének szervezeti és működési 
szabályzata szerinti illetékes bizott

ság döntése alapján a szolgáltató kö
teles a szilárdhulladék-szállítás köz
szolgáltatását ellátni. E szolgáltatás
nál a zsákos gyűjtési mód megenge
dett. 
A kiterjesztés esetén a közszolgáltatás 
igénybevétele minden érintett számá
ra kötelező, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatást kérte-e vagy nem. 

(2) Az önkormányzat a közszolgáltatás
ról a József Attila-lakótelep területén, 
illetve az 1996. június 1. előtt határo
zott, 5 éves időtartamra kötött szerző
déssel érintett lakások tekintetében a 
Tappe Kft. (Békéscsaba, Szabadság 
tér 11-17.) útján, a rendelet hatálya 
alá tartozó egyéb területeken a Bé
késcsabai Városüzemeltetési Kft. (Bé
késcsaba, Mázán L u. 18.) útján gon
doskodik. 

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

(4) A kötelező közszolgáltatás díját laká
sok esetében a szokásosan keletke
ző kommunális hulladékra vetítve kell 
megállapítani, figyelemmel a szolgál
tatás minőségére, közületi hulladékot 
a keletkező hulladékmennyiségre ve
tített áron lehet elszámolni. 

(5) A közszolgáltatás díját a szolgáltató a 
teljesítést követően kéthavi kiszámlá
zással kérheti. 

(6) A közszolgáltatási díj a teljes körű szál
lítási költségeket, a lerakóhelyi díjat, 
valamint az edényhasználati díjat tar
talmazza. 

(7) A szilárdhulladék-szállítás közszolgál
tatási díjai a közületeknél külön gyűj
tött kommunális hulladékra vonatko
zóan a rendelet 1. számú mellékleté
nek 3. pontjában szereplő díjak. A ter
melési hulladék szállítási díja szabad
áras. 

6. § 

(1) Az ingatlantulajdonos a díjfizetés alap
ját szolgáló adatokat a szolgáltatás
sal megbízott közszolgáltató részére 
köteles megadni, a szükséges szer
ződéskötési kötelezettségnek eleget 
tenni. 

(2) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni, 
ha a nem lakott lakásban szemét nem 
keletkezik. 
A lakásüresedést - ami negyedéves 
időtartamot meghaladóan vehető igény
be - az ingatlantulajdonos (üzemelte
tő) 8 napon belül köteles a közszol
gáltatónak bejelenteni, fogyasztás nél
küli közüzemi számla csatolásával (ivó
víz vagy elektromos áram) vagy ható
sági igazolással. 

(3) Kérelemre, amennyiben az állampol
gár szociális helyzete indokolja - kü
lön önkormányzati rendelet alapján -, 
a szolgáltatás díját vagy annak egy 
részét az önkormányzat átvállalhatja. 



(4) Tömblakásos épületeknél a közszol
gáltatás díjának beszedését az üze
meltetéssel megbízott személy vagy 
szerv biztosítja, illetve biztosíthatja. 

(5) A közszolgáltató részére az üzembe 
helyezési, használatbavételi engedé
lyek és üzletnyitások bejelentéséről a 
jegyző folyamatos tájékoztatást ad. 

(6) A közületek kötelesek a tárgyi év ne
gyedik negyedévében a polgármes
teri hivatal részére a keletkezett éves 
hulladékmennyiséget bejelenteni. 

7. § 

(1) Jelen rendelet hatálya alá eső terüle
ten a közszolgáltatást pormentesen, 
szabványos hulladékgyűjtő edényben 
és az ehhez tartozó célgép igénybe
vételével szabad végezni. 

(2) Az ürítési gyakoriságnak és a keletke
ző hulladékmennyiségnek megfelelő
en kell a szolgáltatónak a szükséges 
edénymennyiséget biztosítani, továb
bá azt az ingatlantulajdonos, -haszná
ló által biztosított tárolóhelyen elhe
lyezni. 

(3) A keletkező kommunális hulladékot ku
kás és zsákos gyűjtési rendszerben 
heti egy alkalommal, BOBR és nagy
konténeres gyűjtés esetében heti két 
alkalommal kell elszállítani. 

(4) Nagykonténeres gyűjtési módot csak 
burkolatlan földutak melletti szolgál
tatás ellátására, illetve közületi hulla
dék szállítására lehet alkalmazni. 

(5) A nagykonténeres gyűjtési módnál a 
közszolgáltatónak 200 m, de maximum 
400 m-es rágyaloglási távolságot kell 
biztosítani. 
A kiépítésre kerülő utak esetében a 
forgalomba helyezéstől számított egy 
éven belül kell áttérni a kukás gyűjté
si módra. 

(6) A kommunális hulladék szállítását vég
ző szolgáltató a szállítás folyamatos
ságának biztosításáról, az esetlegesen 
elmaradt gyűjtés 24 órán belül törté
nő pótlásáról köteles gondoskodni. 

(7) A kötelező közszolgáltatás keretén be
lül a szolgáltató évi egy alkalommal -
külön díjazás nélkül - köteles lomta
lanítási akciót szervezni. 

(8) A konténeredények tisztán tartását, fer
tőtlenítését, az edényzet tulajdonosa, 
megrendelésre díjazás ellenében a 
szolgáltató köteles elvégezni szükség 
szerinti gyakorisággal. 

(9) Az önkormányzat által a szelektív hul
ladékgyűjtésre biztosított konténerek 
(pl. üveggyűjtő) szükség szerinti ürí
tését a közszolgáltatónak kell biztosí
tania külön díjazás nélkül. 

Települési folyékony hulladék 
gyűjtésével és szállításával kapcsolatos 

kötelező közszolgáltatás 
8. § 

(1) A közszolgáltató a megrendeléstől szá
mított 2 napon belül köteles a szol
gáltatást elvégezni. 

(2) Az önkormányzat a közszolgáltatás 
ellátásáról a Békéscsaba Budapest-
Lökösházi vasútvonaltól nyugatra eső 
területen Knyihár András vállalkozó 
útján (Békéscsaba, Báthori u. 26.), a 
Budapest-Lökösházi vasútvonaltól ke
letre eső területen, a Bartók Béla út-
Bánszki u.-Bajza u.-Gyulai úttól délre 
eső területen Péter József vállalkozó 
útján (Békéscsaba, Tanya 910.), a Bu
dapest-Lökösházi vasútvonaltól kelet
re eső területen, a Bartók Béla út-
Bánszki u.-Bajza u.-Gyulai úttól észak
ra eső területen és a VII—VIII. kerület
ben a Faun Kft. (Zalaegerszeg, Gó
lyahír u. 15.) útján gondoskodik. 

