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INGYENES VÁROSI LAP • BÉKÉSCSABA 

Megalakult a Civil Kerekasztal 

ABékéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége megalakulása óta 
kiemelt feladatának tekinti a civil szervezetek érdekképvi

seletét, és célul tűzte ki egy civil kerekasztal létrehozását Békés
csabán az Európai Unió PHARE Access 2003 programjának tá
mogatásával. A rendszeresen ülésező és tanácskozó testület 
megalakítása, a szövetség és a városi önkormányzat együttmű
ködése a civil szektor erősítését szolgálja. 

A program során 20 békéscsabai civil szervezet képviselője 
vett részt képzéseken és szakmai tanulmányúton. A program a 
következő részekből épül fel: képzések, hatékonyságfejlesztő tré
ningek (Gordon-tréning), mediátorképzési módszerek (a közve
títés funkciójának és kommunikációs eljárásainak megismerése 
és alkalmazása), civil szervezetek működésének jogszabályi és 
pénzügyi háttere, érdek-képviseleti technikák elsajátítása eset
megbeszélések keretében. Ezenkívül a szövetség szakmai tanul
mányutakat szervezett, és a programról összefoglaló kiadványt 
jelentetett meg, melynek célja hasonló kezdeményezések indu
kálása és a projekt eredményeinek bemutatásával Békés megye, 
illetve a dél-alföldi régió civil szervezetei működési hatékonysá
gának, fejlődésének elősegítése. 

A Békéscsabai Civil Kerekasztal alakuló ülésére július 20-án a 
városháza dísztermében került sor; a kerekasztal létrehozását az 
Európai Unió támogatja. 

I In formác iók a városró l és az ö n k o r m á n y z a t r ó l 
I B é k é s c s a b a h o n l a p j á n ! 

www.bekescsaba.hu 

• Választás 2006 

• Tanulmány a Körösökről 

Visszaszámlálás 

Döntés után, döntés előtt 

Közalapítványok beszámolói 

• A munka világa 

• EU-s támogatás a városnak 

VÁLASZTÁS I TÁJÉKOZTATÓ 
1. A Magyar Köztársaság elnöke 2006. 
október 1-jére (vasárnap) tűzte ki a he
lyi önkormányzati képviselők és pol
gármesterek választását. 
A választópolgárok névjegyzékbe véte-
Jükről 2006. augusztus 3-ig értesítést és ajánlószelvényt kap
nak. Az értesítő tartalmazza a választópolgár családi és utó
nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, névjegyzékben sor
számát, egyéb technikai adatokat, a szavazás helyét és ide
jét, továbbá a szavazással kapcsolatos egyéb tudnivalókat. 
2. 2006. július 15-én lezárult a kisebbségi választói jegy
zékbe történő felvétel. Békéscsabán 226 fő választópol
gár a cigány, 85 fő választópolgár a lengyel, 17 fő választó
polgár a német, 1 fő választópolgár az örmény, 80 fő válasz
tópolgár a román, 1 fő választópolgár a szerb, 1016 fő vá
lasztópolgár a szlovák kisebbségi jegyzékbe kérte felvételét. 
A helyi választási bizottság a választási eljárásról szóló 1997. 
évi C. tv. 115/C § alapján 2006. július 19-én kitűzte 2006. 
október 1. napjára a kisebbségi önkormányzati képviselők 
választását mindazon kisebbségeket érintően, melyek ki
sebbségi választói jegyzékében szereplő választópolgárok 
száma eléri a 30 főt (2005. évi CXIV. tv. 5. §). 
A fenti számok alapján a cigány, a lengyel, a román és a 
szlovák kisebbség esetében történik helyi kisebbségi ön
kormányzati képviselők választása Békéscsabán. 
A kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a ki
sebbségi választói jegyzékbe felvett választópolgárok vehet
nek részt. A szavazásra az e célra létrehozott, önálló szava
zókörben kerül sor, melynek címéről a jegyző értesítést küld. 
3. A 2006. október 1-jén lebonyolítandó választás Békéscsa
ba Megyei Jogú Város területén 64 szavazókörben történik. 
- A választópolgárok megnövekedett száma miatt a koráb

bi 9. számú szavazókör területét a jegyző kettéosztotta, 
így az érintett választópolgárok a 9. számú, illetve a 62. 
számú szavazókörben adhatják le szavazataikat. Mind
két szavazókör szavazóhelyiségének címe: Békéscsa
ba, Lencsési út 140. - Szent-Györgyi Albert Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium. 

- A 22. számú szavazókör új szavazóhelyiségének címe: 
Békéscsaba, Andrássy út 56. - Rózsa Ferenc Gimná
zium. 

- A kisebbségi önkormányzati képviselők választását le
bonyolító szavazókörök szavazóhelyiségének címe: Bé
késcsaba, Szabadság tér 4. - Bartók Béla Zeneiskola 
és Művészeti Szakközépiskola. 

VÁLASZTÁSI IRODA 

http://www.bekescsaba.hu


A KÖRÖSÖK VÖLGYÉNEK VIZEI 

Lehetséges veszélyforrások 

AKörösök Völgye Natúrpark Egyesület meg
alakulásától kezdve fokozott figyelmet 

fordít a Körösök vízgyűjtő területének kör
nyezet- és természetvédelmére. A Natúr
park egyesület a környezeti állapot felmé
résével, a vízvédelem és a szennyvízkeze
lés szakmai segítésével a térségben, ezek 
környezet-egészségügyi hatásainak felmutatá
sával működik közre környezetünk, természeti kincseink megőr
zése érdekében. Ezt a célt szolgálja az egyesület legújabb, A Kö
rösök vízgyűjtő területének lehetséges veszélyforrásai címet vi
selő tanulmánya is, mely a Fekete-Körös, Sebes-Körös és Ket
tős-Körös lehetséges szennyezési forrásait veszi számba. A ta
nulmányt összeállította dr. Fórján Mihály, a polgármesteri hivatal 
környezetvédelmi szakembere és Salamon Anikó, a békési önkor
mányzat munkatársa; a kiadványt lektorálta prof. Guy Turchany, 
a lyoni Fenntartható Fejlődés Nemzetközi Egyetemének címze
tes professzora, az adatgyűjtéshez pedig a Nemzeti Civil Alapp
rogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integrációs Kol
légiuma nyújtott támogatást. A munkát Belényes (Beius) és Nagy
szalonta (Salonta) polgármesterei és szakemberei, valamint a Kö
rös Vidéki Környezet-, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
munkatársai is segítették. 

A Körösök vidéke, vízgyűjtő területe környezetvédelmi szem
pontból rendkívül érzékeny, sérülékeny terület, a nem megfelelő 
vízvédelem a vízminőség romlásához vezet. A Körösök a magyar 
országhatáron kívül erednek, az országhatáron átlépő folyóvizek 
alapvetően meghatározzák a felhasználható vízkészlet mennyi
ségét és minőségét. A tanulmány igyekszik bemutatni a vízminő
ségi változásokat és a meglévő vagy lehetséges szennyező for
rásokat. 

Ez az összefoglaló dokumentum a folyamatosan bővítendő 
Körösök völgye adatbázis alapjait képezi, melyet civilek is hasz
nálhatnak. Az egyesület a tervek szerint a közeljövőben újabb ta
nulmányt készíttet, hogy mihamarabb teljes, naprakész elemzé
sekkel, helyzetfeltárásokkal és fontos adatokkal járulhasson hoz
zá a Körösök vízgyűjtő területének környezet- és természetvé
delméhez. 

(CS. M.) 

Korszerűsítés három iskolában 

ASzéchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakkö
zépiskola teljes körű felújítása mellett három jelentősebb 

összegű kivitelezési munkát végeznek el a nyári tanítási szünet
ben három oktatási intézményben. A Szabó Pál Téri Általános 
Iskolában az akadálymentes vizesblokkok 9,5 millió forintért ké
szülnek el; az önkormányzat erre a célra 2,5 millió forintot nyert 
a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiírt pályázaton. A 
közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyen
lőségi Minisztérium (ICSSZM) megbízásából írta ki az említett 
pályázatot. Az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai telep
helyének vizesblokkjait néhány tízezer forint híján 8,5 millióért 
újítják fel. A két munkát pályázat útján az Endrényi és Társa Kft. 
nyerte el. 

Nagyságrendileg nagyobb összegű felújítás folyik ezen a nyá
ron a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskolában, ahol a fűtési 
rendszer felújításával kapcsolatos kivitelezési munkák a tanév 
kezdetére fejeződnek be. A szakközépiskola fűtés-korszerűsí

tésének felújítására kiírt közbeszerzési pályázatot a 
Strang Szerelőipari Zrt. nyerte el 47,9 millió forintért. 

(B. P.) 

• TISZTELT OLVASÓINK! A 
Csabai Mérleg következő szá
ma augusztus 31-én jelenik 
meg. Mindenkinek kellemes 
nyarat kívánunk! 

• FOGADÓÓRA. Benkóné 
Dudás Piroska, a közművelődé
si, ifjúsági és sportbizottság el
nöke, a 2. számú választókerü
let egyéni képviselője augusz
tus 21-én, hétfőn 17-19 óráig 
tart fogadóórát a városháza 
(Szent István tér 7.) emeletén, 
Hrabovszki György alpolgár
mester irodájában. 

• 50 ÉVES TALÁLKOZÓ. 
Az 1956-ban, a volt 4. Számú 
Általános Iskolában végzett le
ányosztály (osztályfőnök: Mesz-
lényi Györgyné) 50 éves talál
kozót szervez. A találkozóra 
szeptember 9-én, szombaton 
16 órakor a volt iskolába, a 
Szent László utca 17. szám alá 
várják az egykori osztálytársa
kat. Érdeklődni Batkéné Szák 
Kocsis Judittól a 446-245-ös te
lefonszámon lehet. 

• ÖNISMERETI ETŰDÖK. 
Július 29-én, szombaton 14.00-
18.30 óráig Miért nehéz a nők
kel/férfiakkal címmel párkap
csolati kérdésekről, augusztus 
5-én, 14.00-18.30 óráig Szem
ben a hatalommal címmel a fö
lényről és az alárendeltségről, 
a pszichodráma módszerével 
történő önismereti válaszkere
sésre várja az érdeklődőket Nó
vák Magdolna mentálhigiénés 
szakember és Szathmári Mari
ann pszichológus. Előzetes je
lentkezés a 06-310/3700-881 és 
a 06-30/2056-968 telefonon. 

• EGYÜTTMŰKÖDÉS CA
LAIS VÁROSÁVAL. A közgyű
lés kifejezte együttműködési 
szándékát a Franciaország 
északnyugati részén, a belga 
határ közelében fekvő, Békés
csabától közúton mintegy 1750 
kilométer távolságra lévő Calais 
városával. A város lakóinak szá
ma 80 ezer fő, Franciaország 
legjelentősebb tranzrtkikötője és 
a felmérések szerint a hetedik 
legdinamikusabban fejlődő vá
rosa, fesztiválváros, gyönyörű 
környezetben 1,5 kilométernyi 
homokos tengerparttal, 20 kilo
méter hosszú turistaútvonallal 
rendelkezik. Honlapjuk a www. 
calais.fr címen érhető el. 

M A T R I K U L A 
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BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

da és Molnár Erik, Burján Ma
riann Éva és Szekera Lajos, 
Gyeraj Éva és Sándor József, 
Tóth Edit és Kovács-Fiskus Mar
cell, Szabó Ágnes és Sutóczki 
Miklós 

S Z Ü L E T É S 

Péter András és Kindli Irén 
fia András, Kis János és Pet
rovszki Zsuzsanna fia János, 
Német Lajos és Guly Adrienn 
fia Bence Lajos, Simon Károly 
és Czihanek Tünde fia Dominik 
Károly, Hrabovszki András és 
Lóránt Gyöngyi fia Bence, Szíj-
jártó Gyula és Kun Zsuzsanna 
fia Gyula Ákos, Békési Géza és 
Gulyás Ildikó leánya Boglárka, 
Kocsor Sándor és Illyés Mari
ann leánya Emese, Szél Roland 
és Kiss Gabriella leánya Bog
lárka, Tobai Zoltán és Szöllősi 
Tímea leánya Léna Kira, Prókai 
Zoltán és Vízi Ildikó fia Zsom
bor János, Dankó Béla és Buj
dosó Enikő fia Levente, Jelen-
ka Tamás és Deák Mónika leá
nya Tímea 

G Y Á S Z 

Szakács Márton (1940) 

Csuvarszki Éva Krisztina és 
dr. Kvasz Mátyás, Torma Melin-
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CSABA CENTER 
Bevásárló- és Szórakoztatóközpont 

Augusztusi programajánló 

VI. Békéscsabai Lecsófesztivál 
augusztus 12-13., szombat-vasárnap 

Egész nap helyi tehetségek, divat- és 
sportbemutatók, este országos sztárok 

szórakoztatják az ide látogatókat. 

