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KÖZGYÛLÉSI MOZAIK

Fájdalmas döntések

Ünnepi eseménnyel kezdõdött a megyeszék-
hely közgyûlésének délutáni ülése. A testület 1994-
ben alapította a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa címet, amelyet minden
évben a Magyar Kultúra Napjához legközelebb esõ testületi ülésen ad-
nak át. A Békéscsaba Kiváló Pedagógusa címet, a vele járó arany pe-
csétgyûrûvel Vargáné Sánta Mariann, a Lencsési Lakótelepi Óvoda óvo-
dapedagógusa és Végh Lászlóné, a Rózsa Ferenc Gimnázium nyugal-
mazott tanára vehette át Vantara Gyula polgármestertõl és Köles István
alpolgármestertõl. Az eseményen köszöntötték az országos kitüntetés-
ben részesült pedagógusokat is. Németh László-díjat kapott az oktatási
minisztertõl Zátonyiné Fazekas Erzsébet, a Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium igazgatója, illetve Bató Flórián, a 10. számú Általános Iskola
tanára. Arany Katedra Emlékplakettel ismerték el Nagy Sándor, a Kós Ká-
roly Szakképzõ Iskola megbízott igazgatója és Farkas Pál, a Bartók Bé-
la Zenemûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Zeneiskola zongoratanára munkáját.

Napindító zárt ülésükön határoztak a képviselõk a Békéscsabáért ki-
tüntetések átadásáról. Békéscsaba Díszpolgára kitüntetést adományoz
az önkormányzat közgyûlése Ónodi Henrietta olimpiai bajnok tornász-
nõnek. Békéscsabáért elismerésben részesíti a testület Born Miklós tán-
cos, koreográfust. Széplaky Endre színmûvésznek posztumusz adomá-
nyozza a közgyûlés a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést. Békéscsaba

(Folytatás a 3. oldalon)
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Kedves Olvasók!

A Csabai Mérleg idei elsõ számában
egy Békéscsaba térképet is találnak.

Fogadják jó szívvel, forgassák hasznosan!

Kedves Olvasó!
Köszöntöm a Csabai Mérleg új felelõs szerkesztõjeként!
Lehet, hogy már értesült arról, ki vezeti tovább a békéscsabai ön-

kormányzat lapját, s most kíváncsisággal vette kezébe az újságot.
A legtöbben viszont egyszerûen megszokásból ütik fel a Mérleget,
azért, hogy a lap feladatának megfelelõen információkat gyûjtsenek
az önkormányzat, illetve Békéscsaba életérõl.

Mindegy miért, a fontos, hogy most Ön is Olvasó, akinek illik be-
mutatkoznom.

Hatalmas szakmai kihívás egy önkormányzati lap szerkesztése.
A kihívás mellett pedig megtisztelõ is, amikor alkalmasnak vélik az
embert egy 67 ezres megyeszékhely önkormányzata elsõ számú
hírforrásának vezetésére. Minden érintett saját elvárásokkal rendel-
kezik: a városvezetés, a testület, a hivatal, az intézmények, a szer-
vezetek és persze az olvasók. Valamennyiük igényének meg kell
felelni, ez pedig csak egyetlen módon lehetséges: objektivitással.

Megváltozik az újság, igen.
Persze egyelõre marad a formátum és a kétheti megjelenés, ma-

radnak a rövid hírek, a képviselõ-testületi ülésrõl szóló tudósítások,
a közgyûléseket követõ sajtótájékoztatókról is tudósítunk ezután is.
Nem csak a színházi bemutatókról olvashat azonban majd kritikákat,
de koncertekrõl, kiállításokról, könyvekrõl is. Megjelenik a jegyzet is.
Írhatja képviselõ, vagy szervezettõl független gondolkodó.

Végül a szakmai követelményekre, és minden békéscsabai érde-
kére is hivatkozhatnék, miért kell elfogulatlanul, a tényeknek megfe-
lelõen, hitelesen tudósítania a sárga újságnak. Ám engem más is mo-
tivál. Önök között, békéscsabaiként szeretnék megöregedni. Tisz-
tességben, emelt fõvel, egyenesen.

Szóval mindegy miért, a fontos, hogy most Ön is Olvasó, volt te-
hát miért dolgozni az elmúlt hetekben.

Legyen figyelmes, legyen kétkedõ, alakítson ki mindenrõl saját
véleményt, ossza meg velünk gondolatait!

Tizenhat éves a Csabai Mérleg. Kezeljük hát felnõttként! 

FÁBIÁN TAMÁS
felelõs szerkesztõ

A kitüntetett pedagógusok. Balról: Vargáné Sánta Mariann, Nagy Sándor,
Végh Lászlóné, Bató Flórián, Zátonyiné Fazekas Erzsébet és Farkas Pál

Több napon át kulturális eseményekkel ünnepelték a Békés megyei
közmûvelõdési intézmények a Magyar Kultúra Napját. Január 22-én

arra emlékezünk, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte
be a Himnusz írását. A programsorozat legkiemelkedõbb eseménye a
január 22-ei Adomány-díj átadás, melyet idén az Ifjúsági Házban ren-
deztek meg.

Szánd meg Isten a’ Magyart címmel készített vers-estet magyar köl-
tõk mûveibõl Felkai Eszter és Dariday Róbert színmûvész, valamint Jó-
zsa Mihály elõadómûvész. A zenés összeállításhoz a Telemann Kamara-
együttes szolgáltatta a zenét. Az Adomány-díjak (melyeket azon vállalat-
nak, vagy magánszemélynek ítélik oda a megyei közmûvelõdés szak-
emberei, akik sokat tettek a megye kulturális életének fellendítéséért)
átadásánál már a békéscsabai Bartók Vegyeskar mûködött közre. Nem
lehet véletlen a szervezõk felkérése, hiszen az ebben az évben kitünte-
tettek egyike Rázga József, a Bartók kórus karnagya.

Szemenkár Mátyás a Munkácsy-képek békéscsabai bemutatásában
nyújtott támogatásáért kapott Adomány-díjat. Ezt ismerték el Pákh Imre
Adomány-díjával is a szervezõk. Az üzletember és mûgyûjtõ kezdemé-
nyezésére valósult meg a képek magyarországi turnéja.

A kitüntetetteknek Lipták Pál békéscsabai festõ alkotásait Farkas Zol-
tán, Békés Megye Képviselõ-testületének alelnöke adta át.

(F. T.)

Tisztelt Városlakók, Kedves Békéscsabaiak!

Szeretném a figyelmükbe ajánlani a megújult Csabai Mérleg címû vá-
rosi lapot. Rövid szünet után ismét olvashatják a kedvelt, közérdekû, in-
formatív és a város mûködésének megértésében segítséget nyújtó „sár-
ga újságot”. Némi változást vehetnek észre az újság tartalmában, célunk
hogy Önök, békéscsabaiak még színvonalasabb lapot olvashassanak
minden második csütörtökön.

Továbbra is keressék a postaládájukban az ingyenes városi újságot,
forgassák érdeklõdéssel!

VANTARA GYULA
polgármester

Adomány-díj



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában lévõ Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alatti

Ifjúsági Garzonház földszint 21. lakóegységében történõ
elhelyezésre

Az ifjúsági garzonházban történõ elhelyezés célja a késõbbi saját
tulajdonú lakás megvásárlásához szükséges anyagi háttér megte-
remtésének biztosítása, a fiatalok Békéscsabán való letelepedése
érdekében. A Dózsa György úti ifjúsági garzonház kétszintes, a
garzonlakások átlagos alapterülete 31 m², mely a következõ helyi-
ségekbõl áll: egy szoba, elõszoba, konyha, fürdõszoba (WC-vel).

Pályázati feltételek:
Az Ifjúsági Garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére azok
a 35 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat,
akik:
– rendelkeznek az elõtakarékosság vállalásához és a saját tulajdo-

nú lakás késõbbi megszerzéséhez szükséges anyagi háttérrel,
keresõ tevékenységgel;

– vállalják a legalább havi 10 000 Ft/fõ (azaz házaspáronként 20 000
Ft/hó) megtakarítási összegû, minimum 4 év futamidejû lakás-elõ-
takarékossági szerzõdés megkötését, és annak a szerzõdésben
foglaltak szerinti folyamatos fizetését;

– vállalják a bérleti szerzõdés megkötése elõtt a 70 000 Ft/lakó-
egység óvadék megfizetését;

– a szülõktõl, vagy valamely közeli hozzátartozótó származó befo-
gadó nyilatkozattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság alapján tör-
ténik. A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek azok a házas-
párok, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és tényle-

gesen a bejelentett lakásban laknak,
– a felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai) végzettségûek, 
– készpénzzel, lakás-elõtakarékossággal, vagy építési telekkel ren-

delkezõk.

Nem jogosultak Ifjúsági Garzonházi elhelyezésre, illetve a pályáza-
ton való részvételre azok a házaspárok/élettársak, akik:
– a pályázat benyújtását megelõzõen 5 éven belül, vagy a pályá-

zat elbírálásának idõpontjában lakóházzal, lakással rendelkeztek,
illetve saját tulajdonukban lévõ lakásban, vagy fõbérlõként önkor-
mányzati tulajdonú bérlakásban laknak.