(3) A folyékony hulladékra vonatkozó köz
szolgáltatási díjat a ténylegesen ki
szállított mennyiség, azaz a kiszállító
tartály mérőberendezése alapján kell 
meghatározni. 

(4) A közszolgáltató a szolgáltatásvégzés
re, a közület a keletkező hulladékra 
vonatkozó adatszolgáltatásra kötele
zett. 

Települési szilárd és folyékony 
hulladék elhelyezése 

9. § 

(1) A szilárd hulladék gyűjtésére szolgá
ló edényeket közterületen csak a tu 
lajdonosra utaló jelzéssel lehet tárolni 
a közterületek rendjéről szóló rende
letben szabályozottak szerint. 

(2) Tilos közterületen rongálódott, hibás, 
nem szabványos, fedél nélküli, pisz
kos, bűzös edényt kihelyezni és tárol
ni. 

(3) Az ürítés alkalmával beszennyeződött 
közterületet a szolgáltató köteles fel
takarítani. 

(4) A közterületen tárolt edény környeze
tének tisztán tartásáról és a mellé el
helyezett hulladék (lom, doboz, gally, 
stb.) feltakarításáról a közszolgáltató
nak kell gondoskodnia. 

(5) A hulladéktároló edényeket ürítés előtt 
vagy után is fedett állapotban kell tar
tani az ún. kézi hulladékgyűjtők kivé
telével. 

(6) A szolgáltató a szállítás ütemezésére 
menettervet kell készítsen, amely az 
útvonal megjelölésével és az utcákon 
való közlekedés tervezett időpontjá
nak rögzítésével tartalmazza a szol
gáltató szállítási kötelezettségét. Erről 
az önkormányzatot, illetve a szolgál
tatást igénybe vevőket a rendelet meg
jelenését követő 90 napon belül, vál
tozás esetén a változást követő 30 na
pon belül tájékoztatni köteles. 

(7) A hulladéktároló edényeket a megje
lölt szállítási időpont előtt legfeljebb 
12 órával lehet a szállításra előkészí
teni, és legkésőbb 12 órával az ürítés 
után a- közterületről azokat el kell tá
volítani, kivéve, ha az edényzetnek erre 
a célra jóváhagyott, állandó hely van 
kialakítva. 

IV. FEJEZET 

Települési 
szilárd hulladék elhelyezése 

10. § 

(1) Az önkormányzat a települési szilárd 
hulladék (kommunális és egyéb szi
lárd hulladék) elhelyezésére, kezelé
sére, ártalmatlanítására és megsem
misítésére irányuló közszolgáltatás el
látásáról a Békéscsabai Városüzemel
tetési Kft. (Békéscsaba, Mázán L. u. 
18.) útján gondoskodik. 

(2) A települési szilárd hulladék elhelye
zése a hulladékkezelő műben történik. 

(3) A lerakóhelyen csak a jelen rendelet 
hatálya alá eső területről származó 
hulladék helyezhető el. Egyéb eset
ben a közgyűlés hozzájárulása szük
séges. 

(4) A lerakóhely üzemeltetésével megbí
zott szolgáltató köteles a lerakóhely 
igénybevételét dokumentálni és az 
érintettek részére bizonylatot kiállítani. 

(5) Magánszemély alkalmanként maxi
mum 1 m 3 mennyiségű hulladékot díj
mentesen helyezhet el a hulladékke
zelő műben, nyitvatartási idő alatt. 

V. FEJEZET 

Települési folyékony hulladék 
elhelyezése 

11. § 

(1) Lakossági állattartásból származó híg
trágya csak Békéscsaba, kismegyeri 
hulladékkezelő mű területén (6763/24 
hrsz.) létesített ártalmatlanítótelepen 
helyezhető el. 

(2) Kommunális eredetű folyékony tele
pülési hulladék csak Békéscsaba, kis-
réti szennyvíztisztító telepen kialakí
tott műtárgyban helyezhető el. 

(3) A lerakóhelyen csak a jelen rendelet 
hatálya alá eső területről származó 
hulladék helyezhető el. Egyéb eset
ben a közgyűlés hozzájárulása szük
séges. 

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt telep 
kapacitásának figyelembevételével - a 
lakossági igények elsődlegességének 
biztosítása mellett - a lakossági állat
tartásból származó hígtrágya össze
tételével azonos, de nem lakossági ál
lattartásból származó hígtrágya is el
helyezhető. Az elhelyezés előtt a híg
trágya összetételét laboratóriumi vizs
gálattal kell bizonyítani. 

(5) Tilos folyékony települési hulladékok
nak a közterületen, vízfolyásokban, ár
kokban, szennyvíz- és csapadékvíz
csatornákban vagy bármely olyan te
rületen történő elhelyezése, melyhez 
az érdekelt hatóságok nem adtak hoz
zájárulást. 

(6) Az (1) és (2) bekezdésben 
szereplő közszolgáltatás dí
ját a II. számú melléklet tar
talmazza. 



VI. FEJEZET 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
kötelező igénybevétele 

12. § 

(1) A szolgáltató a közszolgáltatást a ha
tályos jogszabályok előírása szerint 
köteles végezni. 

(2) Az önkormányzat a települési kötele
ző közszolgáltatást a jelen rendelet 
hatálya alá eső területén a Békés Me
gyei Tüzeléstechnikai Vállalat (Békés
csaba, Árpád sor 52-54.) útján látja el. 

(3) A szolgáltató tevékenységének díját a 
3. számú melléklet tartalmazza. 

Szolgáltatói 

kötelezettségek: 

(4) A kémények rendeltetésszerű és biz
tonságos használatát gátló okok, sza
bálytalanságok megszüntetésére a 
szolgáltatónak írásban kell felhívni a 
tulajdonos (kezelő), illetve használó 
(bérlő) figyelmét. 

(5) A szolgáltatás során tapasztalt építés
ügyi szabálytalanságok megszünteté
sére - a szolgáltató írásbeli értesítése 
alapján - az elsőfokú építésügyi ható
ság jár el. 

(6) A szolgáltatás során tapasztalt tűzren-
dészeti szabálysértés esetén - a szol
gáltató írásbeli értesítése alapján - az 
elsőfokú hatóság jár el. 