Részletes program: www.lecsofesztival.hu 

XX. Jubileumi Zenit - Fúvószenei Találkozó 
augusztus 18-20., csütörtök-vasárnap 

Fogadd el, fogadj el! - jótékonysági rendezvény 
a Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány szervezésében 

augusztus 24., csütörtök 10 óra 

Aszfaltrajzverseny, arcfestés, gyermekműsor 
kerekes székes vetélkedők, ügyességi versenyek 

Információ: 
Telefon: 66/524-522 

Web: www.csabacenter.hu 
E-mail: csabacenter@csabacenter.hu 

Iránytű 

Megjelent a Yellow Phone (Sár
ga Telefon) Információszol

gálat 10., jubileumi szakmai út
mutatója, a Békéscsabai Iránytű 
2006, amely a megyeszékhelyen 
működő több mint száz cég, vál
lalkozás, intézmény tevékeny
ségéről tájékoztatja az olvasót. 
Megtalálhatók benne a polgár
mesteri hivatal irodáinak telefon
számai és ügyfélfogadási rend
je, a közérdekű telefonszámok és 
a Körös Volán Rt. menetjegy- és 

B É K É S C S A B A I 

raAvraü 
I N F O R M Á C I Ó F O R R Á S 

• l a k o s s á g n a k é a • v á l l a l k o z ó k n a k 

bérletárusító helyei is. A kiadvány ingyenes. Beszerezhető a pol
gármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáiban, a Volán bérletárusí
tóinál, az Ifjúsági Házban, a Lencsési Közösségi Házban és más 
kulturális intézményekben, totózó-lottózókban, hírlapüzletekben, 
nagyobb élelmiszerüzletekben, a munkaügyi központban és a ki
adványban megjelent cégeknél, intézményeknél. Akik valamilyen 
okból kimaradtak ebből a kiadványból, azok is bármikor bejelent
kezhetnek a Yellow Phone Békés megyei adatbázisába, s a követ
kező munkanaptól már őket is tudják ajánlani a telefonon érdeklő
dőknek. Az adatbázisban regisztrált cégek tevékenységéről az in
ternetezők a www.yellowphone.hu honlapon is tájékozódhatnak. 
További részletek iránt az információszolgálat 442-772-es telefon
számán lehet érdeklődni munkanapokon 8-18 óráig. 

Gitárest 
Szabó Csaba interaktív spanyol gitárestet ad július 28-án, pénteken 
19 órától az evangélikus nagytemplomban. Elhangzanak többek közt 
Astor Piazzola, Isaac Albeniz, M. De Fallá művei. Jegyek a helyszí
nen válthatók 1000 forintos áron. 

TISZTÁN, NYÍLTAN A FEJLŐDŐ 

BÉKÉSCSABÁÉRT! 
Kedves Békéscsabaiak! 

A Z SZDSZ C S A B A I S Z E R V E Z E T E 
a 2006. október 1 -jel önkormányzat i választáson 
a város jelenlegi polgármesterét, 

PAP JÁNOST 
INDÍTJA. 

Egy hiteles ember, aki már bebizo
nyította a város, a demokrácia és a 
törvényesség iránti elkötelezettségét! 
Újraválasztásával egy olyan polgár
mesternek szavaznak bizalmat, aki
nek tudása, személye, tisztessége 
garancia Békéscsaba fejlődésére. Az 
SZDSZ polgármesterjelöltjét a szo
cialisták is támogatják. 

Kérjük, hogy ajánlószelvényeikkel és október 1-jén szavaza
taikkal támogassák PAP JÁNOS újraválasztását és a munká
ját segítő, az egyéni választókerületekben induló SZDSZ-
jelölteket: 

1. vk. Velkey Gábor 
2. vk. Királyvári Károly 
3. vk. Klampeczki Béla 
4. vk. Diós Zsolt 
5. vk. Szabó István 
6. vk. Dr. Péter József 
7. vk. Dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva 
8. vk. Dr. Kovács János 
9. vk. Dr. Fülöp Zoltán 

10. vk. egyeztetés alatt 
11. vk. Bielik János 
12. vk. Vámos József 
13. vk. Dr. Árus Tibor 
14. vk. Majernik László 
16. vk. Bokros Mátyás 

Ajánlószelvényeiket az SZDSZ-irodán (Szent István tér 8., 
telefon: 520-900) adhatják le augusztus 5-től hétköznap 
9-11 és 15-16 óráig, illetve postai úton juttathatják el az • 
SZDSZ címére (5601 Békéscsaba, Pf. 72). 

MINDENKI 
TÁMOGATÁSÁRA 
SZÁMÍTUNK! 

Országos konferencia 
A Békés Megyei Humánfejlesztési és Információs Központ augusz
tus 23-24-25-én háromnapos országos konferenciát rendez a me
gyeháza nagytermében A matematikaoktatás jelene és jövője cím
mel. A konferencián országos hírű szaktekintélyek tartanak előadást, 
a rangos névsor a következő: dr. Czeizel Endre, dr. Csíkos Csaba, 
dr. Hoffmann Rózsa, dr. Kosztolányi József, Laczkó László, dr. Lo
vász László, dr. Mészáros Tamás, C. Neményi Eszter, dr. Németh Jó
zsef, dr. Pálinkás József, Pálmay Lóránt, dr. Reisinger János, dr. Sza-
lay István, dr. Szendrei János, dr. Vancsó Ödön, dr. Vekerdy Tamás. 
A konferencia célja, hogy a pedagógusok által a matematikaoktatás
ban tapasztalt problémákat feltárja, azok kiküszöbölésére javaslato
kat fogalmazzon meg. Részvételi díj a három napra 6000 
forint, a programokra 2500 forintért napijegy is váltható. 
További információ a szervezőktől kérhető (Luther u. 5., 
telefon: 449-349, fax: 325-377, e-mail: hufik@bhn.hu). 

F-M 
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Visszaszámlálás 2006 
2006 a választások éve. Újból el kell döntenünk, kik képviseljenek bennün
ket a Parlamentben és az önkormányzat testületében. Sorozatunkban a je
lenlegi közgyűlés tagjai adnak számot az elmúlt négy évben történtekről. 

Baji Lajos 
(MSZP) 

O A J I LAJOS középiskolai tanár, majd 1997-
D tói a 9. számú (ma Jankay) iskola igaz
gatója volt, nyolc évig dolgozott bizottsági 

1 l kültagként. 2002 óta főállású alpolgármes-
' <*% l^B t e r ' a polgármester általános helyettese és 

egyéni képviselő. 
- 1994-ben és 1998-ban is a második he-

''ff lyen végzett az 1. számú választókerületben, 
legutóbb győzött. Mit sikerült megvalósítania 
a terveiből? 

- Szerencsésnek mondhatom magam, 
mert az itt élők jelentós részét ismerem, is
kolaigazgatóként tudtam a családok gond
jairól, örömeiről. Amit négy éve vállaltam, az 

szinte az utolsó szóig teljesült, a város egészének szem előtt tartása 
mellett, az elmúlt időszakban soha nem látott fejlődésnek indult a kör
nyék. Itt épül a Térségi Integrált Szakképző Központ, megtörtént az 
utak karbantartása, új vízvezetékek épültek, a szennyvízcsatornázás 
programja szintén érinti a terület nagy részét. Van elkerülóút, a köz
biztonság a tanyaprogram révén a külterületeken is javult. Fejlődik a 
kórház, biztosítottuk az intézmények működésének, valamint a stadi
onrekonstrukciónak a pénzügyi feltételeit. A Körgát sori szociális ott
hon megújult, méltó elhelyezést nyernek benne az idős emberek. Hi
ányzik egy komolyabb bevásárlási lehetőség, a sportcsarnok mellett 
épülő élelmiszer-áruházzal ez is megoldódik. A Széchényi ligetben 
készül a város legnagyobb játszóparkja, és a Natúrpark pályázatának 
köszönhetően konferenciaközpont épülhet itt. Többek közt a temetők 
karbantartására nyújt megoldást a közmunkaprogram, amelynek meg
valósítása a szívügyem; korábban több tízmilliós támogatástól esett el 
a város, mert nem élt ezzel a lehetőséggel. Remélem, Kóka János mi
niszter úr is valóra váltja az ígéretét, mely szerint a minisztérium 20 mil
liót biztosít a kórház melletti körforgalom kiépítéséhez. 

- Alpolgármesterként a gazdaság, a pénzügyek, a városgazdálkodás 
és a városfejlesztés felelőse. Mi okozott örömet és nehézséget ezeken 
a területeken? 

- A város bevételeinek mintegy 95 százalékát jól lehet tervezni, de 
a költségvetés 5 százaléka is több százmillió forint. Fontosnak tartom, 
hogy a szolgáltatásokat megfelelő szinten lássuk el, a fejlesztéseket 
pedig úgy valósítsuk meg, hogy azokhoz a lehető legtöbb külső for
rást vonjunk be. Azzal viszont nem értek egyet, hogy csak azért pá
lyázzunk valamire, mert éppen arra adnak támogatást. A közműberu
házások pályázatok segítségével történnek, javítjuk az utakat, és hatal
masat léptünk előre a szennyvízcsatornázás megvalósításában. Ren
geteget dolgoztunk, de meg is van az eredménye, több mint tízezer 
fővel megalakult a víziközmú-társulás. A törvény lehetőséget nyújt arra, 
hogy az önkormányzat az alaptevékenységet nem veszélyeztető vál
lalkozást folytasson, ma már a Vagyonkezelő Rt. és Vállalkozói Cent
rum Kft. mellett a szociális szférában, a szelektív hulladékgyűjtés, a 
területfejlesztés és a sport terén is működnek gazdasági társaságaink. 
Aktív eszközökkel segítjük a városban letelepedni vágyó beruházáso
kat, fontos a vállalkozókkal kialakított partneri viszony. A város Euró
pa-tervének kezdeményezése, tartalommal való megtöltése és a meg
valósításban való részvétel komoly munka volt számomra, jó érzés, 
hogy a terv legtöbb pontját sikerült valósággá váltanunk. 

- Négy éve a városvezetés jó együttműködésében bízva, optimistán 
tekintett a jövőbe. Milyen érzés most visszanézni erre, és mit szeretne 
ősztől? 

- A négy év során sajnos az egészséges mértéket meghaladó ri
valizálás is volt köztünk, gondot okozott a másik munkájának nem kel
lő ismerete. Igyekeztünk nyilvánosságra hozni, egymás közt megbe
szélni a problémákat több-kevesebb sikerrel. Ennek a tanulsága szá
momra az, hogy az együttműködés kereteit pontosabban kell meg
határozni a jövőben. Országos központjaink között létrejött egy alku, 
amelynek az a célja, hogy Békéscsabán kormánypárti legyen a pol
gármester, és koalíciós többséget szerezzenek a képviselők. Ősztől 
szeretnék nagyobb jogkörrel rendelkező vezető lenni, hasonló jogo
sítványokkal és felelősséggel, mint a koalíciós partner. Mindnyájan a 
városért dolgoztunk és dolgozunk, Békéscsaba pedig az elmúlt négy 
évben, a rendkívül sok nehézség ellenére is fejlődött. Jó érzés, hogy 
ebben nekem is részem volt. 

V E 

1 W 
Velkey Gábor 

(SZDSZ) 

//ELKEY GÁBOR szociológus, óraadó a fő
iskolán, a Magyar Tudományos Akadé

mia békéscsabai kutatócsoportjánál dolgo
zott, 2002 óta főállású alpolgármester. 

- Alpolgármesterként az oktatás, a kultú
ra, az ifjúság, az egészségügy és sport tar
tozik az ön felügyelete alá. Mit tett azért, hogy 
javuljon ezeknek a szolgáltatások a színvo
nala? 

- Az önkormányzati munkát tekintve mér
hetetlenül fontos a szemlélet, amellyel elkez
dünk dolgozni. Sokan úgy érzik, ha megszer
zik a hatalmat, onnantól szinte bármit meg
tehetnek. Szerintem arra kapunk felhatalma

zást, hogy a lakosság akaratával, szándékával összecsengően intéz
zük az ügyeket. Nekem az volt a dolgom, hogy szövetségben a helyi 
társadalom szakmai szereplőivel segítsem a területek előrelépését, az 
eddigi értékek megóvását. A különböző ügyekben soha nem a politi
kával kezdtem az egyeztetést, hanem a szakmával. Beleláttam a folya
matokba, az intézményekkel, érdekképviseletekkel, egyesületekkel, 
művészeti csoportokkal konzultáltam a változásokról. Minden héten 
leültünk valamely terület képviselőivel tárgyalni, így kikerülhető volt a 
„kijáró típusú" érdekképviselet, folyamatossá vált a kapcsolattartás. 
A módszer jól működött, szép sikereket értünk el. Őszintén gondolom, 
hogy ezek az adott közösség, szakmai csoport sikerei, büszke vagyok, 
hogy hozzá tudtam tenni a magam részét. 