Egyéb fontos tudnivalók:
– a bérleti szerzõdés határozott idõre – 1 évre szólhat –, amely a

bérleti szerzõdésben foglaltak teljesítése esetén kérelemre meg-
hosszabbítható úgy, hogy a bérlõ (házaspár/élettárs) a beköltö-
zéstõl számított maximum 51 hónapig lakhat az ingatlanban. 

– A lakóegységre kötött bérleti szerzõdés 51 hónap után semmi-
lyen indokkal nem hosszabbítható meg;

– az Ifjúsági Garzonházban lévõ lakóegységre vonatkozó bérleti jog-
viszony fennállása esetén a bérlõ lakbért nem fizet, de a bérbe-
adót terhelõ üzemeltetési és fenntartási kötelezettségek teljesí-
tésébõl adódó költségek fedezetéhez havi 4000 Ft/lakóegység
(2007. február 28. napjáig) hozzájárulási díjat fizet, mely összeg
évente – a szerzõdések megújításakor – felülvizsgálatra kerül;

– az önkormányzat tulajdonában lévõ Ifjúsági Garzonház lakóegy-
ségébe a bérlõ (házaspár/élettárs) a szerzõdés megkötése után
született gyermek kivételével más személyt nem fogadhat be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. február 28.
(A határidõn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 
Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. fszt. 5-ös irodában

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány is itt igé-
nyelhetõ. A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is
letölthetõ.

A pályázat elbírálásának várható idõpontja: 2007. március 19.

A pályázókat az elbírálás eredményérõl írásban értesítjük. 

A nyertesekkel közöljük a szerzõdéskötés idõpontját, valamint 
– a lakás-elõtakarékossági szerzõdés megkötésének,
– az óvadék befizetésének határidejét és módját.

Bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán kérhetõ (telefonszám: 452-252/4011-es
mellék).
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� FOGADÓNAPOK. Február 2-
án Köles István alpolgármester,
február 9-én Vantara Gyula pol-
gármester, február 16-án Hanó
Miklós alpolgármester, február 23-
án dr. Nagy Mátyás jegyzõ tart fo-
gadónapot a Városházán 8 és 12
óra között. Vantara Gyula és Kö-
les István fogadónapjára szíves-
kedjenek elõre bejelentkezni. A
polgármester fogadónapjára az
523-801, az alpolgármesterére az
523-806 telefonszámon, vagy sze-
mélyesen a titkárságukon tudnak
idõpontot kérni.
� TANÁCSNOKI FOGADÓÓRA.
Dr. Fábián Ágnes Tanácsnok min-
den hónap elsõ szerdáján 14.30-
tól 15.30-ig fogadóórát tart a Pol-
gármesteri Hivatal (Szent István
tér 7.) I. emeleti Tanácsnoki irodá-
jában. Témája: kórházzal, alap-
ellátással kapcsolatos egészség-
ügyi kérdések.
� FOGADÓÓRÁK. A 9. számú
választókerület önkormányzati
képviselõje, Fodor Jánosné foga-
dóórát tart február 12-én hétfõn
délelõtt 9–11 óráig a Fidesz föld-
szinti fogadó irodájában (Szabad-
ság tér 1–3.). • Tímár Ella, a 3.
számú körzet önkormányzati kép-
viselõje fogadóórát tart február
5-én hétfõn 17 órától a Roky Cuk-
rászdában (Lencsési út 26.) A
képviselõ asszony telefonszáma:
06-30/203-5960.
� JAMINAI FOGADÓÓRA. Hirka
Tamás, Dr. Fábián Ágnes és Ku-
tyej Pál jaminai képviselõk min-
den hónap elsõ szerdáján 16–17
óráig közös fogadóórát tartanak
az Orosházi úti (Orosházi út 101.)
nyugdíjasklubban. Az elsõ foga-
dóóra február 7-én lesz.
� POLGÁRI BÁL. A Polgárok
Békéscsabáért Egyesület idén is
megrendezi a Békéscsabai Polgá-
ri Bált. Az ez évi eseményre febru-
ár 3-án a Fiume Szálló nagyter-
mében kerül sor. A negyedik alka-
lommal megrendezésre kerülõ Bé-
késcsabai Polgári Bál fõvédnöke
Orbán Viktor. Az esemény dísz-
vendége Szász Jenõ, Székelyud-
varhely polgármestere. Az este 7
órakor kezdõdõ bálra a belépõ-
jegy 8500 forint, a zenét a Medi-
terrán együttes biztosítja. A bállal
kapcsolatos további információk
a 30/299-0632 és a 70/332-9111
telefonszámokon szerezhetõk be.
� SEMJÉN BÉKÉSCSABÁN. A
Kereszténydemokrata Néppárt el-
nöke lesz a Polgári Esték sorozat
következõ vendége. Semjén Zsolt-
tal az érdeklõdõk az Ifjúsági Ke-
reszténydemokrata Szövetség, a
KDNP és a Polgárok Békéscsa-
báért Egyesület február 14-én 18
órakor, a Fiume Hotel nagytermé-
ben kezdõdõ rendezvényén talál-
kozhatnak.
� CIVIL BÁL. Február 24-én ren-
dezi meg Civil Bálját a Party Ét-

Ingyenes városi lap, Békéscsaba
Felelõs szerkesztõ:
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teremben (Szabadság tér 11–17.)
a Békéscsabai Civil Szervezetek
Szövetsége. A báli mulatság élõ
zenéjérõl a Baiczer Zenekar gon-
doskodik. Bõvebb felvilágosítás-
ért, belépõjegyek igényléséért ke-
ressék fel a Civil Közösségek Há-
zát az Árpád sor 2/5. szám alatt,
munkanapokon 8–17.30 óra kö-
zött. A Civil Közösségek Házának
telefonszámai: 451-163, 70/773-
4503, 20/561-2865, e-mail címük:
civilszovetseg@bekesnet.hu.
� KIÁLLÍTÁS A MOKOS TE-
REMBEN. Az enyészet metamor-
fózisai címmel nyílt meg január
24-én Holó-Hóbel László képzõ-
mûvész tárlata a Mokos Terem-
ben. A Jankay Gyûjtemény és Kor-
társ Galéria szervezésében meg-
tekinthetõ kiállítás február 16-ig
látogatható munkanapokon 9–16
óráig a Városháza középsõ udva-
rán álló kiállító teremben.
� 06-80/922-008. Ajánljuk figyel-
mükbe a Polgármesteri Hivatal in-
gyenesen hívható 80/922-008 zöld
számát! Itt minden, Békéscsabát
érintõ észrevételüket jelezhetik az
illetékesek felé. Ha kátyúval talál-
koznak, megsérült padot látnak,
vagy a közterületeken elhelyezett
tárgyak bármilyen sérülésérõl tud-
nak, esetleg ha nem kapják meg
a Csabai Mérleg aktuális példá-
nyát, az ingyenes telefonszámon
közöljék ezt!

BÉKÉSCSABA
HÍREKBEN

A város,
ahol élünk



A helyi autóbusz-közlekedést érintõ rendelet-módosítás a díj-
emeléseket érinti. Január 1-jétõl a helyi buszjegy ára 150 forint, az
autóbuszon megváltott menetjegy pedig 180 forintba kerül. Az
egyvonalas bérlet ára 2830, a vonalcsoportos bérleté 3500, míg
az összvonalas bérleté 3880 forintra drágult. A tanuló és nyugdí-
jas bérlet 1230 forintba kerül ebben az évben.

Két fontos változás történt a fizetõ parkolókat érintõen. Bekerül-
tek a megyeszékhely rendeletébe az elektronikusan megfizetett
parkolásra vonatkozó rendelkezések. Ez lehetõvé teszi, hogy a jö-
võben – amint a rendszer kiépült – akár sms-ben is lehessen a par-
kolásért fizetni.

Drágábban lehet ezentúl várakozni jármûvel a belvárosban. Az
I. parkolási övezetben 125 forint egy órányi parkolás, míg a kül-
sõ, II. övezetben 90 forint ez a díj. A parkolási övezetekben lakók-
nak ezentúl sem kell fizetniük azért, hogy jármûvüket a lakásuk
elõtt hagyják – ha csak nincs két, vagy több autójuk. A parkolási
övezetben lakó és egy személygépkocsival rendelkezõknek ki kell
azonban fizetniük az ingyenes használatot biztosító bérletjegy ön-
költségi árát, 560 forintot. Többe kerülnek a parkolási bérletek, és
1900 forintra nõtt a pótdíj is.

A díjváltozásokat, díjemeléseket tartalmazzák a közterület-hasz-
nálati, a temetõ- és a vízdíjról szóló rendeletek is. Nõnek a téríté-
si díjak is. A Mérleg mellékletében szereplõ rendeletbõl kiderül,
hogy a bölcsõdei térítési díj ebben az évben 288 forint naponta.
A napközis rendszerû óvodákban 262, a napközis rendszerû ál-
talános iskolákban pedig 346 forint a napi térítési díj. A középis-
kolai kollégiumokban 558 forint ez az összeg.

Lehetõség van a jövõben a parkolóhelyek megváltására is. Je-
lenleg, aki épít, köteles parkolóhelyet is kialakítani. Erre azonban
nincs mód mindenhol. Mostantól az építõnek lehetõsége van pénz-
ben megváltania a parkoló kialakítását. A képviselõ-testület dön-
tése szerint területi kategóriánként 550, 500, 450, illetve 350 ezer
forintot kell fizetni parkolóhely megváltásáért. A rendelkezés sze-
rint a gépjármû várakozóhely megváltására vonatkozó kérelmet a
polgármesterhez címezve a Polgármesteri Hivatalban kell benyúj-
tani. Érdemes tudni, hogy a gépjármû várakozóhely megváltási
befizetéseket az önkormányzat elkülönített parkoló alapként ke-
zeli. Ezt a pénzalapot az önkormányzat Békéscsabán megvalósí-
tandó gépjármû-várakozóhelyek, illetve gépjármûvek tárolására
szolgáló létesítmények építésére használhatja fel.