(7) A szolgáltató közszolgáltatását előze
tes munkabejelentés (kiértesítés) alap
ján végzi. 
A kiértesítés: 
- hirdetmény útján, illetve 
- a zárt lakások tulajdonosainak írás

ban való értesítésével történik. 
(8) A közüzemi szerződés a szolgáltató 

és a közszolgáltatást igénybe vevő 
között a közszolgáltatás igénybevéte
lével jön létre. (Rk. 388.) 

Tulajdonosi 

kötelezettségek: 

(9) A tulajdonos köteles a szolgáltatót -
előzetes értesítés alapján - az ingat
lanba (épület, lakás, helyiség) a szol
gáltatás elvégzése céljából beenged
ni és a kémények megközelítésének 
lehetőségét biztosítani. 

(10) A szolgáltatás elvégzését a tulajdo
nos aláírásával igazolja. 

(11) A tulajdonos köteles a kémények 
számában bekövetkezett változást a 
szolgáltatónak írásban bejelenteni. 

(12) A tulajdonos köteles a rendelet 3. 
számú mellékletében meghatározott 
díjat a munka elvégzését követően 
megfizetni. 

(13) Az év első félévében használatba vett 
kémények után éves díjat kell fizet

ni, a második félévben hasz
nálatba vett kémények után a 
tárgyévben díjat nem kell f i 
zetni. 

A közszolgáltatással kapcsolatos 
egyedi előírás 

13. § 

Az egyéb, nem kommunális hulladék
szállítással kapcsolatban a jegyző egye
di elbírálás alapján a kötelező közszol
gáltatás igénybevétele alól felmentést ad
hat az igénybe vehető lerakóhely megje
lölésével. 
A felmentésről a közszolgáltatót is értesí
teni kell. 

Szabálysértési rendelkezések 
14. § 

(1) Aki a jelen rendeletben foglaltakat 
megszegi vagy kijátssza, és a cselek
mény súlyosabb elbírálás alá nem 
esik, szabálysértést követ el, és pénz
bírsággal sújtható. A kiszabható pénz
bírság maximuma a mindenkor hatá
lyos jogszabályok által meghatáro
zott összeg. A szabálysértési eljárás 
lefolytatása a jegyző hatáskörébe tar
tozik. 

(2) Szabálysértést követ el különösen az 
a közszolgáltató, aki a jelen rendelet 
hatálya alá eső területen anélkül vé
gez közszolgáltatást, hogy erre az ön
kormányzattal szerződést kötött vol
na. 

(3) A szabálysértés tetten ért elkövetője 
helyszíni bírsággal sújtható. 

15. § 

(1) Helyszíni bírság kiszabására a rend
őrség és a közterület-ellenőrzési cso
port jogosult. 

(2) A helyszíni bírság maximuma a min
denkori hatályos jogszabályok által 
meghatározott összeg lehet. 

VII. FEJEZET 

Vegyes és záró rendelkezések 
16. § 

Jelen rendelet 1999. január 1-jén lép ha
tályba. 

Békéscsaba. 1998. december 17. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

DR. SIMON MIHÁLY 
jegyző 

1. számú melléklet 

Szilárdhulladék-szállítás, -elhelyezés 
közszolgáltatási díjai 

(A dijak az áfát is tartalmazzák.) 

1. Lakossági közszolgáltatás dijai: 

- Zsák, 110, 120, 240 l-es 
hulladékgyűjtő edényzet, 
ürítés heti egy alkalommal: 

470 Ft/hó/lakás 
- 1,1 m 3 -es hulladékgyűjtő 

edényzet, ürítés heti két 
alkalommal: 470 Ft/hó/lakás 

- Edényhasználati díj: 90 Ft/hó/lakás 

- Zsák ára: 35 Ft/zsák 
- 5 m 3 -es edényzet: 

ürítés heti kétszer, 
a hulladékszállítás díja 
a szolgáltató edényzetéből, 
mosással: 440 Ft/hó/lakás 

2. Elhelyezési és kezelési díj a városi kije

lölt lerakóhelyen (lakosság, közület és 
vállalkozók által beszállított anyagokra 
vonatkozik. A tonnaegység a mérték
adó, mérleghiba esetén alkalmazható 
a laza m3-díj): 
- Törmelék, lom, nyesedék, 

úttisztítási hulladék 
elhelyezési díja: 290 FtA 

- Kommunális hulladék: 4380 Ft/t 
(laza m 3) 880 Ft /m 3 

- Termelési hulladék: 5250 Ft/t 
(laza m 3 ) 1050 Ft /m 3 

- Föld (max. 20% törmeléket 
tartalmazhat): díjtalan 

3. Közületi közszolgáltatás díjai: 

- 110 literes hulladékgyűjtő (kuka) 
szolgáltatási díja 
(saját edényzetből): 360 Ft/db/ürítés 

- 110 literes hulladékgyűjtő (kuka) 
szolgáltatási díja (a szolgáltató 
edényzetéből): 435 Ft/db/ürítés 

- 1,1 m 3 -es hulladékgyűjtő 
edényzet szolgáltatás díja 
(saját edényzetből): 

1406 Ft/db/ürítés 
- 1,1 m 3 -es hulladékgyűjtő 

edényzet szolgáltatás díja 
(a szolgáltató edényzetéből): 

1750 Ft/db/ürítés 
- 5 m 3 -es konténer szolgáltatás díja: 

2700 Ft/ürítés + lerakási díj 
- Konténerhasználati 

díj: 1690 Ft/hó/db 
- Hulladékszállítási díj 120 literes 

saját edényzetből: 360 Ft/db/ürítés 
- Hulladékszállítási díj 

a szolgáltató 120 literes 
edényzetéből: 450 Ft/db/ürítés 

- Hulladékszállítási díj 240 literes 
saját edényzetből: 470 Ft/db/ürítés 

- Hulladékszállítási díj 
a szolgáltató 240 literes 
edényzetéből: 580 Ft/db/ürítés 

- Edényzettel nem rendelkező 
közületek hulladékszállítási díja 
(kisvállalkozók esetén): 800 Ft/hó 

2. számú melléklet 

Folyékony települési hulladék 
közszolgáltatási díjai 

(A dijak az áfát is tartalmazzák.) 