- Mondana néhány példát mindegyik területről? 
- A kultúrában többször apró segítséget adtunk a művészeknek, 

művészeti csoportoknak, javítottuk a közművelődési intézmények inf
rastrukturális ellátottságát. Öröm, hogy bővült a Jankay Galéria, ós 
hogy az intézményi szolgáltatások megtalálhatók a peremkerületek

ben, gondolok itt Mezómegyerre, Gerlára, de Jaminában 
is van erre vonatkozó kezdeményezés. Az oktatásban a 
nagy felújítások mellett szinte minden intézményhez hoz
zányúltunk, a legbüszkébb mégis arra vagyok, hogy ki-
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egyensúlyozott, átlátható működési feltételeket tudtunk biztosítani a 
számukra. Meggyőződéssel állíthatom, hogy a város minden intézmé
nyében jó helyen vannak a gyerekeink, középiskoláinkból pedig az 
ország legjobb egyetemeire kerülhetnek be. Szeretném, ha a felső
oktatás érdemben fejlődne Békéscsabán, az új főigazgatóval már be
szélgettünk arról, hogyan lehetne a főiskola erősebb, stabilabb. Az 
egészségügyben színvonalas az alapellátás, és önmagáért beszél, 
hogy a korábban súlyos finanszírozási gondokkal küszködő kórház 
ma versenyképes, 2004-ben és 2005-ben és elnyerte Az év kórháza 
címet. A sürgősségi betegellátás részlegének létrehozása, a belgyó
gyászati tömb rekonstrukciója érdemi előrelépést jelent. A sportban 
új időszámítás kezdődött, ami részben az egyesületek szemléletváltá
sának köszönhető, részben pedig annak, hogy megújult a sportot szer
vező csapat a hivatalban. A legtöbbet létesítményekben és a finanszí
rozási rendszer átalakításában léptünk előre, a női kézilabdában, a lab
darúgásban ma a továbbfejlődés feltétele már csak az eredményes 
szakmai munka, jó lenne, ha előrelépnénk a kosárlabdában, a röplab
dában, a vízilabdában is, ahol szintén jó szakemberek dolgoznak, ós 
sok a tehetséges fiatal. 

- Kutatói állását jelenleg szünetelteti. Mit szeretne ősztől? 
- Távol áll tőlem az a politikai stílus, amely kizárólagosságra tö

rekszik, nem nyitott a másik érveire, olykor erővel akar kikényszerí
teni döntéseket. Remélem, a következő ciklusban visszajön az a 
szemlélet, amelyet az együttműködési szándék jellemez. Nem tu
dom, mit hoz a választás, ha az emberek támogatnak, a megválasz
tott polgármester pedig felkér a munkára, akkor ezt megfontolom. 
Az elmúlt négy évben tudatosan törekedtem arra, hogy ne váljak az 
önkormányzati munkától függővé, aki görcsösen ragaszkodik vala
mihez, az mérlegel, szabad-e konfrontálódnia. Mindvégig stabil csa
ládi háttér állt mögöttem, a fő kritikusom, a feleségem őszintén el
mondta a véleményét mindenről, segített, hogy helyén tudjam kezel
ni az elismerést és a kritikát. Szeretném tovább folytatni ezt a mun
kát, vannak terveim, de ha nem kapok bizalmat, boldogan leszek is
mét kutató. 

(CS. M.) 



2006. október 1-jén önkormányzati választások lesznek 

A választások tétje az, hogy létrejön-e olyan, a város fejlesztése iránt elkötelezett, a szükséges 
döntéseket felvállalni képes többség, amely aktív kapcsolatot tud kialakítani a kormányzattal! 

Meggyőződésünk, hogy egyéni képviselőjelöltjeink az Önök támogatásával 
képesek megfelelni az elvárásoknak. 

1. választókerület: B a j i Lajos 
2. választókerület: Benkóné Dudás Piroska 
3. választókerület: dr. Bekessy György László 
4. választókerület: Miklós Attila 
5. választókerület: Szilvásy Ferenc 
6. választókerület: Tóth Károly 
7. választókerület: Galisz Géza 

8. választókerület: 
9. választókerület: 

10. választókerület: 
11. választókerület: 
12. választókerület: 
13. választókerület: 
14. választókerület: 

Vágvölgyi Gábor 
dr. Molnár Zsolt 
Aranyi Tímea 
Mladonyiczki László 
Tóth Mihály 
Mezei Zsolt 
Hrabovszki György 

Közös jövőnkért kérjük, hogy az ajánlószelvények leadásával is 
támogassa jelöltjeinket. 

5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. 
Telefon: 322-555 • Fax: 322-555/105 
E-mail: bekescsaba@mszp.hu 

m 

H I R D E T E S 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverésen kívánja értékesíteni 
a következő ingatlanát, 

a Békéscsaba, Orosházi ut-Madach utca sarkán lévő, 
volt iskola területéből kialakított telket. 

Helyrajzi szám: 9332/3. 

Terület: 3760 m 2 . 

Beépíthetőség: A szabályozási terv által engedélyezett léte
sítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés feltételei
ről a polgármesteri hivatal városépítészeti osztályán kell tájé
kozódni. 

Parkolóépítés: A vonatkozó előírások szerinti parkolószám 
megépítése kötelező, melyet telken belül kell megoldani. 

Közművesítettség: Az ingatlanok mellett a teljes közműháló
zat megtalálható, a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üze
meltetőkkel kell egyeztetni. Az esetleges kapacitásbővítés, il
letve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhe
lik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell meg
fizetni. 

Egyéb feltételek: A területen a volt iskola épületei találhatók. 
A felépítmények elbontása a vevő feladata és költsége. 

A telek kikiáltási ára: A vevő a vételárat egy az általa megva
lósítani kívánt épület földszintjén található 200 m 2 alapterüle
tű, átlagos építészeti kialakítású közösségi tér kialakításával 
és készpénz megfizetésével köteles teljesíteni. Az építési mun
kák befejezésének határideje három év. 

A terület építési engedély alapján a szabályozási terv felhasz
nálásával építhető be. A közösségi tér kialakításával kapcso

latos eladói igényekről a polgármesteri hivatal stratégiai-fej
lesztési osztályán lehet tájékozódni. Aki az árverésen részt kí
ván venni, annak az árverés megkezdéséig egymillió forintot 
kell letétbe helyezni a polgármesteri hivatal pénztárában. Az 
árverésen az nyer, aki a közösségi tér kialakításán felül a leg
magasabb készpénzajánlatot teszi. 

Amennyiben az árverés nyertesének ajánlata a 200 m 2 közös
ségi tér plusz egymillió forintot nem éri el, úgy a különbözet 
részére a befizetett árverési előlegből az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg visszafizetésre kerül. Egyéb esetekben 
a befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb 
összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem 
nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A minimális li
citlépcső egymillió forint. A szerződéskötés miatt az önkor
mányzat által fizetendő áfa megfizetése a vevőt terheli. 

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül 
meg kell kötni. A liciten kialkudott készpénzösszeget a szer
ződés aláírásától számított 15 napon belül kell megfizetni. 
Amennyiben a nyertes a szerződóst ki nem menthető okból 
nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek 
minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. 

A vételár készpénzrészének késedelmes kifizetése vagy a be
építés határidejének elmulasztása esetén az eladó jogosult a 
szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a megfi
zetett összegből. 

Az árverés időpontja: 2006. augusztus 11-én, 10 óra. 
Helye: a polgármesteri hivatal II. számú tárgyaló

terme. 

További felvilágosítással a stratégiai-fejlesztési osz
tály szolgál. Telefonszám: 452-252/1222 

mailto:bekescsaba@mszp.hu
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ÖZLÖNY 

D ONTES UTAN 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2006. (VII. 6.) számú 
önkormányzati rendelete a lakás célú kamatmentes kölcsön támogatás 

helyi rendszeréről szóló 5/2005. (III. 24.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakás célú kamatmen
tes kölcsön támogatás helyi rendszeréről szóló 13/2005. (V. 19.), 
21/2005. (VII. 14.), 11/2006. (III. 23.) számú önkormányzati rendelet
tel módosított 5/2005. (III. 24.) számú önkormányzati rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
A rendelet 27. §-ának a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„az iparosított technológiával épült - minimum 4 lakást tartalmazó -
lakóépületek felújítására, környezetük korszerűsítésére," 

2. § 

A rendelet 28. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„2006. évben támogatás kizárólag a 27. § a) pontjában foglalt - az 
önkormányzat lakóépület-felújítási programjával összhangban lé
vő - iparosított technológiával épült társasházak, lakásszövetkeze
ti épületek, illetve önkormányzati bérházak azon lakóközösségeire 
terjed ki, ahol a lakóépület legalább 4 lakást tartalmaz." 

3. § 

A rendelet 28. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„E rendelet alkalmazásában iparosított technológiával épült lakóépü
leteknek minősülnek a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfa
las, a vasbeton vázas és egyéb előre gyártott technológia felhasz
nálásával épült lakóépületek." 

4. § 

A rendelet 29. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A pályázat révén támogatás - a költségvetési törvényben rögzített 
„Egyéb lakástámogatások" előirányzatból - az iparosított techno
lógiával épített lakóépületek energiamegtakarítást eredményező 
felújítása során elvégezhető alábbi munkálatokra, valamint az épü
letek közvetlen környezetének korszerűsítésére, felújítására igényel
hető: 
a) Utólagos hőszigetelési feladatokra 

1. nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szige
telésével együtt, 

2. homlokzat hőszigetelése. 
b) Épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére, energiamegtaka

rítást eredményező felújítására. 
c) Lakóépület közvetlen környeztében lévő utak, parkolók, játszóte

rek, parkok korszerűsítésére, felújítására. 
d) A lakóépületben lévő lakások (táv-, tömbfútési stb.) berendezé

seinek lakásonkénti önálló fűtési energiafogyasztás-szabályo
zásának, illetve a méréssel együttes feltételeinek kialakítására." 

5. § 

A rendelet 29. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A támogatás tárgya: 
a) csak teljes épület vagy dilatációval határolt épületrész lehet az 

(1) bekezdés a), b) és c) pontok esetében, 
b) önálló fűtési egység lehet az 1) bekezdés b) és d) pontok ese

tében." 

6. § 

A rendelet 29. §-ának (6) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

„Nem igényelhető támogatás a pályázat - Országos Lakás- és Épí
tésügyi Hivatal felé történő - benyújtása előtt már megkezdett be
ruházáshoz. Ugyanakkor a beruházás - a pályázó saját kockáza
tára - a pályázat benyújtását követően megkezdhető." 

7. § 

A rendelet 29. §-ának (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Egy épület vonatkozásában, egy évben csak egy pályázat nyújtha
tó be, függetlenül a pályázat formájától." 

8. § 

A rendelet 30. §-a az alábbiak szerint módosul: 
„Az önkormányzat a Korm. rendeletben meghatározott szempontok 
szerinti pályázati felhívást a Csabai Mérleg című városi lapban, va
lamint az önkormányzat internetes honlapján jelenteti meg." 

9. § 
A rendelet 31. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A pályázat - nem önkormányzati tulajdonú lakóépület esetén - az 
alábbi lehet: 
a) Kétlépcsős: első lépcsőben a lakóépület tulajdonosainak (lakó

közösség) az önkormányzat felé kell benyújtaniuk a felújítási pá
lyázatot (amennyiben vállalják az önkormányzati pályázatban 
megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozást), második 
lépcsőben az önkormányzat nyújtja be pályázatát az Országos 
Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz állami támogatás elnyerésére 
azon lakóépületek felújításához, környezetük korszerűsítéséhez, 
amelyek pályázatát az önkormányzat elfogadta. 

b) Önálló: társasházak és lakásszövetkezetek - amennyiben adó
számmal rendelkeznek - kizárólag a 29. § (1) bekezdés d) pont
jában meghatározott munkákra közvetlenül az Országos Lakás
os Építésügyi Hivatalhoz nyújthatják be pályázataikat." 

10. § 

A rendelet 32. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A kormányrendelettel összhangban - az épület egészének felújítá
si költségei vonatkozásában - a költségmegoszlás az alábbi: 
a) Kétlépcsős pályázat esetén: 

aa) központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 1 /3-a, 
de lakásonként legfeljebb 400 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatás, 

ab) tulajdonosok: minimum a bekerülési költség 1/3-a, 
ac) önkormányzat: lakásonként maximum 200 000 Ft vissza nem 

térítendő kamattámogatás a (2) bekezdésben foglaltak sze
rint. 

b) Önálló pályázat esetén: 
ba) központi költségvetés: maximum a bekerülési költség 1/3-a, 

de lakásonként legfeljebb 50 000 Ft vissza nem térítendő tá
mogatás, 

bb) tulajdonosok: minimum a bekerülési költség 2/3-a." 