A helyi adó rendeletek közül csak az építményadó esetében
döntött változásról a testület, ennek is egy Alkotmánybírósági ha-
tározat az oka. A taláros testület nemrég egy másik település ese-
tében megsemmisítette azt a differenciálást az építményadóban,
amely szerint eddig Békéscsaba is kivetette a gazdasági tevékeny-
séget folytató adózókra ezt az adófajtát. Így a békéscsabai képvi-
selõk elébe mentek annak, hogy velük szemben is hasonlóan jár-
jon el az Alkotmánybíróság. Megszûnik tehát az a gyakorlat, hogy
a tevékenység alapján határozzák meg az építményadó mértékét.
Ehelyett a jövõben úgy differenciálják ezt a helyi adófaj-
tát, hogy az adott építmény a város mely részén he-
lyezkedik el.

F. T. 3

Rendelet-értelmezés

(Folytatás az 1. oldalról)

KÖZGYÛLÉS

Fájdalmas döntések
Mirõl is szólnak pontosan

a mellékletben található rendeletek?

ACsabai Mérleg a jövõben is közölni fogja a képviselõ-tes-
tület rendeleteit. A sárga újság közepén, mellékletként

ezután is megtalálja a rendeleteket, aminek elsõsorban a jo-
gászok és cégvezetõk örülnek, a legtöbb olvasó azonban
csak enerváltan átlapozza azt. Járt már úgy, hogy lelkiisme-
retes városlakóként értelmezni próbálta a megalkotott új
rendeleteket, ám sorozatosan kudarcot vallott a képviselõi
munka ily módú nyomon követésével? Ezentúl közérthetõ
formában is elolvashatja a képviselõk döntéseit. Dr. Kiss Gyu-
la, a Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Csoport-
jának vezetõje segített az értelmezésben.

Sportjáért elismerést idén ketten vehetnek majd át: Kováts Tibor, a Bé-
kés Megyei Diáksport Tanács titkára és Debreczeni Dezsõ, a József At-
tila Lakótelepi Tömegsport Egyesület kick-boksz karatézója.

A leghosszabb és legélesebb vitát – nem meglepõ módon – az idei
évi költségvetés elsõ olvasata okozta. Elõterjesztésében Vantara Gyula
polgármester elmondta: a 7,2 százalékos inflációval számoló költségve-
tés bevételeinek számításánál 12-15 százalékos bevétel csökkenéssel
számoltak. Az pedig, hogy a város hitelállományának kamata idén 408,3
millió forint, alapjaiban határozza meg a költségvetést. Vantara Gyula
szerint ez az elsõ olyan költségvetési tervezet, amely nem halogatja a
fájdalmas, de elkerülhetetlen döntéseket. Az 1,2 milliárdos hiány kezelé-
sére a polgármester három fontos célt jelölt meg. Elõször a folyamato-
san növekvõ hitelfelvétel megállítását, az adósságspirálból való kilába-
lást említette. Vantara Gyula szerint az elõterjesztés megteszi az elsõ lé-
péseket a munkahely-teremtés felé, és céltudatosan próbálja megterem-
teni a 2008–2010-es esztendõk EU-s pályázatainak önrészét.

A polgármesteri bevezetõt követõen elsõsorban az ellenzéki képvise-
lõk kértek szót, akik kritikával illették a költségvetési elõterjesztést.

A könyvvizsgálói jelentésben évek óta szerepel, hogy tennie kell va-
lamit a városnak, hogy kikerüljön az adósságcsapdából – emlékeztetett
Takács Péter. Az MDF-es képviselõ hozzászólásában a költségvetési
tervezet több ellentmondására hívta fel a figyelmet. A választási kam-
pányban ígért új szemléletet hiányolta Velkey Gábor is. A szabad demok-
rata politikus úgy vélte, a választás óta eltelt idõ több konkrét javaslat
megtételére is elegendõ lehetett volna.

A január 25-ei közgyûlésrõl további részleteket olvashatnak a www.be-
kescsaba.hu internetes oldalon.

FÁBIÁN TAMÁS

Elõször a rendszerváltozás hajnalán, úgy emlékszem 1989-ben hal-
lottam, olvastam róluk. Sarusi Mihály író, a Magyar Távirati Iroda Békés
megyei tudósítója és Cseh Éva, a Magyar Rádió Békés megyei tudósí-
tója írt a szinte napra pontosan 50 évvel ezelõtt, 1957. február 2-án már-
tírhalált halt két fiatalról a Dél-Kelet címû független közéleti hetilapban.
No meg Vánsza Pálról, aki a Kádár-rendszerben egyedül merte gondoz-
ni sírjukat Békéscsabán a Berényi úti temetõben, amelyre idõnként vi-
rágot is vitt. Mány Erzsébet alkalmi munkás 20, Farkas Mihály tartalékos
honvéd fõhadnagy 28 évet élt.

Gyulaváriban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a
megyében elsõként már október 23-án, kedden megmozdult a nép fa-
lugyûlésen, jóval a szovjet katonai intervenció (november 4.) után, de-
cember 17-én Mány Erzsébet és Farkas Mihály vezetésével fegyvereket,
lõszereket szereztek a határõr laktanyában, mert attól tartottak, hogy a
Gyulán lövöldözõ karhatalmista csapat bemegy a községbe. Beásták
magukat a Fehér-Körös oldalába a közúti kõhídnál, ám egyetlen lövés
sem dördült el, mert a pufajkások eltávoztak a volt megyeszékhelyrõl
Sarkadra. A december 11-én életbe lépett statárium értelmében dr. Má-
tyás Miklós hadbíró õrnagy katonai rögtönítélõ bírósága ítélkezett 1957.
január 10-én a békéscsabai tanácsháza dísztermében megrendezett
statáriális tárgyaláson a többnyire fiatalokból álló társaság felett. A ször-
nyû, haynaui leszámolásnál is rettenetesebb kádári megtorlás során min-
den megyében konstruáltak egy koncepciós nagy pert. Dr. Nyilas Sán-
dor békéscsabai katonai ügyész, honvéd fõhadnagy bûncselekmény el-
követésének hiányában nem vállalta a vádló szerepét, helyette a katonai
ügyésznek rögvest kinevezett dr. Sajti Imre gyulai járási-városi ügyész
kért halált Mány Erzsébetre és Farkas Mihályra fegyveres összeesküvés
vezetése miatt. Tizennégy társuk megúszta börtönbüntetéssel.

Miután a kegyelmi kérvényt a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-
csának elnöke, Dobi István elutasította, a Sztálin úti Nagysándor József
honvéd laktanyában félig agyonvert fiatalokat 1957. február 2-án hajnal
fél hatkor a Kazinczy utcai kislaktanya udvarán lõtte szitává dobtáras
géppisztolyokkal egy kétszer öt fõs pufajkás csapat. A tûzparancsot Sza-
bó István karhatalmista adta ki. A temetõ sarkában lévõ szemétdombnál
ásta el a holttestüket a sírásó, a sírokat lovas pufajkások taposták szét.

A koporsójukra krétával, a sírkeresztjükre csak azt írták: FÉRFI és NÕ.

DÁNYI LÁSZLÓ

FÉRFI és NÕ



„Egy közgyûlési határozat szerint a polgármester és az alpolgármes-
terek éves szinten hat havi illetménynek megfelelõ jutalmat kaphatnak.
A pénzügyi bizottság egy havi jutalmat javasolt a tisztségviselõknek, õk
azonban úgy döntöttek, hogy tekintettel a költségvetés nehéz helyzeté-
re és az eltelt rövid idõre, errõl lemondanak” – kezdte a Fidesz közgyû-
lés utáni tájékoztatóját dr. Ferenczi Attila. A frakciótitkárt megdöbbentet-
te, hogy a taxi társaságok egy része egyhónapos demonstrációt kezdett
a Szent István téri patika elõtt. Közgyûlési határozat van arról, hol végez-
hetik a szolgáltatást, hangsúlyozta, a testület döntését be kell tartaniuk,
demokratikus jogaikkal a megfelelõ keretek között élhetnek. Egy újság-
ban a belváros tervezõje nyilatkozott arról, hogy a város-rehabilitáció-
ban az önkormányzat visszalépett, és nem engedi a kerékpáros forgal-
mat a sétálóutcán. A Fidesz képviselõi leszögezték, a program, mint fõ-
tér típusú uniós pályázat folyamatban van, csak az ütemezését változ-
tatták meg. 2-2,5 helyett 1-1,5 milliárdos projekttel indítanak, a kerékpá-
rosok kitiltásáról pedig szó sincsen. Hanó Miklós a szennyvízprojekttel
kapcsolatban felvetette, információik szerint a támogatás 85 százalék-
ról 68 százalékra csökkenhet, ami a mintegy 17-20 milliárdos beruhá-
zásnál óriási különbség. A hasonló programok eddig 90 százalékos tá-
mogatással valósultak meg, nyomatékosan kéri Molnár László és Tóth
Károly országgyûlési képviselõket, hogy lobbizzanak a támogatásért.