Kommunális eredetű folyékony 
települési hulladék: 
Elhelyezési díj: 220 Ft /m 3 

Elhelyezés díja a rendelet 
hatálya alá nem tartozó 
területről történő 
beszállítás esetén: 270 Ft /m 3 



Szállítási és elhelyezési díj: 
a) lakossági megrendelés 

esetén 
b) egyéb megrendelés 

esetén 
Kerti WC-tisztítás, 

-szállítás: 
- Lakossági állattartásból 
származó hígtrágya: 
Elhelyezési díj: 
Szállítási díj: 

530 Ft /m 3 

670 Ft /m 3 

3180 Ft/db 

345 Ft /m 3 

550 Ft /m 3 

3. számú melléklet 

Kéménytisztítási tevékenység 
közszolgáltatási díjai 

(A dijak az áfát is tartalmazzák.) 

Folyamatosan kötelező kéménytisztítás 
a) Egyedi kémény 

- szilárd- és olajtüzelés 
esetén: 790 Ft/db/év 

- gáztüzelés esetén: 696 Ft/db/év 
b) Egyesített falú gyűjtőkémény 

- szilárd- és olajtüzelés 
esetén: 540 Ft/szint/év 

- gáztüzelés esetén: 496 Ft/szint/év 

c) Mellékcsatornás gyűjtőkémény 
- szilárd- és olajtüzelés 

esetén: 1126 Ft/szint/év 

- gáztüzelés esetén: 992 Ft/szint/év 

d) Egyedi tartalékkémény: 540 Ft/db/év 

e) Egyesített falú 
tartalékkémény: 404 Ft/szint/év 

f) Központi 
üzemi kémény: 118 Ft/fm/eset 

g) Gyárjellegű kémény: 226 Ft/fm/eset 

h) Az f) és g) pontokban szereplő ké
ménytípusokhoz tartozó csatorna és 
akna tisztítási díja megegyezik a ké
mény tisztítási díjával. 

i) Amennyiben a kéménytisztítási tevékeny
séget a megrendelő kérésére 18.00-

6.00 közötti időben (éjjel) végzik, úgy 
a kéménytisztítás díjára 100%-os pót
díjat kell felszámítani. 

j) Az a)-g) pontokban felsorolt díjak a 
négyévenként kötelező felülvizsgálati 
munkák díját is tartalmazzák. 
Kéményégetés 
(egyedi kémény): 2440 Ft/db/eset 

Esetenként kötelező 
kéménytisztítás és szakvélemény 

szolgáltatási dfjal 
(A díjak az áfát is tartalmazzák.) 

Lásd a táblázatot! 

Kémény 
típusa 

Kémény
tisztítás 

Vizsgálat 
Számító
géppel 
végzett 

méretezés 

Kémény 
típusa 

Kémény
tisztítás Szilárd- és 

olajtüzelés 

Gáztüzelés Tv-kamerás 
műszerrel 

Számító
géppel 
végzett 

méretezés 

Kémény 
típusa 

Kémény
tisztítás Szilárd- és 

olajtüzelés 
Végleges Előzetes 

Tv-kamerás 
műszerrel 

Számító
géppel 
végzett 

méretezés 

Egyedi 316 Ft/db 1 058 Ft/db 2 342 FVdb 1 058 Ft/db 1 266 FVdb 5 065 FVdb 

Egyesitett 
falú gyűjtő 213 Ft/szint 2 898 Ft/db 4 926 FVdb 2 898 FVdb - _ 

Mellékcsatornás 
gyűjtő 442 Ft/szint 6 054 Ft/db 6 054 Ft/db 6 054 FVdb - -

Központi üzemi 118 Ft/fm 1 058 Ft/db 2 898 Ft/db 1 058 FVdb 12 663 FVdb 18 942 FVdb 

Gyárjellegű 226 Ft/fm 226 Ft/fm 226 Ft/fm 226 FVfm - -

P Á L Y Á Z A T I H I V A S 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízásából a lakásügyi bizottság 
az önkormányzati tulajdonú ifjúsági garzonház 28 lakóegységének bérbeadására az alábbi pályázatot írja ki. 

Pályázati feltételek 

1. Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére azok 
a 30 év alatti házaspárok nyújthatják be pályázatukat, amelyek: 
a) rendelkeznek az előtakarékosság vállalásához és saját tulajdo

nú lakás későbbi megszerzéséhez szükséges anyagi háttérrel; 
b) vállalják valamely pénzintézetnél egy teljes értékű - legalább 

havi 10 000 Ft/fő (azaz házaspáronként 20 000 Ft/hó) meg
takarítási összegű - rövid futamidejű (max. 4 év) lakás-előtaka-
rékossági szerződés megkötését és azt a szerződésben foglal
tak szerint folyamatosan fizetik; 

c) vállalják továbbá, hogy a lakás-előtakarékossági szerződés tel
jesítését igazoló okmányokat negyedévenként, a bérleti szerző
désben foglaltak szerint bemutatják; 

d) a szülőktől vagy valamely közeli hozzátartozótól származó be
fogadó nyilatkozattal rendelkeznek; 

e) vállalják, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor felmerülő 
karbantartási költségek fedezetére a bérleti szerződés megköté
se előtt a 90 000 Ft/lakóegység karbantartási óvadékot megfize
tik. (Állami gondozottak ennek 1/3-át kötelesek megfizetni.) 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a házaspárok, 
amelyek legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és 
ténylegesen a bejelentett lakásban laknak. 

2. Nem jogosult ifjúsági garzonházi elhelyezésre, illetve a pályázaton 
való részvételre az a házaspár, amely a pályázat benyújtását meg
előző 5 éven belül, vagy a pályázat elbírálásának időpontjában 
- lakóházzal, lakással rendelkezett, illetve 
- saját tulajdonában lévő lakásban vagy föbérlőként önkormány

zati tulajdonú bérlakásban lakik. 

Egyéb fontos tudnivalók 

1. A bérleti szerződés határozott időre - 1 évre - szólhat, mely a bér
leti szerződésben foglaltak teljesítése esetén kérelemre meghosz-
szabbítható úgy, hogy a bérlő (házaspár) a beköltözéstől számítva 
maximum 51 hónapig lakhat az ingatlanban. 

A lakóegységre kötött bérleti szerződés 51 hónap után sem
milyen indokkal nem hosszabbítható meg. 