11. § 

A rendelet 32. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kétlépcsős pályázat esetén az ál
lami támogatáson felüli minimum 2/3-ad részt a tulajdonosoknak 
kell biztosítani az önkormányzati rész átvállalásával. A tulajdonosok 
által a pályázati munkák megvalósításához felvett pénzintézeti hitel 
kamatait az önkormányzat vissza nem térítendő támogatás formá
jában átvállalja: lakásonként az elnyert állami támogatás (ennek fel
ső határa jelenleg 400 000 Ft) maximum kétszeresének (jelenleg 
maximum 800 000 Ft-nak) megfelelő összegű, 5 év futamidejű és 
legfeljebb 6%-os mértékű kamatnak megfelelő összegben. 
Az önkormányzat csak azon kamatok kompenzálását vállalja át, 
amelyek a szerződés szerinti teljesítés esetén fizetendők. Nem ké
pezheti az önkormányzat által biztosított kamattámogatás részét a 
késedelmi kamat, illetve a késedelmes teljesítésből adódó többlet
kamat." 

12. § 

A rendelet 32. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A lakástulajdonosok saját erejeként figyelembe vehető készpénz, 
az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, 
valamint pénzintézeti hitel." 



13. § 22. § 

A rendelet 32. §-ának (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Az önkormányzat csak az állami támogatást elnyert lakóépület kor
szerűsítéséhez, környezete felújításához igénybe vett pénzintézeti 
hitelhez nyújthat kamattámogatást." 

14. § 

A rendelet 33. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A beérkezett pályázatokról Békéscsaba Megyei Jogú Város Köz
gyűlése dönt. A pályázat pozitív elbírálása esetén a közgyűlés a pá
lyázatot továbbítja az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal felé ál
lami támogatás elnyerése céljából." 

15. § 

A rendelet 34. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Az önkormányzat nyertes pályázat esetén elkülönített számlát nyit, 
és az állami támogatáson felüli költséghányadnak megfelelő össze
get azon készpénzben elkülöníti. Amennyiben a tulajdonosi saját 
erő forrása (beleértve az önkormányzati hányad átvállalásának ese
tét is) pénzintézeti hitel, abban az esetben a tulajdonosoknak en
gedményezést kell benyújtaniuk a hitelt folyósító pénzintézet felé a 
pályázat szerint szükséges hitel önkormányzati elkülönített szám
lára történő átutalása érdekében." 

16. § 

A rendelet 34. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Az állami és az önkormányzati támogatás kifizetése a támogatási 
szerződésben foglalt szabályok szerint történik. Az önkormányzat 
a támogatási szerződés megkötését követően céltámogatási szer
ződést köt a nyertes lakóközösségekkel. E szerződés tartalmazza 
a lakóközösségek részére folyósítandó támogatás - állami és ön
kormányzati - feltételrendszerét és annak ütemezését, valamint az 
önkormányzati kamattámogatás biztosítékait." 

17. § 

A rendelet 35. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A kamattámogatásért folyamodó társasház vagy lakásszövetkezet 
önkormányzati támogatás iránti igényét a társasház közös képvi
selője vagy a társasházat üzemeltető szervezet koordinálja. A la
kástulajdonosoknak nyújtható önkormányzati kamattámogatás 
iránti kérelmek benyújtása az erre a célra rendszeresített forma
nyomtatványon történik. A kérelmek elbírálása a közgyűlés hatás
köre, a lakóépületre a közgyűlés által jóváhagyott keretösszeg alap
ján." 

18. § 

A rendelet 35. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A kamattámogatással érintett lakástulajdonosokkal az önkormány
zat - a közgyűlés által elfogadott minta alapján - támogatási szer
ződést köt a kamattámogatás folyósításáról. A tulajdonosokkal kö
tendő támogatási szerződések aláírására a polgármester jogo
sult." 

19. § 

A rendelet 35. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A kamattámogatás folyósítása utólag, évente egy alkalommal, át
utalással történik a pénzintézet által kibocsátott kölcsöntartozás 
ügyleti évének elszámolása alapján. Az elszámolás bemutatása az 
önkormányzati kamattámogatásban részesült kötelezettsége." 

20. § 

A rendelet 35. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A pénzintézeti hitel visszafizetésében mutatkozó elmaradás esetén 
az éves szintű önkormányzati kamattámogatás összege a hátralé
kos hónapok számával arányosan csökken." 

21. § 

A rendelet 35. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A pénzintézeti hitel előtörlesztése esetén az önkormányzati kamat
támogatás ennek arányában módosul, és a hitel előrehozott össze
gű visszafizetésének arányában növekszik." 

A rendelet 35. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: 
„(6) A bármely jelzálogjoggal terhelt kötelezettségében tartósan -

hat hónapot meghaladó mértékű - hátralékot felhalmozó lakás
tulajdonosokkal szemben az önkormányzat kezdeményezheti 
a lakóingatlan önkormányzat által történő megvásárlását." 

23. § 

„A rendelet 2006. év augusztus hó 1. napján lép hatályba." 

Békéscsaba, 2006. július 6. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

SZEDLACSEKNÉ DR. PELLE BEATRIX 
aljegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2006. (VII. 6.) számú 
önkormányzati rendelete a térítésidíj- és tandíjfizetési kötelezettség 

helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (IX. 22.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésé a térítésidíj- és tandíj
fizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló, a 30/2005. (X. 19.) 
számú önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerke
zetbe foglalt 24/2005. (IX. 22.) számú önkormányzati rendeletet az 
alábbiak szerint módosítja: 

1.1 
A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki: 
2. § (1) f) 15%-a a Tv. 115. § (1) bekezdés a) pontjában meghatá
rozott esetben. 

2. § 

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba. 

Békéscsaba, 2006. július 6. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

SZEDLACSEKNÉ DR. PELLE BEATRIX 
aljegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2006. (VII. 6.) számú 
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról szóló, a 44/2000. (XI. 16.), 25/2003. (XI. 13.), 
7/2004. (II. 26.), 20/2004. (V. 27.), 24/2004. (VII. 8.), 26/2005. (X. 19.), 

15/2006. (V. 11.) számú önkormányzati rendelettel módosított 
22/2000. (V. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

1. § 

(1) A rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelke
zés lép: 
„Az Szt. 50. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakon kívül annak is 
megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultsága, aki szo
ciálisan rászorult, és a társadalombiztosítás által támogatott, 
tartósan alkalmazott gyógyító ellátási költsége (a továbbiakban: 
rendszeres gyógyító ellátás költsége) olyan magas, hogy azt 
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni." 

(2) A rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a kérelmezőt, 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 170%-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás 
költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 14%-át, 

b) aki egyedül élő, és havi nettó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, 
és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke 
eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 14%-át. 

(Folytatás a 8. oldalon) 

P l 
r<jierteei 



(Folytatás a 7. oldalról) 

2. § 

A rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba. 

Békéscsaba, 2006. július 6. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

SZEDLACSEKNÉ DR. PELLE BEATRIX 
aljegyző 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2006. (VII. 6.) számú 
rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 

14/2006. (V. 11.) számú rendelet módosításáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló, módosított 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosí
tott 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkö
rében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, módosított 1993. 
évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap
ján a lakások és helyiségek bérletéről szóló, Békéscsaba Megyei Jo
gú Város Közgyűlése 14/2006. (V. 11.) számú rendeletét (a további
akban: Lakásrendelet) az alábbiak szerint módosítja. 

1. § 
A Lakásrendelet 6. §-a az alábbi a következő (3) bekezdéssel egé
szül ki: 
„(3) A szociális és lakásügyi bizottság - kérelem alapján - az óvadék 

legfeljebb 6 hónap alatt egyenlő részletekben történő megfize
tését engedélyezheti. A részletfizetési kedvezményben részesült 
lakó(k) az óvadék teljes összegének megfizetéséig lakáshasz
nálati díjat köteles(ek) fizetni." 

2. § 

A Lakásrendelet 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelke
zés lép: 
„(6) A VII. fejezetben szabályozott lakások esetében amennyiben a 

bérleti szerződés megszüntetésére a lakás célú állami támoga
tásokról szóló 1/2001. (I. 31.) kormányrendelet alapján került 
sor, úgy a bérló(k) a bérleti szerződés megszűnésétől - a bér
leti díjjal, illetve a hozzájárulással azonos mértékű - lakáshasz
nálati díjat fizet(nek)." 

3. § 

A Lakásrendelet 21. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) A (3) bekezdésben szabályozott emelt lakáshasználati díj nem 

vonatkozik azon lakókra, akik az óvadék megfizetése vonatko
zásában részletfizetési kedvezményben részesültek, legfeljebb 
a kedvezmény időtartamáig." 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

Békéscsaba, 2006. július 6. 

PAP JÁNOS 
polgármester 

SZEDLACSEKNÉ DR. PELLE BEATRIX 
aljegyző 

D ONTES ELŐTT 

TISZTELT OLVASÓINK! Július 6-i ülésén a városi közgyűlés elfo
gadta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletter
vezetét. A tervezettel kapcsolatban augusztus 31-ig lehet észre

vételekkel fordulni a polgármesteri hivatal jogi és ön
kormányzati csoportjához (Szent István tér 7., telefon: 
452-252). A rendelet elfogadásáról várhatóan szeptem
ber 14-én dönt a közgyűlés. 

FtNértetH 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2006.( ) rendelete 
a magánszemélyek kommunális adójáról 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló, módosított 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) be
kezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a helyi adókról szóló, módosított 1990. évi C. törvény 1. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek 
kommunális adójáról a következő rendeletet (a továbbiakban: Ren
delet) alkotja. 

1. § 
Adókötelezettség 

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az 
önkormányzat illetékességi területén: 
a) lakás tulajdonosa, illetve 
b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával ren

delkezik. 

2. § 
Az adó alanya 

(1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján 
a lakás tulajdonosa vagy a lakás bérleti jogának jogosultja. Több 
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 
adóalanyok. Amennyiben a lakást az ingatlan-nyilvántartásban 
bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jo
gosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogo
sítottja a továbbiakban együtt tulajdonos). 

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatóság
hoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól 
el lehet térni. 

(3) Társasház esetén a lakástulajdonosok önálló adóalanyok. 

3. § 
Az adókötelezettség keletkezése, változása 

és megszűnése 

(1) Az adókötelezettség a használatbavételi vagy fennmaradási en
gedély kiadását, illetőleg az adásvételi szerződés megkötését kö
vető év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épített vagy 
anélkül használatba vett lakás esetében az adókötelezettség a 
tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. 

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első nap
jától kell figyelembe venni. 

(3) Az adókötelezettség megszűnik a lakás megszűnése évének 
utolsó napján. A lakásnak az év első felében történő megszűné
se esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség meg
szűnik. 

(4) Az 1. § b) pontjában foglalt lakásbérleti jog esetén az adókötele
zettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján 
keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján 
szűnik meg. 

(5) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszű
nése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség meg
szűnik. 

(6) A lakás használatának szünetelése az adókötelezettséget nem 
érinti. 

4. § 
Adómentesség, adókedvezmény 

(1) Mentes az adó megfizetése alól a 70 év feletti adóalany, amennyi
ben a lakásban állandó lakosként életvitelszerűen lakik, a ked
vezményre jogosító életkor betöltését követő évtől kezdődően. 

(2) Az adóhatóság az adózó kérelme alapján az őt terhelő adó-, 
bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha 
annak megfizetése az adózó és a vele közös háztartásban élő 
családtagok megélhetését veszélyezteti. 

(3) Az adóhatóság az adózó kérelmére az őt terhelő adó megfizeté
sére részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyez, amennyi
ben a fizetési nehézség átmeneti jellegű, és ez nem a kérelme
zőnek felróható okból állt elő. 



5. § 
Az adó mértéke 

Az adó évi mértéke lakásonként: 9000 Ft. 

6. § 
Eljárási szabályok 

(1) A magánszemélyek kommunális adóját az adóhatóság kivetés 
útján, határozattal állapítja meg. 

(2) Az adózó az adó megállapítása érdekében az adókötelezettség 
keletkezését (változását) követő 15 napon belül adóbevallást kö
teles tenni az e célra rendszeresített nyomtatványon. 

(3) Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, ameddig az adót (adó
kötelezettséget) érintő változás nem következik be. 

(4) Az adózónak az adót két egyenlő részletben az év március hó 
15., illetve szeptember hó 15. napjáig kell megfizetni. 

7. § 
Értelmező rendelkezések 

1. Lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegení
tésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi 
LXXVIII. törvény 91/A § 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek 
minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás meg
nevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. 

2. Tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, 
aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. 
Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló, 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas szerződést a földhiva
talhoz benyújtották, a szerződő felet kell tulajdonosnak tekinteni. 

8. § 
Záró rendelkezések 

(1) E rendelet 2007. január hó 1. napján lép hatályba. 
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról 

szóló, módosított 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rend
jéről szóló, módosított 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

(3) A rendelet 4. §-ában szabályázott mentességet a tárgyév január 
hó 15. napjáig az erre rendszeresített formanyomtatványon kell 
kérni. 

(4) Az adóalany a 6. § (2) bekezdésében szabályozott adóbevallá
si kötelezettségének először 2007. január hó 15. napjáig köteles 
eleget tenni. 