A költségvetés elsõ olvasata a Fidesz szerint egy tükör, amely meg-
mutatja, hogyan áll most a város. A szociális szférában a térítési díj je-
lentõsen emelkedik, január 1-jétõl ezt nem az önkormányzat határozza
meg, a díj kiszámításának alapja az önköltség mínusz az állami norma-
tíva. A tervezésnél figyelembe vették többek közt a vagyonért vagyon
elvet, az uniós pályázatok önerejének megteremtését, az állami norma-
tíva csökkenését, az energiaárak emelkedését és az inflációt. „Szocia-
lista barátaink a tõlük megszokott vehemenciával támadták a költség-
vetés elsõ olvasatát, megfeledkezve arról, hogy a mai helyzet kialaku-
lásáért komoly felelõsség terheli õket. Februárban egy feszes, takaré-
kos, ugyanakkor a fejlõdés irányába mutató költségvetést tárunk a köz-
gyûlés elé” – mondta végezetül dr. Ferenczi Attila.

� � �

„A költségvetés megalkotása mindig az igazság pillanata. Az idei költ-
ségvetés egyértelmûen azt mutatja, hogy a Fidesz választási kampányá-
ban megígért változásokból 2007-ben nem valósul meg semmi, sõt, még
csak el sem kezdõdik” – fogalmazott Velkey Gábor az SZDSZ tájékoz-
tatóján. Mint mondta, amikor korábban városvezetõként jelezték, hogy
a költségvetés mozgástere kicsi, vagy a város munkahely-teremtési le-
hetõségei korlátozottak, súlyos kritikát kaptak. A Fidesznek most szem-
besülnie kell azzal, hogy ígéretei messze meghaladták a lehetõségeket,
amelyeket jól ismertek. A frakcióvezetõ a szabaddemokraták nevében
ezúton mond köszönetet az apparátusnak a költségvetés precíz, körül-
tekintõ elõkészítéséért, amelyhez véleménye szerint csak egy 12 pont-
ban megfogalmazott, ködös kijelentéseket tartalmazó anyagot tett hoz-
zá a vezetés. Velkey Gábor elszomorítónak tartotta, hogy a Fideszre
ezúttal sem volt jellemzõ a konszenzusra való törekvés. Úgy vélte, a 16
fõs többségben 3-4 ember határoz a döntéseket illetõen, a többiek csak
követik õket.

Velkey Gábor megemlítette, a fideszesek elõremutató kezdeménye-
zésként hivatkoztak az oktatást érintõ eddigi racionalizálásokra, pedig
azokat jórészt nem támogatták. Megítélése szerint a mostani integráci-
ós kezdeményezés látszatreform, amely említésre méltó szakmai ered-
ményt nem hoz. Reformot végre lehet és kell hajtani, ha az hatékonyabb
pályaorientációt, a gazdaság szereplõinek és a képzésben résztvevõk-
nek jobb összehangolását szolgálja, ahogy ez a Szent-Györgyi iskola
vagy a TISZK esetében látható. Úgy vélte, a látszatreform elõkészítése
azt mutatja, hogy a jelenlegi városvezetés alattvalóként kezeli az intéz-
mények vezetõit, dolgozóit, és egyoldalú diktátumokat fogalmaz meg.

� � �

„A Fidesz a költségvetés elsõ olvasatában minden áron azt akarta
bebizonyítani, hogy katasztrofális a helyzet. A tényleges normatíva-csök-
kenés mintegy másfél százalékos, és az elsõsorban a gyermeklétszám
csökkenésébõl adódik, ezért leszorították a saját bevételek tervezését.
Ennek összegét a 2006. évi tényleges bevétel 78 százalékára állították
be, közben az intézményeknek mintegy tíz százalékos bevétel-növeke-
dést írtak elõ” – mondta Tóth Károly az MSZP tájékoztatóján. A képvise-

lõ, bár az integráció hívének tartja magát, erõsen nehezmé-
nyezte, hogy elõkészítés nélkül több intézmény integráció-
ját vette napirendre a közgyûlés. Baji Lajos, Miklós Attila és
Tóth Károly hangsúlyozták, az MSZP támogatja az intézmé-

nyek integrációját tartalmi szempontok alapján, most azonban az a szem-
pont, hol jár le a vezetõ pályázata. Elhangzott, hogy az elõzõ ciklusok-
ban a szülõk és a pedagógusok ki merték fejezni, ha nem értettek egyet
valamilyen elképzeléssel, most a demokrácia bármely megnyilvánulása
nélkül, állítólag minden intézmény hozzájárult az integrációhoz. Beszél-
tek arról, hogy bár megy a „dráma”, a pénz költése folyik. A volt Körös
Kazán telephelyét megvette az önkormányzat, korábban úgy volt, hogy
egy szállodát alakítanak ki ott, most a terv szerint inkubátorház, ipari köz-
pont jön létre a város szívében.

AZ MSZP szerint a fejlesztéssekkel kapcsolatos pályázati anyagok
elõkészítése leállt, így lemaradunk, veszélybe kerülhet az uniós forrá-
sok megszerzése. Miklós Attila rávilágított, a város költségvetése 2007-
ben a kórházéval együtt mindösszesen 22 milliárd forint, míg Békéscsa-
ba összes adósságállománya (amelyet 10 év alatt kell visszafizetni) en-
nek éppen az egytizede, azaz 2,2 milliárd forint; a harmadik legkevés-
bé eladósodott megyeszékhely vagyunk. Baji Lajos hangsúlyozta, az el-
múlt négy évben mintegy 8 milliárd plusz pénz jött a városba, a hitelt
fejlesztésekhez vette fel az önkormányzat, nem mûködésre. A szociális
intézmények térítési díjai 38 százalékkal nõnek hivatkozva a kormányra,
pedig ezeket a terheket szerinte enyhíthetné az önkormányzat, ha akar-
ná. A bevételek bõven biztosítanák azt, hogy bátrabb költségvetés ké-
szüljön. A Fidesz intézmények felújítására, egy fillért sem tervez 2007-
ben, és nincs elindított kommunális fejlesztés. Az MSZP frakció mindezt
figyelembe véve a következõ közgyûlésre önálló, alternatív költségvetést
nyújt be a város fejlõdése érdekében.

� � �

Vantara Gyula polgármester a városházán elõször a zárt ülésen oda-
ítélt Békéscsabáért kitüntetésekrõl szólt. 

A polgármester beszélt az idei költségvetésrõl, amelynek fõösszege
a kórházzal együtt 22 milliárd, anélkül 15,6 milliárd forint. 2007-ben
összességében 2 százalékkal csökken a központi támogatás, mintegy
7,2 százalékos az infláció, 2 százalékos az adóváltozásból eredõ hatás,
és ehhez jön az energiaárak emelése, valamint a korábban felvett hite-
lek tõke- és kamatterheinek törlesztése (ez idén 408,3 millió forint). Szá-
mításaik szerint a tavalyinál 12-15 százalékkal kevesebb pénzbõl gaz-
dálkodhat a város. A vagyoni bevételeket a tavalyinál összesen 600 mil-
lióval alacsonyabb szinten tervezték, ezzel céljuk a vagyonfelélés meg-
állítása. Az elsõ olvasat egyenlege 1,2 milliárdos hiányt tartalmaz, amely-
nek kezelésére a városvezetés egy 12 pontból álló programot terjesz-
tett be. Szükség van az intézményi személyi kiadások 4 százalékos csök-
kentésére, és megtakarítást várnak az intézmények integrációjától is,
amellyel kapcsolatban az illetékes alpolgármester folyamatosan egyez-
tetett a vezetõkkel. A képviselõ-testület kevesebb bizottsággal mûkö-
dik, mint elõtte bármikor, a polgármesteri hivatal költségeit szintén vissza-
fogják. Felülvizsgálják a nem kötelezõen ellátott feladatokat, és a mû-
ködéshez nem, csak a fejlesztéseket illetõen tartanák fenn a hitelfelvé-
tel lehetõségét. Valamennyi tényleges többletbevételt a hitelek csökken-
tésére és a fejlesztésekre szeretnék fordítani. A 2006-ban épült játszó-
terek – Vantara Gyula szerint – elõnytelen hitelkonstrukcióját átnézik, és
március végére megvalósíthatósági tanulmány készül a szennyvízcsa-
tornázással kapcsolatban. 240 milliós nagyságrendben készülnek ter-
vek, azon projektek tervezését részesítik elõnyben, amelyek a munka-
helyteremtés és életbiztonság irányába visznek. A költségvetésrõl feb-
ruár 15-én dönt a testület.

(M. E.)