2. Az ifjúsági garzonházban lévő lakóegységre vonatkozó bérleti jog
viszony fennállása esetén a bérlő lakbért nem fizet, de a bérbe
adót terhelő üzemeltetési és fenntartási kötelezettség teljesítésé
ből adódó költségek fedezetéhez havi 1000 Ft/lakóegysóg hoz
zájárulást kell fizetni, mely összeg évente a szerződések megújí
tásakor (szerződéskötéskor) felülvizsgálatra kerül. 

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő ifjúsági garzonház lakóegysé
gébe a bérlő (házaspár) a szerződés megkötése után született 
gyermeke kivételével más személyt nem fogadhat be. 

Az ifjúsági garzonházi lakóegységébe való bekerülés részletes felté
telrendszerét Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 259/1998. 
(VI. 11.) számú határozatával hagyta jóvá. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a személyi adatokon túlmenően, hogy 
a házaspár megfelel a pályázati kiírásban, valamint a 259/1998. (VI. 11.) 
számú közgyűlési határozatban rögzített feltételeknek. A pályázathoz 
mellékelni kell a pályázati feltétel 1/d pont szerinti befogadó nyilatko
zatot. 
A pályázat benyújtásának határideje: 1999. február 5. (péntek) 12 óra. 
(A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen!) 
A pályázat benyújtásának helye: a polgármesteri hivatal vagyonkeze
lő irodája. 
A pályázat elbírálása az 1999. február 25-i közgyűlésen történik. 
A pályázatot benyújtókat az elbírálás eredményéről írásban értesít
jük. A nyertesekkel közöljük a szerződéskötés időpontját és a letéti 
összeg befizetésének határidejét és módját. 
Bővebb felvilágosítást a polgármesteri hivatal vagyonkezelő irodáján 
lehet kérni ügyfélfogadási időben. 
Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

vagyonkezelő irodája 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Telefon: 452-252/1251 mellék 



Terv.iö es Szolgáltató Kit. 
Könyvelőiroda 

5600 Békéscsaba. Bartók Béla út 19. 1/4. 
Tel/fax: (66| 454-181 

Vátiukkft-k. bt.-k. egyéni váltakozók 
könyvelési megbízásai teljes korú 
ügyintézéssel, adótanácsadással. 

Eseti és toryomatos könyvvizsgálást, 
beszonnolóhitelesitést ;s biztosítunk. 

Cégünk garcax^óp a 10 éves múlt. 
- sgyénl vóttalkozóknak 5000 Ft/hó-tól 

^ - Bt. 7000 Ft/hó-tól 
V - Kft 15 000 Ft/hó-tól 

A CSALÁDSEGÍTŐ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT 

albérletet felajánlók 
hirdetéseit várja. 

Az albérletek 
kiközvetítése ingyenes. 

Cím: 
Szent István tér 9. 
Telefon: 441-147, 323-777 

6 8 as KLUB 
OROSHÁZI UT 93. (VOLT TERV MOZI) • TELEFON: 60/453-101 

JANUÁRI PROGRAMJA 
15. péntek, 21 óra 
16. szombat, 21 óra 

22. péntek, 19 óra 
23. szombat, 21 óra 

29. péntek, 21 óra 
30. szombat, 21 óra 

31. vasárnap, 9 óra 

Rockdisco - tánc és ami belefér - 150 Ft 
Trooper - Iron Maiden-feldolgozások 
- 250 Ft 
Kékegyi István-nosztalgiaest - 150 Ft 
Freevol - egy este rock and roll 
(AC/DC, Black Sabbath, Billy Idol, 
Judas Priest) - 250 Ft 
Rockdisco - kívánságműsor - 150 Ft 
A Kend (Békéscsaba) és a Kockásfülű nyúl 
(Budapest) együttesek alternatív 
rockkoncertje - 250 Ft 
Gyermekműsor (játszóház, bábműsor) 
- ingyenes! 

*'lú *V»* 

J A N U Á R 

14. csütörtök Evita Blaha L. bérlet 15 óra 
Evita Madách bérlet 19 óra 

15. péntek Evita Egressy bérlet 15 óra 
Evita Csortos bérlet 19 óra 

16. szombat Evita Bérletszünet 18 óra 
17. vasárnap Evita Sarkadi bérlet 19 óra 
19. kedd Evita Szentpétery bérlet 19 óra 
20. szerda Evita Justh Gy. bérlet 15 óra 

Evita Móricz bérlet 19 óra 
21. csütörtök Evita Németh L. bérlet 15 óra 

Evita Katona bérlet 19 óra 
22. péntek Evita Mikszáth bérlet 19 óra 
23. szombat Evita Csaba Páholy előadás 19 óra 
26. kedd Evita Déryné bérlet 15 óra 

Evita Bérletszünet 19 óra 
27. szerda Evita Arany J. bérlet 15 óra 

Evita József A. bérlet 19 óra 
28. csütörtök Evita Vörösmarty bérlet 19 óra 
29. péntek Evita Básti L. bérlet 19 óra 
30. szombat Evita Petőfi bérlet 19 óra 

Jegyek válthatók a színház szervezőirodájában (telefon: 441-527) 
hétköznap 9-19 óráig, szombaton és vasárnap az előadás előtt 1 órával. 

A szervezőiroda címe: Andrássy út 1. (a színház épületében). 

K Ö S Z Ö N E T A T Á M O G A T Ó K N A K 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ezúton is köszönetet mond 
az alább intézményeknek és magánszemélyeknek, akik az 1998. de
cember 22-i Mindannyiunk karácsonya városi ünnepséget adománya
ikkal támogatták és emlékezetessé tették: Agrimill Rt. (Békéscsaba), 
Alfréd Weihtrager (Ausztria), Burek pékség (Békéscsaba), dr. Szolnoki 
Béla (Békéscsaba), Formilk Kft. (Telekgerendás), mezőmegyeri óvoda. 
Ipari úti tüzép (Békéscsaba), Jókai kollégium (Békéscsaba), Kner nyom

da Rt. (Békéscsaba), Kovács László vállalkozó (Békéscsa
ba), Phaedra mozi (Békéscsaba), Sárréti Tejipari Vállalat Rt. 
(Békéscsaba), Simonné Balogh Piroska (Békéscsaba), To-
manek Gábor színművész. jfjHérM 

H E T I M O Z I M Ű S O R 

1999. január 14-20. 