Békéscsaba 

PAP JÁNOS SZEDLACSEKNÉ DR. PELLE BEATRIX 
polgármester aljegyző 

Közalapítványok beszámolói. 2005. év 
1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Időskorúak Intézményi Ellátását Segítő Közalapítvány 

Mérleg szerinti eszközök, források: 
Tőkeváltozás: 

Eredménykimutatás 

A tétel megnevezése Előző év 

Bevételek alakulása 
- magánszemélyek befizetése 404 
- szervezetek befizetése 105 
- szja 1%-a 137 
- egyéb (pl. kamat) 20 
Összesen: 666 

Költségek alakulása 
- anyagköltség 1 712 
- anyag jellegű szolgáltatás 292 
- egyéb szolgáltatás 12 
- járulékok 1 
Összesen: 2 017 

2. Jankay Tibor Művészeti Közalapítvány 

Mérleg 

6 283 E Ft 
4 343 E Ft 

Adatok E Ft-ban 
Tárgyév 

250 
4 568 

150 
8 

4 976 

374 
182 
77 

633 

Adatok E Ft-ban 
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 
Befektetett eszközök 39 108 34 324 
Immateriális javak 246 145 
Tárgyi eszközök 8 775 7 221 
Befektetett pénzügyi 

eszközök: 30 087 26 928 
Forgóeszközök 6 280 7 341 
Készletek 4 174 4 128 
Pénzeszközök 2 106 3 213 
Aktív időbeli elhatárolások 3 588 4 258 
Eszközök (aktívák) összesen 48 976 45 923 
Saját tőke 48 568 45 449 
Induló tőke 430 430 
Tőkeváltozás/ered mény 50 356 48 139 
Tárgyévi eredmény - 2 219 - 3 120 
Tárgyévi eredmény 

vállalkozási tevékenységből 1 
Kötelezettségek 408 474 
Források (passzívák) összesen 48 976 45 923 

Eredménykimutatás 
Adatok E Ft-ban 

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

Összes közhasznú 
tevékenység bevétele 9 043 10 168 

Közhasznú célra kapott 
támogatás 6 284 6 134 
- központi költségvetésből 757 
- helyi önkormányzattól 3 613 5 346 
- egyéb (ebből szja 1 %-a) 2 671 31 

Pályázati úton elnyert támogatás 61 
Közhasznú tevékenységből 

származó bevétel 1 106 
Egyéb bevétel 2 758 3 867 
Vállalkozási tevékenység 

bevétele 33 46 
Összes bevétel 9 076 10 214 
Közhasznú tevékenység 

ráfordításai 11 262 13 288 
Anyag jellegű ráfordítások 2 180 3 965 
Személyi jellegű ráfordítások 6 162 6 242 
Értékcsökkenési leírás 2 920 3 075 
Egyéb ráfordítások 6 
Vállalkozási tevékenység 

ráfordításai 32 46 
Összes ráfordítás 11 294 13 334 
Adózás előtti eredmény 1 
Tárgyévi vállalkozási eredmény 1 
Tárgyévi közhasznú eredmény - 2 219 - 3 120 

Business School Közalapítvány 

Mérleg Mérleg 
Adatok E Ft-ban 

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 
Befektetett eszközök 41 879 40 986 
Tárgyi eszközök 41 879 40 986 
Forgóeszközök 2 231 1 334 
Pénzeszközök 2 231 1 334 
Aktív időbeli elhatárolások 15 
Eszközök (aktívák) 

összesen 44 125 42 320 
Saját tőke 43 937 41 980 
Induló tőke 4 748 4 748 

(Folytatás a 10. oldalon) 
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Közalapítványok beszámolói, 2005. év 
(Folytatás a 9. oldalról) 

Tőkeváltozás/eredmény 38 645 39 189 
Tárgyévi eredmény 

alaptevékenységből 544 - 1 957 
Kötelezettségek 138 340 
Passzív időbeli elhatárolások 50 
Források (passzívák) 

összesen 44 125 42 320 

Eredménykimutatás 

A tétel megnevezése 

Összes közhasznú 
tevékenység bevétele 

Közhasznú célú működésre 
kapott támogatás 
- központi költségvetésből 
- egyéb 

Egyéb bevétel 
Összes bevétel 
Közhasznú tevékenység 

ráfordításai 
Anyag jellegű ráfordítások 
Személyi jellegű ráfordítások 
Értékcsökkenési leírás 
Egyéb ráfordítások 
Összes ráfordítás 
Adózás előtti eredmény 
Tárgyévi közhasznú 

eredmény 

4. Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány 

Mérleg 

Adatok E Ft-ban 
Előző év Tárgyév 

83 561 57 228 

83 546 57 219 
83 482 57 154 

64 65 
15 9 

83 561 57 228 

83 017 59 185 
7 011 6 193 

503 
903 892 

74 600 52 100 
83 071 59 185 

544 - 1 957 

544 - 1 957 

Adatok E Ft-ban 
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

Befektetett eszközök 30 
Forgóeszközök 2 398 2 140 
Saját töke 2 326 2 140 
Tőkeváltozás 2 326 
Tárgyévi eredmény 

alaptevékenységből - 186 
Források összesen 2 428 2 140 

Eredménykimutatás 
Adatok E Ft-ban 

Eredménykimutatás 
Adatok E Ft-ban 

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

Közhasznú célú működésre 
kapott támogatás 640 
- helyi önkormányzattól 640 
- egyéb 1 

Összes bevétel 641 
Anyag jellegű ráfordítások 41 
Értékcsökkenési leírás 30 
Egyéb ráfordítások 755 
Összes ráfordítás 826 
Tárgyévi közhasznú 

eredmény - 186 

5. Békés Megye Közoktatási Közalapítványa 

Mérleg 

A tétel megnevezése 

Befektetett eszközök 
Immateriális javak 
Tárgyi eszközök 
Forgóeszközök 

Adatok E Ft-ban 
Előző év Tárgyév 

r 7 i 
258 

258 
79 138 

720 
169 
551 

71 830 

Értékpapírok 73 786 69 522 
Pénzeszközök 5 352 2 308 
Eszközök (aktívák) összesen 79 396 72 550 
Saját tőke 12 967 9 776 
Induló tőke 1 000 1 000 
Tőkeváltozás/ered mény 14 125 12 885 
Tárgyévi eredmény 

alaptevékenységből - 2 158 - 4 109 
Céltartalékok 420 528 
Kötelezettségek 65 988 62 246 
Passzív időbeli elhatárolások 21 
Források (passzívák) 

összesen 79 396 72 550 

Eredménykimutatás 
Adatok E Ft-ban 

Eredménykimutatás 
Adatok E Ft-ban 

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

Összes közhasznú 
tevékenység bevétele 148 877 

Közhasznú célú működésre 
kapott támogatás 1 659 
- központi költségvetésből 1 659 

Egyéb bevétel 147 218 
Összes bevétel 148 877 
Közhasznú tevékenység 

ráfordításai 151 035 
Anyag jellegű ráfordítások 3 963 
Személyi jellegű ráfordítások 6 185 
Értékcsökkenési leírás 565 
Egyéb ráfordítások 140 067 
Pénzügyi műveletek 

ráfordításai 255 

6. Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány 

Mérleg 

150 303 

1 592 
1 592 

148 711 
150 303 

154 412 
3 137 
6 237 

538 
144 212 

288 

Adatok E Ft-ban 
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

Befektetett eszközök 2 487 4 317 
Immateriális javak 76 50 
Tárgyi eszközök 2 411 4 267 
Forgóeszközök 3 844 5 273 
Követelések 95 38 
Pénzeszközök 3 749 5 235 
Aktív időbeli elhatárolások 9 19 
Eszközök (aktívák) 

összesen 6 340 9 609 
Saját tőke 4 304 5 960 
Induló tőke 1 000 1 000 
Tőkeváltozás/eredmény 1 298 3 304 
Tárgyévi eredmény 

alaptevékenység bői 2 006 1 656 
Kötelezettségek 2 036 649 
Passzív időbeli elhatárolások 3 000 
Források (passzívák) 

összesen 6 340 9 609 

Eredménykimutatás 
Adatok E Ft-ban 

Eredménykimutatás 
Adatok E Ft-ban 

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

Összes közhasznú 
tevékenység bevétele 14 696 17 230 

Közhasznú célú működésre 
kapott támogatás 
- alapítótól 7 589 9 196 
- egyéb 4 380 4 748 

Pályázati úton nyert 
támogatás 1 664 1 800 



Közalapítványok beszámolói. 2005. év 
Közhasznú tevékenységből 

származó bevétel 210 
Egyéb bevétel 853 
Összes bevétel 14 696 
Közhasznú tevékenység 

ráfordításai 12 690 
Anyag jellegű ráfordítások 8 017 
Személyi jellegű ráfordítások 4 016 
Értékcsökkenési leírás 567 
Egyéb ráfordítások 75 
Pénzügyi műveletek 

ráfordításai 15 
Összes ráfordítás 12 690 
Tárgyévi közhasznú 

eredmény 2 006 

7. Balassi Közalapítvány 

Mérleg 

Eredménykimutatás 

A tétel megnevezése 

Összes közhasznú 
tevékenység bevétele 

Közhasznú célú működésre 
kapott támogatás 
- alapítótól 
- központi költségvetésből 
- egyéb 

Pályázati úton nyert támogatás 
Közhasznú tevékenységből 

származó bevétel 
Egyéb bevétel 
Összes bevétel 
Közhasznú tevékenység 

ráfordításai 
Anyag jellegű ráfordítások 
Személyi jellegű ráfordítások 
Értékcsökkenési leírás 
Rendkívüli ráfordítások 
Összes ráfordítás 
Adózás előtti eredmény 
Tárgyévi közhasznú eredmény 

8. Hétpróbás Néptánciskola 

Mérleg 

A tétel megnevezése 

Befektetett eszközök 
Immateriális javak 

1 043 
443 

17 230 

15 574 
10 173 
4 619 

747 
35 

15 574 

1 656 

Adatok E Ft-ban 
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

Befektetett eszközök 143 122 
Tárgyi eszközök 143 122 
Forgóeszközök 2 405 1 307 
Követelések 90 
Pénzeszközök 2 315 1 307 
Eszközök (aktívák) összesen 2 548 1 429 
Saját tőke 2 442 1 404 
Induló tőke 200 200 
Tőkeváltozás/eredmény 3 745 2 241 
Tárgyévi eredmény 

alaptevékenységből - 1 503 - 1 037 
Kötelezettségek 75 25 
Passzív időbeli elhatárolások 31 
Források (passzívák) 

összesen 2 548 1 429 

Előző év 
Adatok E Ft-ban 

Tárgyév 

Előző év 

670 
55 

Tárgyév 

547 
36 

615 
2 304 

637 
1 667 

2 974 
2 192 
2 679 

- 4 8 7 
677 
105 

2 974 

Tárgyi eszközök 
Forgóeszközök 
Követelések 
Pénzeszközök 
Eszközök (aktívák) 

összesen 
Saját tőke 
Tőkeváltozás/eredmény 
Tárgyévi eredmény 

alaptevékenységből 
Kötelezettségek 
Passzív időbeli elhatárolások 
Források (passzívák) 

összesen 

Eredménykimutatás 

A tétel megnevezése 

Egyéb bevételek 
- központi költségvetésből 
- egyéb 
Pénzügyi műveletek bevételei 
Rendkívüli bevételek 
Tagdíjak, tandíjak, 

nevezési díjak 
Összes bevétel 
Anyag jellegű ráfordítások 
Személyi jellegű 

ráfordítások 
Értékcsökkenési leírás 
Egyéb ráfordítások 
Rendkívüli ráfordítások 
Összes ráfordítás 
Adózás előtti eredmény 
Tárgyévi közhasznú eredmény 

9. Nemzetiségi Oktatásért és Iskolai Kulturális 
Tevékenységért Közalapítvány 

Mérleg 

511 
3 488 

421 
3 067 

4 035 
3 341 
2 192 

1 149 
686 

8 

4 035 

Adatok E Ft-ban 

24 108 23 024 
22 057 22 082 

1 851 942 
18 8 

1 176 

1 518 2 512 
25 644 26 720 

9 574 6 952 

15 886 18 355 
660 263 

2 1 
9 

26 131 25 571 
- 4 8 7 1 149 
- 4 8 7 1 149 

Adatok E Ft-ban 

5 571 27 759 
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

5 571 27 759 
Forgóeszközök 2 923 3 099 

3 740 26 930 Pénzeszközök 2 923 3 099 

3 740 4 758 Eszközök (aktívák) 

22 082 összesen 2 923 3 099 

90 Saját tőke 2 918 3 099 

700 
90 

Induló tőke 3 046 3 046 700 
Tőkeváltozás/eredmény - 7 - 128 

1 095 820 Tárgyévi eredmény 

36 9 alaptevékenységből - 121 181 

5 571 27 759 Kötelezettségek 5 686 5 571 27 759 
Források (passzívák) 

7 074 28 796 összesen 3 099 

6 946 5 388 Eredménykimutatás 
Adatok E Ft-ban 25 69 

Eredménykimutatás 
Adatok E Ft-ban 

103 21 
23 318 

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 103 21 
23 318 Összes közhasznú 

7 074 28 796 tevékenység bevétele 267 216 
1 503 - 1 037 Egyéb bevétel 267 216 
1 503 - 1 037 Összes bevétel 

Közhasznú tevékenység 
267 216 

ráfordításai 388 35 
Anyag jellegű ráfordítások 103 1 

Adatok E Ft-ban Egyéb ráfordítások 285 34 
Összes ráfordítás 
Tárgyévi közhasznú 

eredmény 

388 

- 121 

35 

181 
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H I R D E T É S 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverésen kívánja értékesíteni 
a Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti, 

2911. helyrajzi számú, 1016 m 2 területű, kollégium 
megnevezésű, helyi védelem alatt álló, forgalomképes, 

per-, teher- és igénymentes ingatlanát. 