Idén is megrendezi hagyományos jótékonysági bálját a megyeszék-
hely önkormányzata. A jótékonysági vásár bevételét a szervezõk ebben
az évben az Egyensúly Szabadidõ Klub egyesület támogatására fordít-
ják. A bál résztvevõi a Békéscsaba a festõk szemével címû albumban
szereplõ alkotásokból vásárolhatnak, illetve a bál ideje alatt azokat egy
kiállításon meg is tekinthetik. Kapható lesz egyébként maga a kiadvány
is. A tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülõ eseményen – az
eddigi gyakorlattal ellentétben – már nem licitálni lehet a mûalkotásokra,
azokhoz konkrét áron juthat a bál közönsége. A február 10-én 20 óra-
kor kezdõdõ Városi bált Vantara Gyula polgármester pohárköszöntõjét
követõen a Palotással nyitják meg a Nyíri Lajos Tánc-sport Egyesület
tagjai. A jótékonysági programon fellép még a Bordalnokok Együttes,
az est folyamán az élõzenérõl a 3 Generáció Zenekar gondoskodik. A
többszöri tombolasorsolás mellett a játékteremben Black Jack és Rou-
lette várja a szerencsével kacérkodókat. A békéscsabai önkormányzat
jótékonysági báljára szóló 10 ezer forintos belépõjegyek már kaphatók
a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (Szent István tér 7.).4

((((( Közgyûlési visszhang )))))

Városi bál



Intézmény neve Intézményi térítési díj Ebbõl ebéd
Ft/nap Ft/nap

• Napközis rendszerû
általános iskola 346 206

• Középiskolai kollégium 558 234
• Tartós nevelésbe vett tanulók

tízórai kiegészítése 98
• Szociális intézményben étkezõk 558 234

2. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Békéscsaba, 2006. december 14.

VANTARA GYULA DR. NAGY MÁTYÁS
polgármester jegyzõ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §
(2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljár-
va, a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. tv. 15. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a fizetõ-parkolóhelyek mûködésé-
nek és igénybevételének rendjérõl következõ rendeletet (a további-
akban: rendelet) alkotja.

A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat közigazgatási határán belül a – korlátozott vá-
rakozási övezet – KRESZ-táblával megjelölt területeire, melyek-
nek leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi várakozó, parkoló
jármûre, kivéve
a) a megkülönböztetõ kék villogó jelzést használó jármûveket;
b) a figyelmeztetõ jelzést (sárga villogót) használó jármûveket;
c) a segédmotorkerékpárokat, kerékpárokat, ha azok elhelye-

zése nem jár parkolóállás igénybevételével;
d) a közérdekbõl történõ veszély- és hibaelhárítást végzõ jármû-

veket;
e) a diplomáciai mentességet élvezõ személy ilyen hatósági jel-

zéssel ellátott gépjármûvét.

A fizetõ-parkolóhelyek mûködtetése,
igénybevétele

2. §

(1) A közgyûlés által meghatározott várakozási övezetek a többször
módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM számú, a közúti közlekedést
szabályozó rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 15. § (1) bekezdé-
sének c) pontja szerinti olyan kijelölt területek, amelyek díjfizetés
ellenében parkolóautomatákból váltott szelvénnyel, elektronikus
úton megfizetett parkolási díjjal vagy parkolási jogot tanúsító bér-
lettel vehetõk igénybe és meghatározott idõtartamig használha-
tók (továbbiakban: korlátozott várakozási övezet).

(2) A korlátozott várakozási övezetek területének kiterjesztésére – az
üzemeltetõ kezdeményezésére – a közgyûlés jogosult.

(3) A parkolásért fizetendõ várakozási díjak, bérletek és kezelési költ-
ség, továbbá a jogosulatlan használatért fizetendõ pótdíjak mér-
tékét a közgyûlés állapítja meg.

(4) A várakozási díjakat, bérletek árát, a kezelési költséget e rende-
let 2. számú melléklete tartalmazza.

(5) A rendelet hatálya alá tartozó fizetõ-parkoló rendszert Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a további-
akban: fenntartó) kötött külön szerzõdés alapján a
Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt. üzemelteti. (a továb-
biakban: üzemeltetõ).

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
52/2006. (XII. 18.) számú rendelete a fizetõ-parkolóhelyek mûködésének

és igénybevételének rendjérõl szóló 33/2000. (VII. 6.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A §
(2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljár-
va, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló, módosított 46/2000.
(XII. 14.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet)
az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó évi mértéke:

a) a belvárosban végzett gazdasági tevékenység célját szol-
gáló építmény esetében 600 Ft/m²/év,

b) a belterület egyéb részén végzett gazdasági tevékenység
célját szolgáló építmény esetében 250 Ft/m²/év,

c) külterületen végzett gazdasági tevékenység célját szolgáló
építmény esetében 50 Ft/m²/év.”

2. §

A rendelet 13. § 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Belváros: Szabadság tér–Szent István tér–Luther utca–Jókai utca–
Petõfi utca–Bartók Béla út által határolt terület.”

3. §

Ez a rendelet 2007. január hó 1. napján lép hatályba.

Békéscsaba, 2006. december 14.

VANTARA GYULA DR. NAGY MÁTYÁS
polgármester jegyzõ

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvénybõl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló, mó-
dosított 29/2000. (VI. 8.) számú önkormányzati rendelet az alábbiak
szerint módosul:

1. §

A rendelet 2. számú mellékletének 1. számú táblázata helyébe az
alábbi lép:

„1. számú táblázat

A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai:

Intézmény neve Intézményi térítési díj Ebbõl ebéd
Ft/nap Ft/nap

• Bölcsõde 288
• Bentlakásos óvoda 395
• Napközis rendszerû óvoda 262 162
• Bentlakásos általános iskola 538 206

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
47/2006. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelete

a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvénybõl adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló,

módosított 29/2000. (VI. 8.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
45/2006. (XII. 18.) számú rendelete a helyi adókról szóló,

46/2000. (XII. 14.) számú rendelet módosításáról

DÖNTÉS UTÁN

CSABAIKÖZLÖNY



(6) Az üzemeltetõ gondoskodik a parkolóhelyek fenntartásáról, be-
szedi a várakozási díjakat és szabálytalan parkolás esetén a pót-
díjakat.

(7) Az üzemeltetõ a mozgáskorlátozottak érdekképviseleti szerveze-
tének bevonásával a mozgásukban korlátozottak részére vára-
kozóhelyet köteles kijelölni (kb. 30 parkolónként egyet).

(8) Amennyiben valaki érvényes engedéllyel 24 órát meghaladóan
fizetõ parkolót más célra vesz igénybe, úgy a használó az igény-
bevételt megelõzõen parkolóhelyenként az övezetre érvényes
összegû – e rendelet 2. számú melléklet. 1. pontjában számított
– napijegynek megfelelõ mértékû parkolási díjat köteles megfi-
zetni az üzemeltetõ részére az igénybevétel idõtartamára.

(9) A Vagyonkezelõ Zrt. a Megyeháza Derkovits sori homlokzata
elõtti 80 m hosszú útburkolaton történõ parkolási jogot, külön
megállapodás alapján, átalánydíj fizetés ellenében a Megyehá-
za részére átadhatja.

3. §

A korlátozott várakozási övezet kiegészítõ tábláján a közutak igaz-
gatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) számú KHVM-rendelet 8. §-ában fog-
laltakat kell feltüntetni.

4. §

(1) A korlátozott várakozási övezetben várakozni és parkolni az üze-
meltetési idõ alatt csak jelen rendelet szabályai szerint lehet.

(2) A korlátozott várakozási övezet üzemeltetési ideje: munkanapo-
kon 8–18 óra között.

(3) Üzemeltetési idõn kívül a korlátozott várakozási övezetben nem
kell várakozási díjat fizetni.

(4) A szolgáltatás a parkoló jármûvek õrzésére nem terjed ki.
(5) A korlátozott várakozási övezetben váltható legrövidebb idõ 15

perc, a leghosszabb idõ 2 óra.
(6) A parkolóautomata alkalmas napijegy kiadására, melynek díjté-

teleit a rendelet 2. számú mellékletének 1. pontja tartalmazza. A
napijegy – függetlenül a várakozás megkezdésének idõpontjától
– csak az érvényesítés napján használható.

(7) A várakozási díjat a tervezett parkolás idõtartamára elõre kell
megfizetni.

(8) A parkolási idõtartam meghosszabbítása csak új parkolószel-
vény váltásával történhet.

Bérlet
5. §

(1) Az 1. számú mellékletben meghatározott korlátozott várakozási
övezetekre forgalmi rendszámhoz kötött havi bérlet váltható.

(2) A hó közben megváltott havi bérlet a váltást követõ naptól szá-
mított 30 napig érvényes.

(3) Ha a bérlet váltása magánszemély részére történik, a bérlet vá-
sárlásakor a forgalmi engedélyt be kell mutatni.

(4) A Békéscsabán lakóhellyel vagy munkaviszonnyal, közszolgála-
ti, közalkalmazotti jogviszonnyal, szolgálati viszonnyal (a továb-
biakban: munkaviszony) rendelkezõ természetes személy, vala-
mint a békéscsabai székhellyel (telephellyel vagy kirendeltség-
gel) rendelkezõ egyéni vállalkozó, jogi személy és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ más szerv (a továbbiakban: közület)
33%-os mérséklésû bérletjegy vásárlására jogosult. A békéscsa-
bai munkaviszonyt hitelt érdemlõ módon igazolni kell.

(5) Az 1. számú mellékletben meghatározott területen lakóhellyel ren-
delkezõ egyedülálló személyek az elsõ, az egy háztartásban élõ
természetes személyek az elsõ személygépkocsijukkal a laká-
sukhoz közeli fizetõ-parkolókban ingyenes használatot biztosító
bérletjegy alapján idõkorlátozás nélkül várakozhatnak. A máso-
dik, harmadik és minden további gépkocsira a rendelet 2. szá-
mú melléklet 2. pontjában meghatározott kedvezményes bérle-
ti díjat kell fizetni.