PHAEDRA MOZI NAGYTEREM 

14-20-ig 15.45 óra: 
A BŰVÖS KARD (magyarul beszélő amerikai rajzfilm) 

17.45, 20.00,15-16-án 22.00 órakor is: 
Kevin Spacey és Sámuel L. Jackson: 
NINCS ALKU (akciókrimi) 

PHAEDRA MOZI KISTEREM 

14- 20-ig 16.00 és 19.00 óra: 
Róbert Redford: A SUTTOGÓ Wl. 
(romantikus amerikai film) \ 

PHAEDRA MOZI KAMARATEREM 

15- 20-ig 18.30 és 20.30 óra: 
Emma Thompson és Alan Rickman: 
TÉLI VENDÉG (angol film) 

H E T I F I L M A J Á N L A T 

Kevin Spacey és Sámuel L. Jackson: 

N I N C S A L K U 
(NEGOTIATOR) 

(akciókrimi) 

Danny Román, a chicagói rendőrség túszügyeire spe
cializálódott nyomozója, azaz ő a „közvetítő" (Negotia-
tor). Egy sikeres akció után a teljesen ártatlan Dannyt 
korrupció vádjával le akarják tartóztatni, aki azonban -
igazának bizonyítása végett - túszul ejti saját főnökét 
és néhány kollégáját. Egyetlen „közvetítővel" hajlandó 
tárgyalni: a legprofibbal, Chris Sabiannel... Az izgalmas 
pszichokrimi két remek színész igazi jutalomjátéka. 



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

Az Ön készülékének szervize: 

I N F R A VÍZIÓ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Monitorjavítás! 
Békéscsaba, Luther u. 18. 
Telefon/fax: 441-665, 448-795 

• APRÓHIRDETÉS • 

P É N Z T Á R G É P E K 
KÖTELEZŐ 

éves adómemória-kiíratása 
szaküzletünkben és 

helyszínen. 
Békéscsaba, 

Szerdahelyi u. 2 a 
Teleton: 66/323-644, 325-161 

Telefon/telefax: 324-586 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16, 

szombaton 8-12 óráig. 

A belvárosban 
23 m 2 - e s 

ü z l e t h e l y i s é g 

K I A D Ó 

Telefon: 
440-235, 06-30/9584-183 

A polgármesteri hivatal 
megbízásából 
a városüzemeltetési 
feladatok közül 
az alábbiakat 
társaságunk végzi: 

• Utak üzemeltetése 

• Földutak és útpadkák 
fenntartása 

• Hidak fenntartása 

• Árkok üzemeltetése 
(kivéve átemelők) 

• Berendezési tárgyak 
fenntartása 

KENDRA Bt. 
Ügyeleti 
telefon: 06-30/9596-526, 

fax: 326-474 

Automata, 
hagyományos, iktató, 

valamint emblémás 
bélyegzők 
készítése. 

G Y O R S N Y O M D A 
Békéscsaba. Szabadság tér 1-3. (nagyposta) Telefon: 447-563 

C s a t l a k o z z o n b e a v i l á g h á l ó b a 

a N a p - S z á m I n t e r n e t t e l ! 

" N a p - S i Á m C o m p u t e r K f t . 
5600 Békéscsaba, Andrássy út 79-81. 
Telefon/telefax: 66/451-822 
E-mail: nap-szam@nap-szam.hu 

Békéscsaba 

4 5 - 4 5 - 4 5 

Személy- és 
teherfuvarozás, autómentés 

T / u i m t í í TAXI 
é j j e l - n a p p a l 

Legyen Ön is a törzsutasunk 
- így olcsóbban utazhat! 

GYORS - PONTOS - MEGBÍZHATÓ 

444-777 • 45-45-45 

r F I G Y E L E M ! ^ 
A lapunkban közölt ingatlan-apróhirdetések ingyen megjelenhet

nek - a hirdetők beleegyezésével - az országos terjesztésű 

INGATLANBÖRZE 
L című hirdetési, reklám- és információs magazinban, a 

' Békéscsabán, a Trófea utcában eladó egy 
90 mJ-es. összkomfortos családi ház 200 
négyszögöl telekkel. Telefon: 430-351. 

• Tanya eladó: 435-152 
• Üzlethelyiség eladó a Lencsésin: 457-259. 
• Sarkad, Bokor u. 7. alatti másfél szobás 
lakás eladó. Csere is érdekel. 

• Békéscsaba. Kun u. 5. alatti 1500 m-'-es 
építési telek eladó. Érdeklődni: 435-853.17 
óra után. 

• 70 m'-es. elókertes sorházi lakás eladó az 
Öntözött réten. Irányár: 3 400 000 FI. Tele
fon: 456-366. 

• Magasföldszinti, 2 szobás lakás eladó: 
444-307. 

• 1,5 szobás + ebédlós lakás és családi ház 
eladó: 324-327. 

• Tanya földdel eladó: Kisrét 48. 
• Jamlnában 3 + 2 léi szobás kertes csalá

di ház eladó. Egyedi gazos lakást beszámí
tok II. emeletig (2,5 M Ft-ig): 438427. 

• Garázst vennék a Rezeda utcában vagy 
környékén. Ajánlatokat a 324815-ös telefo
non kérek. 

• 3 szintes, szintenként 170 m2 beépített 
alapterületű ház 1800 m2 parkosított telken. 
90 m2-es kiegészítő épülettel eladó. Ara: 16 
millió Ft: 328-868. 

• Kertes családi ház eladó: Könyves u. 46. 
• Házat vagy házrészt vásárolnék 1 000 000 

Ft-ig. Érdeklődni: 388-336, esténkeni, 
• A Rákóczi utcában 4 szobás kertes ház + 

nagy garázs eladó: 447-580. 
• A Csaba-tó mellett 800 m2 zártkert eladó: 

442-514. 
• Bútorozott szoba lánynak kiadó: 448-741. 
• Zártkert eladó Jamina mögött. Érdeklődni a 

435-626-os telefonon. 
• Albérlet és garázs kiadó a Lencsésin. Tele-

Ion: 461-146 
• 2,5 szobás lakás eladó: Andrássy üt 18/E 

IV/23. Érdeklődni 17-19 óráig. 
• Két és fél szobás, második emeleti, köz

ponti fűtéses lakás eladó a Lencsésin. Te
lefon: 459-023. 

• Békéscsabán belvárosi, III. emeleti, 2 szo
bás lakás eladó. Telefon: 430-077, este. 

• Vennék a Lencsésin 1.5-2 szobás, egyedi 
gázos lakást: 459-278. 