Kikiáltási alapár: bruttó 130 000 000 Ft. 
(A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!) 
Az ingatlan teljes felújítást, illetve az abban folytatni tervezett és 
engedélyezett tevékenységnek megfelelően átalakítást igényel. 
Az árverés időpontja: 2006. szeptember 6., szerda 11 óra. 
Az árverés helye: a polgármesteri hivatal III. számú tárgyalója 
(I. emelet), Békéscsaba, Szent István tér 7. 
A nem lakás célú ingatlan (kollégium) árverésen kialakult vétel
árát a szerződéskötéssel egy időben, egy összegben készpénz
ben kell kifizetni, illetve átutalni. 

A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árverést követő 60 nap. 
Az árverésen való részvétel feltételei: 
A kikiáltási alapár 5 százalékának (azaz 6 500 000 forintnak) 
letétbe helyezése. A letétbe helyezendő összeg nagysága miatt 
a letéti összeget csak átutalni lehet, oly módon, hogy a letéti 
összeg - legkésőbb az árverés napján - igazolhatóan megjelen
jen a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
OTP Bank Rt.-nél vezetett 11733003-15345008 jelű számláján. 
Az átutalási megbízást az árverés helyszínén be kell mutatni. 

Az árverésen a legmagasabb ajánlatot tevő által letétbe helye
zett összeg a vételárba beszámít, a többi résztvevő részére a le
tétbe helyezett összeg az árverés befejezését követően vissza
utalásra kerül. Ha az árverésen legmagasabb árat ajánló az ár
verést követő 60 napon belül nem köti meg az adásvételi szer
ződést, vagy a fennmaradó 95 százalékos vételárrészt a szerző
déskötéskor nem fizeti meg, az általa letétbe helyezett összeg 
bánatpénznek minősül, azt az eladó nem köteles visszaadni. 

Az ingatlan megtekinthető: a polgármesteri hivatal stratégiai-fej
lesztési osztálya vagyonkezelési csoportjával egyeztetett idő
pontban. 

Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ: 
Az árverés tárgyát képező ingatlan a belvárosban, a város főte
rén, a Szabadság téren található. Ez a város közigazgatási köz
pontja, a régi, legbelső városmag része. 
A környék infrastrukturális ellátottsága és megközelíthetősége 
kiváló. 
Az épület az elmúlt század első harmadában épült. Az alapraj
zi elrendezése csak kevéssé módosult, így az épület többféle 
funkció ellátására is alkalmas lehet (például kulturális tevékeny
ség folytatására, kiállító- vagy bemutatóterem, magas színvo
nalú, igényes szórakoztató központ vagy irodaház céljára). 
Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadá
si időben a polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesztési osztálya 
vagyonkezelési csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
vagy telefonon a 452-252/1251 melléken kérhető. 

Nyári szünet 
A Békési Úti Közösségi Házak augusztus 1-jétől 20-ig a nyári szü
net miatt zárva tart. 

Megnyílt az új Tesco 
Július 17-én ezer négyzetméteres nettó eladótérrel a Lencsésire ve
zető út mellett megnyílt Békéscsaba második Tesco áruháza, amely 
25 alkalmazottat foglalkoztat. Az áruház - amelyben három-négy

ezerféle termékből válogathatnak a vásárlók - a hét min
den napján reggel 6-tól 20 óráig tart nyitva. Parkolója több 
mint 120 férőhelyes, a biciklivel érkezőknek mintegy 50 

i — | ^ — i férőhelyes kerékpártárolót alakítottak ki. 

H I R D E T É S 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverésen kívánja értékesíteni 
békéscsabai, Felsőnyomás 425. szám alatti, per-, teher-, 

és igénymentes ingatlanát. 

Az ingatlan fontosabb adatai: 
• neve: volt kismegyeri Fatornyos iskola; 
• helyrajzi száma: 0869/2.; 
• területe: 4453 m 2 ; 
• művelési ága: kivett tanya 1551 m 2 , és 2. osztályú szántó 

2902 m 2 12,59 AK, 
• épületek: tanyaépület: 378 m 2 beépített alapterület, 

melléképület: 132 m 2 beépítet alapterület; 
• közműellátottsága: elektromos vezeték (visszakapcsolási 

lehetőség), vízellátás saját kútról; 
• az épületek műszaki állapota rossz, jelentős felújítást 

igényelnek. 

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 1 000 000 Ft. 
(A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.) 

Az árverés ideje: 2006. augusztus 9., 11 óra. 
Az árverés helye: a polgármesteri hivatal III. számú tárgyalója 
(I. emelet), Békéscsaba, Szent István tér 7. 

Az árverésre a kikiáltási ár 10 százalékával egyező 100 000 fo
rint letétnek az önkormányzat pénztárában történő befizetésé
vel lehet bejelentkezni, mely összeg az árverés nyertese eseté
ben foglalóként funkcionál. Az árverésen a letéti összeg befize
tését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával lehet részt ven
ni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb 
összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem 
nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. Az adásvételi 
szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. 
A vételárat a nyertesnek a szerződéskötést követő 15 napon 
belül kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes 
befizetése napján az ingatlan birtokba adható. 

Ha az árverésen a legmagasabb árat ajánló személy az árve
rést követő 30 napon belül nem köti meg az adásvételi szerző
dést, vagy a fennmaradó 90 százalékos vételárrészt a szerző
déskötést követő 15 napon belül nem fizeti meg, akkor az álta
la letétbe helyezett összeg nem kerül visszafizetésre. A vétel
árhátralék késedelmes befizetése esetén az eladó jogosult a 
szerződéstől egyoldalúan elállni. 

Az ingatlan megtekinthető: 
2006. augusztus 8-án, kedden 9-10 óra között. 

Információ a polgármesteri hivatal (Békéscsaba, Szent István 
tér 7.) I. emeleti 122. számú irodájában, a stratégiai-fejlesztési 
osztály vagyonkezelési csoportjánál vagy telefonon a 452-252/ 
1221-es melléken kérhető. 

Helyettes szülőket keresnek 
A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ 
helyettes szülőket keres. Betegség, tartós távollét vagy életvitel-ve
zetési probléma miatt több szülő rákényszerül arra, hogy átmene
tileg másra bízza a gyermeke nevelését. Ha a családban rokon, 
esetleg ismerős fogadja a fiúkat vagy lányokat, nincs baj. Ha erre 
nincs lehetőség, a Gyermekjóléti és Családsegítő Központ segítsé
get nyújthat a helyettes szülő által. A helyettes szülő legfeljebb egy 
évre fogadhat otthonába olyan gyereket, akinek a szülei átmenetileg 
nem tudják őt gondozni. Ez akár hosszabb tanfolyam, életvezetési 
problémák vagy hosszan tartó kórházi kezelés miatt is előállhat, a 
szülő kérésére. Sok család és egyedülálló alkalmas lehet helyettes 
szülőnek, de kikötés, hogy a jelentkező 24 évesnél idősebb legyen, 
büntetlen előélettel és megfelelő anyagi körülményekkel bírjon, va
lamint egészségi állapotáról is háziorvosi vizsgálattal igazolnia kell, 
hogy alkalmas a gyermekek fogadására. Mielőtt egy helyettes szü
lő gyermekeket fogadhat az otthonába, ötvenórás tanfolyamon kell 
részt vennie. Aki alkalmasnak érzi magát a feladatra, jelentkezzen a 
szolgálatnál, a Szabadság tér 11-17. szám alatt, telefon: 523-849. 



M O Z I M Ű S O R 

2006. július 27.-augusztus 9. 

Július 27.-augusztus 2-ig 16.30, 19.00, 21.00, 
augusztus 3-9-ig 19.00, 21.00, 

csak pénteken és szombaton 22.30 órakor: 
HALÁLOS IRAMBAN: TOKIÓI HAJSZA © 
(amerikai akciófilm) PREMIER! 

Július 27.-augusztus 2-ig 14.30,17.15,18.30, 20.00, 
csak pénteken és szombaton 22.30, 
csak szombaton és vasárnap 10.30, 

augusztus 3-9-ig 14.30,17.15, 20.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.30 órakor: 
A KARIB-TENGER KALÓZAI 2. - HOLTAK KINCSE © 
(szinkronizált amerikai kalandfilm) 

Július 27-augusztus 2-ig 15.00, 
csak pénteken és szombaton 11.00 órakor: 
TÚL A SÖVÉNYEN • 
(szinkronizált amerikai animációs film) 

Július 27,-augusztus 2-ig 14.30 órakor: 
SUPERMAN VISSZATÉR © 
(amerikai akciófilm) 

Július 27.-augusztus 2-ig 18.30 órakor: 
A HARAG NAPJA © 
(magyar-angol kosztümös thriller) ART-kártya! 

Július 27,-augusztus 2-ig 16.00 és 20.30 órakor: 
MAROKKÓ © 
(francia-marokkói filmdráma) ART-kártya! 

Július 27-augusztus 2-ig 17.30 és 21.00 órakor: 
UTOLSÓ NAPJAIM ® 
(francia filmdráma) ART-kártya! 

Augusztus 3-9-ig 14.30,16.00,17.30, 
csak pénteken és szombaton 11.00 órakor: 
GARFIELD 2. • 
(szinkronizált amerikai családi film) PREMIER! 

Augusztus 3-9-ig 17.00 és 20.30 órakor: 
EGY GÉSA EMLÉKIRATAI © 
(amerikai filmdráma) Emlékszel?-sorozat 

Augusztus 3-9-ig 15.00 és 19.30 órakor: 
4 ÉVSZAK KIS FALUMBAN © 
(francia dokumentum-vígjáték) ART-kártya! 

Augusztus 3-9-ig 16.00,18.15 és 21.15 órakor: 
TIBOR VAGYOK, DE HÓDÍTANI AKAROK © 
(magyar vígjáték) Emlékszel?-sorozat 

Emlékszel?-sorozat filmjei egységesen: 400 Ft fo 

A filmek kezdési Időpontja módosulhat. 
Aktuális információ a szórólapon, illetve érdeklődjön 

az 524-500-as telefonszámon! 

^ Korhatár nélkül megtekinthető! 

O 1 2 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott! 

$ 16 éven aluliak számára nem ajánlott! 

Q 18 éven aluliak számára nem ajánlott! 