(6) Az ingyenes használatot biztosító, naptári évre szóló lakossági in-
gyenes bérletet – kérelemre – az üzemeltetõ a kezelési költségek

(2. számú melléklet 4. pont) megtérítése ellenében állítja
ki. Az ingyenes használatra való jogosultságot a szemé-
lyi igazolvány és a forgalmi engedélyben megjelölt tulaj-
donos vagy üzembentartó lakcíme alapján kell elbírálni.6

(7) Az ingyenes használatot biztosító bérletjegyen fel kell tüntetni a
jármû rendszámát, az igénybevehetõ parkoló(k) megjelölését,
valamint az érvényesség idõtartamát.

(8) Az ingyenes használatra jogosító bérlet a tárgyévet követõ hó-
nap utolsó napjáig érvényes.

(9) Ha az ingyenes használatra jogosult lakóhelye vagy a gépjármû
tulajdonosa megváltozik, a bérletet 8 napon belül az üzemelte-
tõnek vissza kell adni. Ennek elmulasztása szabálysértés.

(10) A bérlet az üzemeltetõnél vásárolható meg.
(11) Kezelési költség megfizetése mellett a kiadott bérlet cseréjére

kerülhet sor:
a) a forgalmi rendszám megváltoztatása esetén,
b) a bérlet megrongálódása esetén.

(12) A bérlet kizárólagos használatra nem jogosít, csak a helyszíni
díjfizetési kötelezettség alól mentesít.

(13) Aki a havibérletet 5 hónapnál hosszabb idõtartamra váltja meg,
az a parkolóbérlet díjából havi 1% bérleti díj engedményben ré-
szesül.

Díjmentesség
6. §

A korlátozott várakozási övezetben díjmentesen várakozhatnak:
a) az utasra várakozó, foglalt jelzésû taxik;
b) háziorvosok gépkocsija foglalkozásuk gyakorlása idején az üze-

meltetõ által kiállított engedély alapján;
c) mozgáskorlátozottak;
d) Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által üze-

meltetett gépjármûvek;
e) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei ál-

tal üzemeltetett gépjármûvek közül intézményenként 1 darab gép-
jármû;

f) a fizetõ-parkolókat üzemeltetõ szervezet által üzemeltetett gépjár-
mûvek.

A díj megfizetésének igazolása
7. §

(1) A várakozási díj megfizetését a megváltott parkolószelvénnyel,
bérlettel vagy elektronikus úton kell igazolni.

(2) A megváltott parkolószelvény csak a megváltás napjára a rajta
feltüntetett idõtartamra, a bérlet pedig a rajta feltüntetett korláto-
zásokkal érvényes.

(3) A megváltott parkolószelvényt, bérletet valamint a mozgáskorlá-
tozottak – 218/2003. (XII. 11.) számú kormányrendelet szerinti –
parkolási igazolványát a gépjármûben az elsõ szélvédõ mögött,
kívülrõl jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy annak érvé-
nyességérõl az ellenõrzést végzõ személy megbizonyodhasson.

Pótdíj megállapítására vonatkozó
szabályok

8. §

(1) A parkolóhely jogosulatlan használatért a rendelet 3. számú mel-
lékletében meghatározott pótdíjat kell fizetni. Jogosulatlan hasz-
nálatnak minõsül a parkolóhely igénybevétele, ha a jármû veze-
tõje
a) a várakozás megkezdésekor (a gépjármû elhelyezésétõl szá-

mított 5 percen belül) nem fizette ki a várakozási díjat,
b) érvényes parkolószelvényét, bérletét, a mozgáskorlátozott a

parkolási engedélyét nem ellenõrizhetõ módon helyezi el a
gépjármûre,

c) az elõre megfizetett várakozási idõ letelte után a parkolóhelyet
továbbra is használja.

(2) Emelt mértékû pótdíjat köteles fizetni az, aki a mozgáskorláto-
zottak részére fenntartott parkolóhelyet engedély nélkül veszi
igénybe.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott pótdíj kivetésérõl
szóló felszólítást és készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt
a gépkocsi szélvédõjére kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni
az ellenõrzés idõpontját, a parkoló helyét, a gépjármû rendszá-
mát valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíj meg-
fizetésére vonatkozó tájékoztatást.

(4) Amennyiben a fizetési felszólítás idõpontjától számítva a parko-
lóhelyre érvényes maximális várakozási idõtartam letelt, úgy a



két oldala–Andrássy út mindkét oldala–Mednyánszky utca mind-
két oldala–Luther utca által határolt területen lévõ közterületek kö-
zül az összes utca és tömbbelsõ.

II. parkolási övezet
• Kis-Tabán utca a Luther utcától kezdõdõen 100 m
• Lázár utca a Luther utcától kezdõdõen 200 m
• Derkovits sor (Kiss Ernõ utcától a Bánszky utcáig)
• Derkovits sor–Bánszky utca–Szabadság tér–József Attila utca ál-

tal határolt terület
• Árpád sor a Gyulai úttól a Bajza utcáig
• Kiss Ernõ utca
• Kossuth tér
• Lepény Pál utca–Wlassics sétány–Petõfi utca–Bartók Béla út ál-

tal határolt terület
• Luther utca–Mednyánszky utca–Andrássy út–Gyóni Géza utca–

Csaba utca mindkét oldala–Jókai utca által határolt területen lé-
võ közterületek közül az összes utca és tömbbelsõ.

2. számú melléklet

Várakozási díjak
(A díjak 20%-os áfát tartalmaznak!)

1. Parkolószelvény díja:

2. Díjövezetben lakók lakossági bérlete:

3. Bérletek díja (személygépkocsi és motorkerékpár):

4. Kezelési költség:

3. számú melléklet

Pótdíjak
(A pótdíj egyórai várakozási díjat tartalmaz, melynek áfatartalma 20%.)

1. Pótdíj
1.1 8 naptári napon belüli befizetés esetén:

személygépkocsi, motor: 1 900 Ft
autóbusz, tehergépkocsi: 3 650 Ft

1.2 8 naptári napon túli befizetés esetén:
személygépkocsi, motor: 3 675 Ft
autóbusz, tehergépkocsi: 6 920 Ft

I. parkolási övezet II. parkolási övezet

esetenként 570 Ft 570 Ft

I. parkolási övezet II. parkolási övezet

33% mérsékletû
lakossági

2750 Ft/hó 2010 Ft/hó

33% mérsékletû
közületi

5100 Ft/hó 3700 Ft/hó

Teljes árú lakossági 4450 Ft/hó 3400 Ft/hó

Teljes árú közületi 7700 Ft/hó 5600 Ft/hó

I. parkolási övezet II. parkolási övezet

Elsõ személygépkocsi ingyenes ingyenes

Második, harmadik
és további gépkocsi

2150 Ft/év 2150 Ft/év

Ingyenes használatot
biztosító bérletjegy
önköltségi ára

560 Ft/alkalom 560 Ft/alkalom

I. parkolási övezet II. parkolási övezet

Személygépkocsi,
motor

125 Ft/óra 90 Ft/óra

Autóbusz,
tehergépkocsi

380 Ft/óra 290 Ft/óra

Napijegy A mindenkori óradíj 5 órára esõ értéke
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korábbi felszólítástól és teljesítéstõl függetlenül újabb fizetési fel-
szólítást kell elhelyezni, amely újabb önálló pótdíj-fizetési köte-
lezettséget keletkeztet.

(5) A pótdíj összege, ha azt a gépjármû tulajdonosa (üzembentartó-
ja) a felszólításnak a jármûre történõ kihelyezését követõ:
a) 8 naptári napon belül befizeti, úgy a 3. számú melléklet 1.1

pontja szerinti, a jármû kategóriájának megfelelõ összeg,
b) 8 naptári napon túl fizeti be, úgy a 3. számú melléklet 1.2 pont-

ja szerinti, a jármû kategóriájának megfelelõ összeg.
(6) Az emelt mértékû pótdíj, ha azt a gépjármû tulajdonosa (üzem-

bentartója) a felszólításnak a jármûre történõ kihelyezését követõ:
a) 8 naptári napon belül befizeti, úgy a 3. számú melléklet 2.1

pontja szerinti, a jármû kategóriájának megfelelõ összeg,
b) 8 naptári napon túl fizeti be, úgy a 3. számú melléklet 2.2

pontja szerinti, a jármû kategóriájának megfelelõ összeg.
(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek – a jármû hasz-

nálatának tartós vagy idõleges átengedésétõl függetlenül – a
szabálytalanságot elkövetõt és a jármû forgalmi engedélyében
megjelölt tulajdonost (üzembentartót) egyetemlegesen terhelik.

(8) A pótdíj 30 napon túli meg nem fizetése esetén az üzemeltetõ
annak behajtása iránt a polgári jog szabályai szerint intézkedik.

Ellenõrzés
9. §

(1) A korlátozott várakozási övezet szabályszerû igénybevételét és
a várakozási díj megfizetését az üzemeltetõ üzemidõben bármi-
kor jogosult ellenõrizni.

(2) Az üzemeltetõ és a közterület-felügyelet együttmûködik jelen ren-
delet végrehajtásában és rendelkezései megtartásának ellenõr-
zésében. Ennek keretében a közterület felügyelõ jogosult és kö-
teles a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvényben
meghatározott adatkezelõi és intézkedési jogkörei gyakorlására.