• Üzlethelyiség eladó a Lencsésin: 457-259. 
• Kazlnczy-lakótelephez közeli garázs eladó: 

435-192. este. 
• 1848 m2 telek eladó. Irányár: 700 Ft/m2. Te

lefon: 323-826. 
• Kertes házat vennék: 452-607 
• Bútorozott szoba egyedülálló nónek, diák
lánynak kiadó. Telefon: 327-701. 

• Az Öntözött réten társasházi lakás eiadó. 
Érdeklődni: 456-655,18 óra után. 

Műm 
Jugo Skála személygépkocsi eladó: 324910. 
2.5 éves Suzuki Switt 1.0 GL (15 000 kilo
méterrel) eladó. Érdeklődni: 431-232. 
Dacia TLX, benzin-, gázüzemű sérült autó 
eladó. Telefon: 444-171 (munkanapokon), 
06-30/9678-259. 

Fekete-fehér televízlók helyszíni javítása. 
régebbi típusú is. Hibabejelentés telefonon: 
457-334. Tomka Attila. 
Dugutaselharitas. vízvezeték-szerelés, -ja
vítás. Telefon: 455-309, 06-20/9209-389. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás szolid áron. 
Gubény György, lelefon: 433-079. 
Ajtók, ablakok utólagos hőszigetelése, Eu-
ro-Srip rendszer: 448-795,06-30/9357-274. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás. Lestyán 
Pál, 436-226. 
Lakaskarbanlartas A-tól Z-ig. Felújítás, át
alakítás, javítás. Telefon: 321-768. 
Színes tévé, videó javítása. Kovács Attila 
es Társa Bt, hibabejelentés a 322-480 tele
fonszámon. 

Csempézést, hidegburkolást vállalunk. Te
lefon: 327-417. 
Könyvelés, adóbevallás-készítés: 457-267. 
Kárpitozott bútorok felújítása. Székely u 
65.. Krnyán: 437-753. 
Vállalunk: víz-, villany-, gaz-, fűtésszerelé
si és javítási munkát, gyermekfelügyeletet. 
Telefon: 438-314. 
Közúleleknek és lakosságnak új termék 
beszerelése es javítás! Árnyékolás: redőny, 
reluxa, harmonikaajtó, szalag- és pliszéfüg-
göny extrákkal is. Zárak, hevederzárak, kulcs
másolás. Szolgáltatóhálózat: Békéscsaba. 
Sás köz 6.. teiefon: 457-828: az Andrássy üt 
végén, az autóbusz-pályaudvar alagsorában, 
telefon: 06-20/ 9475-705; Békés, Ady u. 1., 
telefon: 341-580. 
Krisztina fodrászall Hívásra házhoz megy: 
06-20/9546-796. 
Ipari és háztartási hűtők, fagyasztók javítá
sa, szerelése. Tel,: 448-369.06-30/9636-212. 
Esküvői videofelvételek, családi rendez
vények, referenciafilmek készítése, video-
utómunkálatok. Telefon: 450-566. 
Kárpitozott bútorok felújítása: 437-753. 
Székely M. u. 65., Krnyán, 
Ablakszigetelés, nyugdíjaskedvezmény: 
326-906. 
Eszter női-férfi fodrászat. Hívásra házhoz 
megy: 06-30/9284050. 
Szobafestés, mázolás, tapétázás, Mészár 
Tibor. Telefon: 456-895. 
Adóbevallások készítése, könyvelés, az op
timális adó- és tb-kózteher meghatározása. 
Telefon: 455-708, 
Nyílászárók, zárak, lambériák szerelése. 
Telefon: 447-480. 
Hajdú automata mosógépek javítása ga 
randával: 06-20/9376-511. 
Színes tévé, videó javítása: 06-20/9605-105, 
06-20/9458-130, Horváth Árpád. 
Háztartási gépek, mosógépek javítása: 
06-20/9854-223. 
Padlásterek, pincék, tárolók lomtalanítá
sa, takarítása elszállítással, közületeknek is: 
321-768. 
Redőny, reluxa, harmonikaajtó készítése, 
javítása: 435-942. 
Színes televíziók javítása garanciával. Do
mokos Tamás: 430-166.06-20/9417-855. 
Üvegezés! Lakások, épületek helyszíni üve
gezése. Telefon: 436463.0660/483-712. 
Mosogépjavítás a helyszínen garanciával. 
Hibabejelentés: 0660/388-348,454-561, Elek
tron Bt. 
Ipari, háztartási hűtők, fagyasztók javítá
sa: 448-369. 06-30/9636-212. 

Eladó Mary 2 személyes fotelágy jó álla
potban: 457-836. 
Kocsitakaró eladó: 328-691. 
Francianyelv-oktatas: 322-095. 
Gyermekfelügyeletet vállalok: 459-337. 
Tornafoglalkozások a Közgé tornatermé
ben! Alakformálás és kondicionáló torna 
hétfőn és szerdán 17.00. csütörtökön 18.10 
órától. Gerinctorna es a változás éveinek tor
nája kedden 1810 órától. 
Árpa eladó, 1350 Ft/q. Tel.: 06-20/9839-647. 
Magyarból, történelemből, oroszból kor
repetálás: 448-741. 
Szakdolgozatok gépelése: 455-884. 
Matematikából korrepetálást, érettségire 
felkészítést vállalok. Telefon: 325-586. dél
után és este. 
Megbízható hölgy olcsón gyermekfelügye
letet vállalna. Érdeklődni: 436-175. 9 és 16 
óra között. 
PB-palack, gáztűzhely, 5 q-ig mérő mázsa 
eladó. Telefon: 447-760. 
Angolnyelv-oktatás anyanyelvi szinten be
szélő oktatóval: 452462. 
Hajdú automata mosógépet vennék, 
üzemképtelent is: 06-20/9376-511. 
Kombinált hűtő, mosógép, cent
rifuga eladó: 448-369. 
06-30/9636-212. 
Drapp színű szekrénysor 
eladó. Tel.: 436448. 

mailto:nap-szam@nap-szam.hu


I R Á N Y T Ű 
20 ezer példányban megjelent 
a békéscsabai Yellow Phone 
Információszolgálat (325-769) 
harmadik szakmai tájékozta
tója, a Békéscsabai Iránytű '99, 
mely több mint 250 cég, vál
lalkozás, intézmény stb. ada
tait tartalmazza. A mutatós in
formációs füzet ingyenes, kap
ható a kiadónál, a Volán-bér
letárusítóknál, az ifiházban és 
a benne szereplő cégeknél. 
Akik bármilyen okból kimarad
tak ebből a kiadványból, azok 
bármikor bejelentkezhetnek a 
Yellow Phone számítógépes 
adatbázisába, s a következő 
munkanaptól már őket is tud

ják ajánlani az egyre nagyobb 
számban érdeklődő telefoná
lóknak. 