2006. JÚLIUSI AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG! 
- mágneses lepedó 9 900 Ft 
- nyári takaró 15 600 Ft 
- birkagyapjú takaró 16 900 Ft 

t / jr_ - gyermek-báránygarnitúra 24 900 Ft 
1 1 Ö - fenyó ágy keret + ajándék 37 900 Ft 

vákuummatrac + ajándék 53 OOO Ft 
báránygyapjú garnitúra 44 900 Ft 

/ r / ^ A ^ V - s r ^ d n vákuummatrac: 

tarnitúra. 
Békéscsaba, Petőfi u. 2. • Telefon: 442-967 
A Tesco Áruház üzletsorán • Telefon: 453-943 

rádió • 

Adástelefon: 324-552 

rádió • 
Üzleti telefon: 442-555 

rádió • 8*9 
Cím: 5600 Békéscsaba, 

Bartók B. út 23. VIII 32. 8*9 www.startradio.hu 

C5ABAI ^ 

F I H A 
Békéscsaba, Derkovits sor 2. • Tel.: 449-222 • Fax: 449-336 

E-mail: ifihaz@bekesnet.hu, szervezes@ifihaz.hu 

• Augusztus 4., péntek 17 óra: Pia No Klub, Hazelden: Medi
tációk - az Egyensúly Szabadidőklub programja 

• Augusztus 7., hétfő 18.30 óra: Gazdálkodj okosan! - inter
netes kereskedelmi és üzleti találkozó 

• Augusztus 8., kedd 15 óra: Játszótéri nyár Mezómegyeren 
a sportpályán a Mezőmegyeri Fiatalok Klubja együttműkö
désével, szervező a Táliber Közhasznú Alapítvány. 8-16 óra: 
Kedvezményes cipővásár 

• Augusztus 14., hétfő 78.30 óra: Gazdálkodj okosan! - inter
netes kereskedelmi és üzleti találkozó 

• Augusztus 18., péntek 16 óra: Scherzo 2006 - Ahogy mi lát
tuk címmel Téren Ferenc és Lipták Péter fotókiállításának 
megnyitója a magyar fotózás napja alkalmából. 17 óra: Pia 
No Klub, zsíroskenyérparti - az Egyensúly Szabadidőklub 
programja. 24 óra: Pofa Vizit a Casinóban a Csaba Rádió és 
az Ali Truck Unió támogatásával 

• Augusztus 19., szombat 22 óra: Déja Vu-koncert a Casinó
ban 

• Augusztus 21., hétfő 78.30 óra: Gazdálkodj okosan! - inter
netes kereskedelmi és üzleti találkozó 

• Augusztus 26., szombat 22 óra: El Ritmo a Casinóban 
• Augusztus 28., hétfő 18.30 óra: Gazdálkodj okosan! - inter

netes kereskedelmi és üzleti találkozó 

Augusztus 18-20.: XX. Zenei Ifjúsági Találkozó 
18., péntek 17 óra: Megnyitó a Csaba Center előtti fesztiválszín
padon, köszöntőt mond Pap János polgármester. Fellépők: Fan
fara Doina A Casei Cultura Fúvószenekar, Tótkomlósi Ifjúsági 
Koncert Fúvószenekar, Körös-parti Vasutas Fúvószenekar és a 
Grácia mazsorettcsoport. 27 óra: Blues B. R. Others Show. 19., 
szombat 17 óra: Fellépők a Csaba Center előtt: Csökmói Ifjú
sági Fúvószenekar, Malá Cerná Hudba Karviná Fúvószenekar, 
Martini-Turcianka Fúvószenekar, a Skoczowi Kultúrház Ifjúsági 
Fúvószenekara, Uzoni Fúvósegyüttes. 27 óra: Zenit Cassion 
Band. 20., vasárnap: Gálaműsor az augusztus 20-i 
ünnepi műsor részeként 

AZ IFIHÁZ INTERNETSZOLGÁLTATÓJA A Békési 
I N T E R N E T 

http://www.startradio.hu
mailto:ifihaz@bekesnet.hu
mailto:szervezes@ifihaz.hu


A Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola 
felvételt hirdet a 2006/2007-es tanévrej 

érettségizetteknek szakmai gyakorlattal 
és továbbtanulási lehetőségekkel: 

1. felsőfokú banki vagy pénzügyi vagy számviteli 

szakügyintéző (2 év) 

2. felsőfokú projekmenedzser-asszisztens 

3. felsőfokú kis- és középvál la lkozási 
menedzser (2 év) 

4. vámügyintéző (vagy vámkeze lő ) (1 év) 

5. pénzügyi -számvi te l i ügyintéző (középfok) 

6. felsőfokú jogi asszisztens szak (2 év) 

7. felsőfokú informatikai statisztikus (2 év) 

8. nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 
menedzser 

Békéscsaba , Kinizsi u. 5. 
www.perfekt.hu 

Információs vonal: 66/52-00-72 

A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI 
GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 
(Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) 

Készenléti Szolgálata 
a 06-20/801-8014 

telefonszámon bármikor hívható a gyermekkel kapcsolatos 
krízishelyzetben azonnali segítség, tanácsadás 
vagy tájékoztatás céljából. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

pályázati úton kívánja értékesíteni 
a tulajdonában lévő 

Békéscsaba, Táncsics utca-Tompa utca 
városrészen elhelyezkedő Erzsébet lakópark III. ütemének 

közművesített építési telkeit. 

A felépítendő hat társasház helyrajzi száma, területe, 
a lakások száma: 

• 8912/4 helyrajzi számú, 
• 8912/5 helyrajzi számú, 
• 8912/7 helyrajzi számú, 
• 8912/8 helyrajzi számú, 

587 m 2 területű ingatlanon, 
303 m 2 területű ingatlanon, 
91 m 2 területű ingatlanon, 

392 m 2 területű ingatlanon, 

4 lakás 
2 lakás 
1 lakás 
2 lakás 

A telkeken kertvárosi jellegű beépítés valósítható meg a terület vál
tozó (átlagosan 50%-os) beépítettségével. A telkek teljes közmű
ellátással kiépítettek (víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna, közvilágí
tás, szilárd burkolatú út) oly módon, hogy telkenként a közvetlen 
közműcsatlakozások biztosítva vannak. A telkek építési munkála
tokra teljesen előkészítettek, tereprendezést nem igényelnek. 

Az építési telkek eladási ára: 6720 Ft/m2 (5600 Ft + 1120 Ft áfa) 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2006. október 10. 

Az elbírálás várható időpontja: folyamatos, legkésőbb 
a 2006. októberi közgyűlésen. 

A pályázat benyújtásának, a formanyomtatvány igénylésének helye: 
Polgármesteri hivatal, stratégiai-fejlesztési osztály, 
pályázati és városmarketing-csoport 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 
I. emelet 142-es iroda 
Telefonszám: 452-252/1424-es mellék 

A pályázati fomnanyomtatvány a www.bekescsaba.hu 
honlapról is letölthető. 

School of B u s i n e s s 
Üz le t i Szakközépiskola 

Éret tségizet tek számára nyújt 
felsőfokú O K J - s szakmai képzést, 
nappali tagozatos iskolarendszerű képzésben. 
Első szakképzés 23 éves kor alatt tandíjmentes. 
Kollégium biz tosí tot t . 

Gazdasági informatikus 
Gazdálkodási menedzserasszisztens (informatikai szakon] 
Számviteli szakügyintéző Újságíró Vámügyintéző 

J e l e n t k e z é s h e l y e : B é k é s c s a b a , Szabó D e z s ő u. 54 . 
Érdeklődni lehet a 66/443-282 vagy az 529-540 te le fonszámokon, 

e-mai l : n o r a @ s o b . h u • www.sob.hu 

X E R O X GTORSIIMDR x e r o x 

» Új szolgáltatásunk: 
Fekete-fehér 
digitális nyomtatás és másolás 
AO-s méretben 
Xerox mérnöki rendszerrel, hajtogatógéppel. 

Békéscsaba, Munkácsy u. 2. (a fogászattal szemben) 
Telefon: 547-600 • Fax: 547-601 
Mobil: 06-30/6868-753 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-18, szombaton 8-12 óráig 
E-mail: gyorsnyomda@gyorsnyomda.com 
Weboldal: www.gyorsnyomda.com 

S.O.S. TELEFONOS 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 

Ingyenesen hívható 
(vezetékes telefonról) 
a nap 24 órájában. 

441-300 
További elérhetőségeink: 

E-mail: sos.lelkisegely@axelero.hu 
Levélcím: 5601 Békéscsaba, Pf. 305 

íHocz és Mcdvegy Kft. 
Békéscsaba, Kazlnczv u. 31/B 

Tel./tat 442-380 • Mobil: 06-30 600-1900 

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 
garanciával. Ingyenes árajánlat 

és csomagolódobozok biztosítása. 
Raktározási lehetőség rövid időre is. 

MSZ EN ISO 9001:2001 

Mindenfajta keleti-nyugati 
személygépkocsi és haszonjármű 

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR 
javítása, forgalmazása, cseréje 

Ola jcsere , kisebb javítások 
Békéscsaba, Mogyoró u. 7. 

(Dobozi út-Eirfel-toronytól Jobbra 50 m-re) 
Telefon: 06-66/430-589, 06-30/2282-447 

Nyitva tartás: héttőtől péntekig 7.30-17.30 óráig 

BE KEI • FLOAT • PLUSZ • KFT 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 

Tel.: 446-515, 30/456-4105 
Minden, ami ÜVEGEZÉS 

Polykarbonát 
Épületlakatos munkák 

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20. 
(a Vidia-udvarban) 

Jjk AUTOUVEG 
CENTRUM 

S z a r v a s i ú t 9 . , 
Hat ház u. sarok 

T e l e f o n : 4 5 0 - 3 5 8 

Szélvédő-autóüveg, 
napfénytető eladása 

és szerelése, biztosítós 
üvegkárok ügyintézése 

T E M E T K E Z E S 
A Temetkezési Vállalat 
ÁLLANDÓ 24 órás 
MEGYEI ÜGYELETÉNEK 
új száma: 

447-897 
Békéscsaba, Petőfi u. 4. 

Telefon: 447-897 és 327-585 
Mobil: 06-20/9464-064 

http://www.perfekt.hu
http://www.bekescsaba.hu
mailto:nora@sob.hu
http://www.sob.hu
mailto:gyorsnyomda@gyorsnyomda.com
http://www.gyorsnyomda.com
mailto:sos.lelkisegely@axelero.hu


C S A B A 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 C S A B A I M É R L E G 

BEST 

100-400 000 

* További részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben! 

Ankers Kft. Békéscsaba, Szarvasi ut 13. Tel.: (66) 446-752. 453-770 
Orosháza. Arany J . u. 2 e Tel.: (68) 411-233 

EGYHETES SZUPERINTENZIV TANFOLYAM IS INDUL! 

P O Z S 

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE! 

N E K E R E S S E MÁSHOL! 
I L Y E N EREDMÉNYES ÉS G Y O R S TANFOLYAMOT 

ÚGYSEM TALÁL! 
Sm, A, B, C, E KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK! 

2006. augusztus 7-én, 16 órakor Békéscsabán, a Lázár u. 2. alatt 
(a bútorbolt mellett)! 

Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával! 

ÉRDEKLŐDNI 
a 66/444-818, 20/912-7057, 20/364-8797 telefonszámokon. 

ÁRAINK MÉG A KEVÉSNÉL IS OLCSÓBBAK! 
A T A N D Í J ÉS A V IZSGADÍJ 30%-ÁNAK V ISSZAIGÉNYLÉSE E S E T É N 

ARAINK R E N D K Í V Ü L K E D V E Z Ő E K : 
Sm Imoped) 26 670 Ft B (személygépkocsi) 60 550 Ft 
A l (motorkerékpár) 36 400 Ft C (tehergépkocsi) 109 340 Ft 
Ak (motorkerékpár) 38 500 Ft E (nehézpótkocsi) 59 458 Ft 
A (motorkerékpár) 52 570 Ft 

M I M I N D A N N Y I A N S Z Á M Í T U N K Ö N Ö K R E ! 
POZSAR JÓZSEFNÉ 
POZSÁR JÓZSEF 
B O K O R G Y U L A 
DUNA ANDRÁS 
DUNA Z S O L T 
FÖLDI BÉLA 
GYULAVÁRI PÁL 
10- GYULAVÁRI PÁL 
KRIZSÁN JÁNOS 
MALATYINSZKI GYÖNGYI 
PÁL ISTVÁN 
POZSÁR Z S O L T 
SZABÓ KRISZTIÁN 
VARGA LAJOS 
ZOLNAI SÁNDOR 
FEHÉR ISTVÁN 
GÁL JÓZSEF 
I IIK1N RÓBERT 

ügyvezető igazgató 20/912-7057 
iskolavezetó, K R E S Z 20/364-8797 
Volkswagen Polo 20/464-7564 
Seat Ibiza 70/942-6142 
Volkswagen Polo 30/279-5490 
Volkswagen Polo 20/805-3717 
Nissan Almera 30/475-8303 
Opel Astra 30/218-8975 
Volkswagen Polo 20/920-6548 
Suzuki Swift 20/322-4908 
Citroen Xsara 30/374-9331 
Peugeot 206 20/519-8399 
Audi 80 20/382-3706 
FIAT Punto 30/245-9730 
Seat Cordoba 70/542-9869 
Elmélet (szerk. Int . ) 20/448-9712 
Iveco (tehergépkocsi) 30/653-6280 
Iveco (tehergépkocsi) 20/574-8626 

OKÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Akkreditációs LuMr.uiiwiim: 0462 
Prngramakkrediticiós síim: PLH-245 

Wiszapszivo 
kölcsönzése 

kezelővel együtt is. 

Ingyenes GARDENA-
szaktanácsadás! 

Telefon: 
06-30/9381-681 

T a n á c s t a l a n ? 

Segítünk! 

I N F O R M Á C I Ó S Z O L G Á L A T 

(66) 3 2 5 - 7 6 9 
Munkanapokon 8-18 Óráig 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

INGATLAN 
' A L A R E S Z Ingatlaniroda 15 M 

Ft-lg ingatlanokat keres ügyfelei 
részére. Békéscsaba, Luther u. 
7/3. Tel.: 445-456, 06-30/683-3630, 
06-70/522-8086. 

' Eladó: nyaraló Szanazug gyulai 
oldalán, a vízparttól 100 méterre, 
a mentett oldalon, téli-nyári bejá
rattal. 450 m 2 -es telek fúrt kúttal. 
Építmény: 30 m 2 -es kőház vizes
blokkal. Őrzés megoldva Telefon: 
06-30/6374-825. 