Szabálysértés
10. §

Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig tejredõ pénzbírsággal sújt-
ható az, aki az ingyenes használatra jogosító bérletet, a jogosult la-
kóhelye vagy a gépjármû tulajdonosának megváltozása esetén 8
napon belül az üzemeltetõnek nem adja vissza.

Értelmezõ rendelkezések
11. §

Közérdekbõl történõ veszélyelhárítás: emberi életet, testi épséget, az
egészséget, vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül fe-
nyegetõ veszély elhárítása, a kármentés, a közbiztonság, a nemzet-
biztonság és belsõ rendvédelem, valamint közüzemi, közterületi lé-
tesítmények kárelhárítása.
Lakossági bérlet: a „korlátozott várakozási övezeten” belül lakóhellyel
rendelkezõknek kedvezményes parkolási lehetõség.

Záró rendelkezések
12. §

(1) A fizetõ-parkolási övezeten belül továbbra is tilos a jármûvel va-
ló közlekedés, illetve várakozás ott, ahol a behajtást, megállást,
várakozást KRESZ-tábla, KRESZ-szabály vagy más egyéb jog-
szabály tiltja.

(2) Ez a rendelet 2007. január hó 1. napján lép hatályba.

Békéscsaba, 2006. december 14.

VANTARA GYULA DR. NAGY MÁTYÁS
polgármester jegyzõ

1. számú melléklet

Korlátozott várakozási területi leírása

I. parkolási övezet
A Szent István tér mindkét oldala–Szabadság tér mindkét olda-
la–Bartók Béla út–Lepény Pál utca mindkét oldala–Wlassics sé-
tány–Petõfi utca–Jókai utca–Csaba utca–Gyóni Géza utca mind-



2. Emelt pótdíj
2.1 8 naptári napon belüli befizetés esetén:

személygépkocsi, motor: 3 675 Ft
autóbusz, tehergépkocsi: 6 920 Ft

2.2 8 naptári napon túli befizetés esetén:
személygépkocsi, motor: 7 225 Ft
autóbusz, tehergépkocsi: 13 460 Ft

(A 29/1999. (XI. 18.), a 6/2000. (II. 17.), a 38/2000. (IX. 21.),
a 49/2000. (XII. 14.), a 35/2001. (XII. 13.), 28/2002. (XII. 19.),

38/2003. (XII. 11.), 39/2004. (XII. 16.), 37/2005. (XII. 15.) számú
önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításá-
ról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (továbbiakban: törvény) 7. § (1)
bekezdés értelmében a pénzügyminiszterrel egyeztetett módon a
helyi autóbusz-közlekedés díját a következõ módon állapítja meg:

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén közlekedõ, a Körös Volán Autóbuszközleke-
dési Zrt. (a továbbiakban: Körös Volán Zrt.) által menetrend szerint
üzemeltetett valamennyi helyi közlekedési autóbuszt igénybevevõ
utasra.

Hatósági ármegállapítás
2. § 1/

A Körös Volán Zrt. által Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazga-
tási határán belül végzett helyi autóbusz közlekedési viteldíjai, mint
legmagasabb hatósági árak a következõk:

• menetjegy 150 Ft
• menetjegy autóbuszon megváltva 180 Ft
• egyvonalas bérlet 2 830 Ft
• vonalcsoportos bérlet 3 500 Ft
• egyvonalas félhavi bérlet 1 868 Ft
• összvonalas bérlet 3 880 Ft
• összvonalas félhavi bérlet 2 561 Ft
• tanuló/nyugdíjas bérlet 1 230 Ft
• éves összvonalas bérlet 44 232 Ft
• felmutató részére érvényes bérlet 11 640 Ft

A viteldíjak tartalmazzák az áfát is.

3. §

A 2. §-ban rögzített árak a Körös Volán Zrt. által kidolgozott és köz-
zétett utazási feltételek szerinti utazásra jogosítanak.

4. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Békéscsaba, 2006. december 14.

VANTARA GYULA DR. NAGY MÁTYÁS
polgármester jegyzõ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyû-
lése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
54/2006. (XII. 18.) számú rendelete az ivóvíz-ellátási

és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról
és a szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 30/2002. (XII. 19.) számú

önkormányzati rendelet módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének 53/2006. (XII. 18.) számú
önkormányzati rendelete a helyi autóbusz-közlekedési díjak

megállapításáról

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az árak megállapításá-
ról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgálta-
tás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirõl
szóló 30/2002. (XII. 19.) számú önkormányzati rendeletét az alábbi-
ak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak a 2007.
évre vonatkozóan a következõk:

a) Vízmérõk üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatási díjak
(alapdíjak) a vízszolgáltatásban, áfa nélkül

– Kombinált vízmérõknél a nagyobb méretû mérõt kell az
alapdíj számlázásnál alapul venni.

– Ha két vagy több bekötési vízmérõje van a számlázási hely-
nek (ingatlannak) úgy valamennyi vízmérõ szerinti alapdí-
jat érvényesíteni kell.

– Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérõn
keresztül történik, havonta csak egy, a legnagyobb vízmé-
rõméret szerinti alapdíjat kell felszámolni.

– Lakossági fogyasztóknál a mellékmérõ nélküli és az egye-
di átalányos (méretlen bekötés) vízfogyasztási helyen a leg-
kisebb vízmérõ mérete szerinti alapdíjat kell felszámolni.

– Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérõ és mellékmérõ
kapcsolatban bekötési mérõre történõ számlázáskor lakos-
sági fogyasztók esetén a bekötési mérõ után alapdíj nem
számítható fel, nem lakossági fogyasztó esetén a beköté-
si mérõ méretét kell alapul venni.

– Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérõ nélküli és az
egyedi átalányos (méretlen bekötés) vízfogyasztási helyen
a bekötõvezetékek méretével azonos mérõméret szerinti
alapdíjat kell felszámolni.

– Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérõ nél-
küli közkifolyók esetén a lakossági módot kell alkalmazni.

b) Fogyasztás mennyiségétõl függõ víz- és szennyvízdíjak, áfa
nélkül:

Vízdíj: 210,80 Ft/m³
Csatornadíj: 225,50 Ft/m³

c) Szippantott szennyvíz kezelési és tisztítási (fogadási) díja,
amely a mindenkori érvényes csatornadíj másfélszerese (áfa
nélkül):

szippantott szennyvíz fogadási díja: 338,30 Ft/m³

d) Vízszolgáltatás díja: vízmérõ méretétõl függõ alapdíj és a fo-
gyasztott víz díjának összege.”

2. §

Ez a rendelet 2007. január hó 1. napján lép hatályba.

Békéscsaba, 2006. december 14.

VANTARA GYULA DR. NAGY MÁTYÁS
polgármester jegyzõ

Vízmérõ mérete
(mm)

Értékesítési irány

Alapdíj
Vízóra bérlet,
karbantartás
(Ft/db/hó)

13–20
Lakossági 520

Nem lakossági 802

25–40
Lakosság

és nem lakosság

5 670

50–80 16 520

100–200 26 900

8



g) Folyamatos, egyéb árusítási, kereskedelmi tevékenység
EXTRA Ft/m²/hó 6 200

I. Ft/m²/hó 3 100
II. Ft/m²/hó 1 040
III. Ft/m²/hó 520
IV. Ft/m²/hó 215

h) Üzemképtelen jármûvek tárolása
I. Ft/db/hó 10 345
II. Ft/db/hó 2 460
III. Ft/db/hó 460
IV. Ft/db/hó 250

i/1) Vendéglátóipari elõkert igényesen, természetes anyagból,
környezetbe illõen kialakítva

EXTRA Ft/m²/hó 355

i/2) Vendéglátóipari elõkert mûanyag székekkel kialakított
elõkert esetén

EXTRA Ft/m²/hó 1 065
I. Ft/m²/hó 230
II. Ft/m²/hó 145
III. Ft/m²/hó 105
IV. Ft/m²/hó 65

j) Üzleti szállítás, göngyölegtárolás
EXTRA Ft/m²/nap 230

I. Ft/m²/nap 105
II. Ft/m²/nap 80
III. Ft/m²/nap 45

k) Kiállítás, vásár
I. Ft/m²/nap 50
II. Ft/m²/nap 35
III. Ft/m²/nap 20

l) Árubemutatás
EXTRA Ft/m²/hó 4 135

I. Ft/m²/hó 1 940
II. Ft/m²/hó 520
III. Ft/m²/hó 105

m) Automaták üzemeltetése
EXTRA Ft/m²/hó 6 205

I. Ft/m²/hó 3 105
II. Ft/m²/hó 1 175
III. Ft/m²/hó 1 175

n) Mutatványos tevékenység és cirkusz
EXTRA Ft/m²/nap 44

I. Ft/m²/nap 38
II. Ft/m²/nap 11
III. Ft/m²/nap 5

o) Szemétgyûjtõ edények elhelyezése
EXTRA Ft/m²/hó 1 940

p) Szórólapok eltakarítási díja egységes
Ft/db 4

q/1) Építési munkaterület miatti igénybevételi díj
(részleges útlezárás esetén)

EXTRA Ft/m²/nap 61
I. Ft/m²/nap 50
II. Ft/m²/nap 19
III. Ft/m²/nap 15
IV. Ft/m²/nap 7

q/2) Építési munkaterület miatti igénybevételi díj
(teljes útlezárás esetén)

EXTRA Ft/m²/nap 100
I. Ft/m²/nap 85
II. Ft/m²/nap 55
III. Ft/m²/nap 38
IV. Ft/m²/nap 19

r/1) Sport-, kulturális rendezvény esetén fizetendõ
igénybevételi díj részleges útlezárás esetén:

EXTRA Ft/m²/nap 14
I. Ft/m²/nap 12
II. Ft/m²/nap 5
III. Ft/m²/nap 4
IV. Ft/m²/nap 3

Továbbá „A hatósági díjtól eltérõ vízdíj és csatornadíj alkalmazása”
tárgyú 688/2006. (XII. 14) számú közgyûlési határozat értelmében
2007. évre

az önkormányzati vízdíj: 160,50 Ft/m³ + áfa
az önkormányzati csatornadíj: 202,00 Ft/m³ + áfa

a lakossági vízdíj: 114,10 Ft/m³ + áfa
a lakossági csatornadíj: 141,20 Ft/m³ + áfa

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a köz-
terület használat rendjérõl szóló 39/2005. (XII. 15.) számú önkor-
mányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Békéscsaba, 2006. december 14.