(H. M.) 

NE ÁLLJON FÖLÖSLEGESEN SORBA! 

K E R E S S E 

A Z A-UTÓ-Z B T t ! 
Teljes körű gépjármű-ügyintézés 

(átírás, f o r g a l o m b a helyezés, fo rga lmicsere stb. ) . 

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8-tól 12-ig. 

A-UTÓ-Z Bt., Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. 
(földszint, a Party étterem előterében) 

AKCIÓ! A szolgáltatás ingyenes, 
ha a kötelező felelősségbiztosítást nálunk köti! 

A TELEZÖLD AUTÓSISKOLA • P Ó T S Z I L V E S Z T E R 

következő elméleti tanfolyama 
1999. Január 18-án 17 órakor, 

indul. 
Helye: Zsíros u. 10. 

Érdeklődjön feltételeinkről 
a 321-147-es telefonszámon 

vagy a helyszínen! 
Egyéniségéhez alkalmazkodó 

képzés, fizetési könnyítés. 

a Teleki csárdában 
1999. január 16-án, szombaton! 

Asztalfoglalás: 
személyesen, telefon: 482-231. 

MENÜ: 
újházi fácánleves, gombás 

szarvaspörkölt, sós burgonya, 
almapaprika, somlói galuska, 
virsli, mustár, 1 pohár pezsgő. 

A Békéscsabai Ifjúsági Ház 
és Általános Társaskör 

GONDNOKSÁGI MUNKÁIT 
1999. február 15-tól 

vállalkozásba kívánja adni. 

Bővebb felvilágosítás, jelentke
zés Herczeg Tamás igazgató
helyettesnél vagy Dankó Mag
dolna gazdaságvezetönél (Der-
kovits sor 2., telefon: 449-222). 

Az Altalános 
Iskolai Diákotthon 
részmunkaidős 

FUTO-
KARBANTARTÓT 

keres. 
Telefon: 323-220. 

Tánciskola 
Kezdő társastánctanfolyam indul 13-78 éves diákok részére a 
Vízműben (Deák u. 6.). Jelentkezni lehet január 20-án és 27-én 

17 órakor. A tanfolyam díja: 2500 Ft/3 hónap. 
Mindenkit szeretettel vár Gulyás Miklós táncpedagó-

r—1£—i gus, telefon: 06-20/972-8351. 
F«Merie<M 

• KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 

Használjuk az észféket! 
A közlekedéstudományi egyesület legutóbbi tájékoztatóján 

dr. Szeberényi Andor elnök röviden beszámolt a szervezet elő
ző évi működéséről, idei terveikről. Eredményes, nagyon moz
galmas évet zártak, és 1999-re is igen figyelemre méltó célokat 
tűztek ki. Lesz például egy konferenciájuk a közlekedés embe
ri tényezőiről, amely a következő témaköröket öleli fel: a gyer
mekek közlekedésre nevelése, az iskolarendszerű közlekedési 
képzés, a járművezetők képzése, vizsgáztatása, utánképzése, 
továbbképzése. 

Balta János az 1998. évi baleseti adatokat ismertette. A sze
mélyi sérüléses közúti közlekedési balesetek mennyisége az el
múlt évben 4 százalékkal, összesen 871-re emelkedett, 1066-an 
sérültek meg. Különösen kedvezőtlen a halálos kimenetelű bal
esetek száma, amely 9 százalékkal 60-ra nőtt (novemberben 8, 
decemberben 10 halálos kimenetelű baleset történt), így 69 
ember vesztette életét. A közlekedési balesetek 97 százaléka 
emberi mulasztásból, tudatos szabálysértések sorozatából, az 
együttműködési készség hiányából következett be. Az ideges
ség, a türelmetlenség, a folytonos rohanás emberéleteket köve
telhet az utakon. Békés megyében négy különösen sarkalatos 
pont van, amely befolyásolhatja a közlekedés biztonságát, ilyen 
például a kerékpárosok kivilágítatlansága, szintén a kerékpáro
sok esetében a főútvonalon történő balra kanyarodás (ott le 
kellene szállni és tolni a biciklit). Sok gondot okoz még az ittas 
vezetés és a biztonsági öv használatának hiánya. Balta János 

hozzátette, hogy véleménye szerint nem az a polgárbarát rend
őri intézkedés, ha békén hagyják a közlekedési szabályok meg
sértőit, és ezzel adott esetben hagyják megsérülni vagy meg
halni az illetőt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha alkalmazko
dunk az út- és látási viszonyokhoz, és „használjuk az észféket", 
akkor a közlekedés biztonsága látványosan javulhat. 

(M. E.) 

Új forgalmi engedély, 
törzskönyv, címke 

A január 1. után forgalomba helyezett járműveket a jogsza
bályok változása alapján törzskönyvvel kell ellátni. A törzskönyv 
tartalmazza a jármű legfontosabb adatait, ezt ajánlatos bizton
ságos helyen tartani (nem az autóban), esetleg széfben vagy 
bankban, hogy a bűnözők, autótolvajok dolgát megnehezítsék. 
Új forgalmi engedélyt adnak ki, amelyen szerepelnek az autó 
adatai, az üzemben tartó neve és a tulajdonos adatai, a hátsó 
rendszámtáblára pedig roncsolásmentesen le nem szedhető 
címkét kell ragasztani, amelyet csak a rendőrség ügyintézőié 
tehet a helyére. 

H I R D E T M É N Y 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 
VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODÁJA 

az Andrássy út sétálóutcai szakaszán kijelölt árusítóhelyek 

bérleti jogának kiadására 

VERSENYTÁRGYALÁST TART . 

A versenytárgyalás időpontja: 1999. január 26., 9 óra. 
Helyszíne: a városháza díszterme. 
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akiknek nincs 
közterülethasználatidíj-tartozásuk, illetve az igényelt helyen
ként a 10 000 Ft-ot befizették. 
A licit feltételeinek leírása átvehető, illetve az árusítóhely
nek kijelölt területek megtekinthetők 7999. január 15-től 

Molnár Ferencnénél a városüzemeltetési irodán. 