' 15 m 2 - e s garázs a Lencsésin, a 
Réti vendéglőhöz közel, eladó. 
Szigetelt, padlásolt, kiemelten biz
tonságos. Tel.: 06-30/668-9976 

' Zöldövezetben 4 szobás sorház 
eladó. Telefon: 06-30/475-9899. 

' A Kazinczyn IV. emeleti, 2 s z o 
bás, egyedi gázos, felújított la
kás eladó. Tel.: 06-30/688-6798. 

1 Almáskertben 820 m-'-es kert el
adó. Telefon: 06-30/2124-053. 

1 Kazinczy-ltp-i. 57 nV-es. kétszo
bás, I. emeleti lakás eladó. Ér
deklődni: 635-848, hétfőtől pénte
kig 18 óra után. 

' Vécsey utcai, kétszobás, I. eme
leti lakás eladó. Telefon: 06-70/ 
389-3553. 

1 A belvárosban 60 m-'-es egyedis 
lakás eladó. Tel.: 06-30/525-7130. 

' Kertvárosban 3 szoba + nappa
li, étkezős, 105 m'-es sorház ga
rázzsal eladó. Igényesen felújított. 
Irányár: 14 + 2 M Ft. Tel.: 06-30/ 
911-7668. 

• Szobafestést, mázolást, tapétá
zást, szalagparkettázást, hom
lokzatfestést, hőszigetelést, ne
mesvakolatok készítését válla
lom. Lestyán Pál, Gorkij u. 6., te
lefon: 436-226, 06-30/481-8071. 

• Szobafestés, mázolás, tapétá
zás, homlokzatfestés. Marik Ist
ván, Tavasz u. 83. Tel.: 437-895, 
06-30/275-7263. 

• Szobafestés, mázolás, tapétázás. 
Gubény György, telefon: 433-079, 
06-30/359-8560. 

> Horvátországban 4-6 fő részére 
jól felszerelt apartman kiadó. Te
lefon: 06-20/9237-447. 

• Biztonsági zár, normál és extra 
redőny, harmonikaajtó, sza lag
függöny, reluxa, szúnyogháló 
szerelése, javítása, kulcsmáso
lás: Lencsési út 42. Telefon: 06-30/ 
233-4550, 636-135. 

1 Színes tv és videó javítása, an
tennaszerelés. Kovács Bt., telefon: 
06-70/2796-271, 06-70/202-2025, 
630-342. 

• Csempézést, hidegburkolást vál
lalok. Sipos Mihály, telefon: 06-30/ 
273-3191. 

• Utánfutó kölcsönzése a Lencsé
sin. Dobos I. u. 20., tel.: 06-70/ 335-
7584, 06-30/233-4550, 636-135. 

• Személyi edzés www.czegeny 
uw.hu. Telefon: 06-30/3033-152. 

• Kft-k. bt.-k, kkt.-k és egyéni vál
lalkozók, figyelem! A Rita-Prog 
könyvelőiroda vállalja az ön köny
velését, elektronikus adóbevallá
sok elkészítését. Békéscsaba, Le
pény P. u. 7., tel.: 06-20/4277-187. 

• Tórkóburkolat! Tegye szebbé 
környezetéti Vállaljuk parkolók, 
gépkocsibejárók, járdafelületek, 
járda- és útszegélyek kivitelezé
sét rövid határidővel. Érdeklődni: 
06-30/299-2843. 

• Könyvelés egyéni és társas vál
lalkozóknak teljes körű ügyinté
zéssel. Telefon: 06-20/567-6521. 

• Fűnyírást, bozótirtást, parlagfű-
irtást vállalok. Telefon: 06-30/ 
366-9699, Petri. 

• Duguláselhárítás bontás nélkül, 
garanciával Békés megye terü
letén nonstop: Péter József, tele
fon: 06-20/9358-173. 

• Gipszkartonszerelés, gipszkar
ton-dekoráció. Baklacard Bt., te
lefon: 06-20/993-9165. 

• Automata és egyéb mosógépek 
javítása. Kiszállás hétvégén is. Te
lefon: 06-30/304-4622, 454-561. 

• Matematikából pótvizsgára, pót
érettségire felkészítés középis
kolásoknak. Tel.: 06-30/855-7105. 

• Matematikából felkészítés, fel
zárkóztatás. Telefon: 458-518. 

• Angolnyelv-oktatás. Tel.: 06-30/ 
345-9237. 

• Pótvizsgára felkészítés általános 
iskolásoknak. Tel.: 637-297. 

• Kémiából pótvizsgára felkészí
tés, gyermekfelügyelet. Telefon: 
06-30/356-1733. 

' Ingatlanközvetítő magas kere
settel munkatársakat keres, nem 
ügynöki munkára. Telefon: 06-30/ 
687-8627, 06-30/640-1180. 

• A teljes Révai Nagylexikon (1-21. 
kötet plusz három kiegészítő kö
tet, 1992 1993-as hasonmás 
kiadás) eladó. Telefon: 
06-30/855-7105. 

' Nagyméretű komód 
eladó. Érdeklődni: 
06-70/385-9245. 

http://www.czegeny
http://uw.hu


Városunk épül. európai uniós támogatásból fejlődik 
Dékescsaba történetének legnagyobb beruházása előtt 

' áll, mintegy 17 milliárd forint felhasználásával való
sul meg a város teljes csatornázása, korszerű szenny
víztisztító épül, és megszűnnek a gondot okozó iszapta
vak is. A beruházás maximálisan 80-85 százalékos euró
pai uniós támogatásban részesülhet, a fennmaradó rész 
finanszírozása előreláthatólag 5 százalékban kormány
zati támogatásból, 10 százalékban önkormányzati önrész
ből valósulna meg. A város szennyvíztisztításának és 
csatornahálózatának fejlesztése kapcsán Baji Lajos (BL) 
alpolgármestert és dr. Fórján Mihályt (FM), a Projektvég
rehajtó Egység vezetőjét kérdeztük. 

- Békéscsaba lakosai számára milyen 
előnyöket nyújt a fejlesztés megvalósí
tása? 

B L _ a projekt elsődleges célja a je
lenleg fennálló problémák kiküszöbölé
se, a megfelelő csatornahálózat fejlesz
tése a szennyvíztisztító telep korszerűsí
tése és az iszaptározók rekultivációja ré
vén. Másodlagos célként jelenik meg a 
szennyvíztelepet túlterhelő, többletkölt
séget okozó idegen vizek (beszivárgó víz 
és csapadékvíz) mennyiségének csök
kentése. A város csatornahálózatának 
kiépítése 1975 előtt kezdődött meg, máig a lakosság 95 száza
lékának lakásában van vezetékes ivóvíz, és 58,4 százaléka ren
delkezik csatornabekötéssel. Ez az arány alacsony, az idegen víz 
aránya magas. Gondot jelent a meglévő korszerűtlen technoló
giák alkalmazása, mert így nem biztosítható a jelenleg érvény
ben lévő kibocsátási határérték. Az infrastrukturális beruházás 
Békéscsaba lakosai életszínvonalának minőségében jelentős vál
tozásokat indít el. Elérhető lesz a környezet minőségének javu
lása, állapotának hosszú távú fenntartása, amely kihat mind a kör
nyezetre, mind a gazdaságra és a társadalomra. A fejlesztések 
révén új munkahelyek teremtődnek. Célunk az európai uniós tá
mogatás elnyerése, a Magyarországi Kohéziós Alap nagyprojekt
jeinek keretén belül a fejlesztési tervek megvalósítása. 

- Jelenleg mely fázisban tart a projekt, és mik a további lépé
sek a támogatás elnyerése érdekében? 

- A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a város szenny
víztisztításának és csatornázásának fejlesztéséről készült előze
tes megvalósíthatósági tanulmányt. Az európai uniós támoga-

Baji Lajos 

Dr. Fórján Mihály 

tásból megvalósuló beruházás előkészí
tő szakasza megfelelő ütemben, hatéko
nyan és sikeresen folyik. A következő lé
pés a megvalósíthatósági tanulmány el
fogadása. A Kohéziós Alap támogatási 
kérelméhez szükséges mellékletek ké
szítésére közbeszerzési eljárás folyik, az 
ajánlattételi időszak idén szeptember-, 
ben zárul le. A tervezés 2007 őszén feje
ződik be, és a tervek szerint 2008-2010 
között kerül sor a beruházás megvaló
sítására. Az előkészítő munkák átlátha
tóságát, hatékonyságát az önkormány
zat szervezeti egységén belül alakult Projektvégrehajtó Egy
ség (PIU), illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
(KWM) , a K W M Fejlesztési Igazgatósága (FI), a Nemzeti Fej
lesztési Ügynökség (NFÜ) és a tervező, elemző szakértők biz
tosítják. Külön kiemelném, hogy a mostani munkálatokban is 
részt vesz már külföldi, az EU által finanszírozott műszaki szak
értő is. 

-A beruházás megvalósításának milyen mérföldkövei vannak? 
B L _ A beruházás előkészítő munkáinak folytatását (a meg

valósíthatósági tanulmány elkészítését, vízjogi létesítési engedé
lyek megszerzését stb.) a támogató és közreműködő szerveze
tek ( K W M , K W M FI, NFÜ) messzemenően támogatják. A la
kosok összefogásával megalakult a víziközmű-társulat, májusig 
10 800 tag írta alá a társulati tagsági nyilatkozatot. 

- Miben érezheti még a lakosság a beruházás eredményes
ségét? 

B L - A fejlesztések eredményeképpen stabil, korszerű szenny
víz- és csatornahálózattal fog rendelkezni Békéscsaba. Ezáltal 
minimalizálhatók lesznek a karbantartási munkálatok, a váratlan 
káresemények száma csökkeni fog, elkerülhető lesz a bűzhatás, 
a befogadókba a kezelés után megfelelő minőségű tisztított víz 
távozik. Fontos, hogy a térség vízi élőhelyét jelentő Élővíz-csa
torna vízminősége javul. Mindezek hozzájárulnak a környezet mi
nőségének, a felnövő generációk életminőségének javításához, 
a hazai szabályzási rendszer és az Európai Unió által elvárt kö
vetelmények betartásához. A beruházás előkészítését és majda
ni megvalósítását is folyamatos PR-munka övezi, melynek egyik 
fő célja a társadalom bevonása, a pozitív társadalmi tudat kiala
kítása. A fejlesztés révén még közelebb kerülünk az Európai 
Unióhoz. 

(CS. Ml 

A MUNKA VILÁGA 

Támogatott foglalkoztatás 

Békéscsabán a támogatott foglalkoztatás révén negyedik éve 
dolgozhatnak hosszabb-rövidebb ideig azok az emberek, 

akik elvesztették a munkahelyüket. Munkájukra szükség van, a 
finanszírozás részben központi támogatásból, részben önkor
mányzati forrásból történik. 2006-ban a foglalkoztatáshoz pályá
zatokon elnyert összeg összesen 64,3 millió forint, az önkormány
zat támogatása 13,4 millió forint. A program 2006 első félévi 
eredményeiről Baji Lajos alpolgármester és Vágvölgyiné Panyi 
Márta foglakoztatásvezető számolt be a közelmúltban. 

A Visszatérés a munka világába közmunkaprogram segítsé
gével - amely 2005. december 1-jétől 2006. június 30-ig tartott -
havonta átlagosan 40 főt, március 1-jétől június végéig 73 főt fog

lalkoztatott a város. A munkások főként városüzemel
tetési feladatokat láttak el, de a szociális intézmény
rendszerben is dolgoztak. Négy hónap leforgása 170 
ezer négyzetméternyi területen történt fűnyírás, kar-

bantartották a temetőket, parkokat, irtották a parlagfüvet, és 14 430 
méter csatornát tisztítottak meg. Márciustól júniusig döbbenetes 
mennyiségű, összesen 324 tonna (!) szemetet szállítottak el ille
gális hulladéklerakókból. Elgondolkodtató, hogy a korábban fel
számolt szemétkupacok folyton „feltöltődnek", a 324 tonna óriá
si mennyiség, és azt a békéscsabaiak hordták össze és terme
lik újra. 

A második félévben a közcélú alkalmazottak mellett (átlago
san 30 fő) további közhasznú és közcélú munkások foglalkoz
tatásával látják el ezeket a feladatokat a munkaügyi központ és 
az önkormányzat támogatatásával. A támogatott foglalkoztatás
ba a segélyezettek mintegy 50 százaléka bevonható, az érintet
tek több pénzt kaphatnak havonta, mint a segély összege. Az ér
telmes, hasznos elfoglaltság révén néhányuk élete stabilizálódott, 
és nőtt azok száma, akik átképzésben vesznek részt, szakképe
sítést szereznek, amellyel nagyobb eséllyel találnak munkát. A 
városban a mintegy 17 milliárdos szennyvíz-csatornázási beru
házás miatt rövidesen szükség lesz csatornaépítő szakmunká
sokra, talán a most takarítást, karbantartást végző brigádok ki
tartó tagjait egy-két éven belül ott látjuk majd viszont. 

(M. E.) 