VANTARA GYULA DR. NAGY MÁTYÁS
polgármester jegyzõ

Melléklet:

Meghatározás területi kategória mérték díj

a) Közterületbe benyúló üzlethomlokzat, kirakat szekrény,
ernyõszerkezet, fényreklám, cég- és címtábla

EXTRA Ft/m²/hó 645
I. Ft/m²/hó 425
II. Ft/m²/hó 230
III. Ft/m²/hó 105

b) Árusító- és egyéb fülke (pavilon)
EXTRA Ft/m²/hó 940

I. Ft/m²/hó 705
II. Ft/m²/hó 520
III. Ft/m²/hó 260

c) Az 5. § (7) bekezdésében felsorolt gépjármûvek
és ezek vontatmányai

I. Ft/db/hó 11 775
II. Ft/db/hó 7 890
III. Ft/db/hó 5 815

d) Önálló hirdetõ-berendezés, zászló, molinó
hirdetési felületre számítva

EXTRA Ft/m²/hó 1 551
I. Ft/m²/hó 645
II. Ft/m²/hó 425
III. Ft/m²/hó 230
IV. Ft/m²/hó 50

e) Anyagtárolás
EXTRA Ft/m²/hó 155

I. Ft/m²/hó 105
II. Ft/m²/hó 80
III. Ft/m²/hó 40
IV. Ft/m²/hó 20

f) Kereskedelmi reklámkampányhoz kapocsolódó
árubemutatás, promóció

EXTRA Ft/m²/nap 1 230
I. Ft/m²/nap 250
II. Ft/m²/nap 125
III. Ft/m²/nap 50

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése
55/2006. (XII. 18.) számú rendelete

a közterület használat rendjérõl szóló 39/2005. (XII. 15.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
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r/2) Sport-, kulturális rendezvény esetén fizetendõ
igénybevételi díj teljes útlezárás esetén:

EXTRA Ft/m²/nap 19
I. Ft/m²/nap 16
II. Ft/m²/nap 13
III. Ft/m²/nap 8
IV. Ft/m²/nap 5

s/1) Önkormányzati tulajdonban lévõ hirdetõberendezések
bérleti díja (közterület használati díjjal együtt)

EXTRA Ft/m²/hó 2 460
I. Ft/m²/hó 1 295
II. Ft/m²/hó 1 040

s/2) Önkormányzati intézmények hirdetése egységesen
Ft/m²/hó 790

t) Közfunkciót vesztett közmûvek létesítményei
EXTRA Ft/m²/hó 1 546

I. Ft/m²/hó 625
II. Ft/m²/hó 424
III. Ft/m²/hó 228
IV. Ft/m²/hó 44

u) Hirdetésre használt közmûvek létesítményei
pl. kandeláberen elhelyezett reklám és hirdetõtábla

EXTRA Ft/m²/hó 1 545
I. Ft/m²/hó 625
II. Ft/m²/hó 425
III. Ft/m²/hó 230
IV. Ft/m²/hó 45

v) Új közmûvezetékek és berendezéseik
EXTRA Ft/m² 3 080

I. Ft/m² 1 850
II. Ft/m² 370
III. Ft/m² 120
IV. Ft/m² 67

w) Meglévõ közmûvezetékek és berendezéseik
EXTRA Ft/m² 300

I. Ft/m² 180
II. Ft/m² 39
III. Ft/m² 14
IV. Ft/m² 7

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése a köztemetõkrõl és a
temetkezés rendjérõl szóló, a 18/2002. (IX. 12.), a 36/2003. (XII. 11.),
a 36/2004. (XII. 16.), a 40/2005. (XII. 15.) számú önkormányzati ren-
deletekkel módosított 36/2000. (IX. 21.) számú önkormányzati rende-
letet az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Békéscsaba, 2006. december 14.

VANTARA GYULA DR. NAGY MÁTYÁS
polgármester jegyzõ

Melléklet

1. Az eltemettetõ által fizetendõ díjak:

Temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:

– Sírbolthely díja:
• 3 személyes 9 040 Ft
• 6 személyes 10 840 Ft

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének 56/2006. (XII. 18.)
számú önkormányzati rendelete a köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl
szóló többször módosított 36/2000. (IX. 21.) számú önkormányzati rendelet

módosításáról

• 9 személyes 11 450 Ft
• sírbolthely újraváltási díja a sírbolthely díjának 50%-a

– Sírhely díja:
• parcella út menti soraiba 12 640 Ft
• parcella minden más helyén 4 250 Ft
• szociális gondozottak részére 1 200 Ft
• gyermek sírhely 6 éves korig ingyenes
• gyermek sírhely 6–18 éves korig 3 000 Ft
• sírhely újraváltási díja a sírhely díjának 50%-a

– Urnafülke, urnaföld tárolási díja:
• elsõ alkalommal 4 820 Ft
• újraváltási díj 6 390 Ft
• a holtest hûtési díja 2 410 Ft
• a sírásás díja 12 410 Ft
• egyszeri hulladékszállítási díj

(pl.: koszorúk, elszáradt virág
lerakóhelyen történõ elhelyezési díja) 2 410 Ft

2. A temetkezési szolgáltatók által fizetendõ díjak alkalmanként,
elhunytanként:

– Halott és kellékátvételi díj:
• koporsós temetésnél 5 910 Ft
• halottátvétel kellékek nélkül 4 340 Ft
• kellékátvétel 3 150 Ft
• urna és kellékátvétel együtt 3 740 Ft

3. Vállalkozásszerûen munkát végzõk
temetõfenntartási hozzájárulási díja
alkalmanként, elhunytanként (mûköves,
kertész, temetkezési szolgáltató stb.): 1 200 Ft

A díjak az általános forgalmi adót
nem tartalmazzák.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése a Ma-
gyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A §
(2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében el-
járva, az országos településrendezési és építési követelményekrõl
szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK)
42. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a parkoló épí-
tési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történõ telje-
sítése esetén fizetendõ megváltásról, a parkoló alap képzésérõl és
felhasználásáról a következõ rendeletet (a továbbiakban: Rendelet)
alkotja.

Általános rendelkezések
1. §

A rendelet célja, hogy az építési engedélyezési eljárások során le-
hetõvé tegye a személygépjármû várakozóhely (továbbiakban: gép-
jármû várakozóhely) megváltását és ezzel elõsegítse az építési igé-
nyek teljesítését azon településrészeken, ahol az épületek megköze-
lítéséhez és használatához szükséges gépjármû várakozóhely kiala-
kítása telken belül nem biztosítható.

A rendelet hatálya
2. §

A rendelet hatálya Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási te-
rületén a beépítésre szánt területen belül kiterjed minden olyan ter-
mészetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli társaságra,
aki (amely):
a) rendeltetésmód változást kérelmez (6. § 6. pontja szerint), mely

során az elõírt gépjármû várakozóhely szám növekedik;
b) építési vagy fennmaradási engedélykérelmet nyújt be bármely

funkciójú, engedélyköteles építmény építésére, bõvítésére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének
57/2006. (XII. 18.) számú rendelete

a parkolóépítési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történõ
teljesítése esetén fizetendõ megváltásról, a parkoló alap képzésérõl

és felhasználásáról
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túlmenõen – az építési telken a megszûntekkel azonos számú
várakozóhelyet újra kell létesítenie, vagy azokat meg kell váltania.

(6) A polgármester a 3. § (9) bekezdésében szabályázott kedvez-
mény gyakorlásáról évente egy alkalommal a Közgyûlésnek be-
számol.

A megváltási összegek felhasználása
5. §

(1) A gépjármû várakozóhely megváltási befizetéseket az önkormány-
zat elkülönített parkoló alapként kezeli.

(2) Az elkülönített pénzalapot Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának közigazgatási területén belül megvalósítandó
gépjármû-várakozóhelyek, illetve gépjármûvek tárolására szolgá-
ló létesítmények építésére lehet felhasználni.

(3) Amennyiben a parkolási igényû létesítmény rendeltetése a késõb-
biek során oly módon változik, hogy annak az OTÉK szerinti vá-
rakozóhely szükséglete csökken, a befizetett megváltási összeg
nem igényelhetõ vissza.

(4) Ha az építési engedély hatályát veszti, nem emelkedik jogerõre,
vagy az építkezés meghiúsul, úgy az építtetõ kérelmére a szer-
zõdés érvényét veszti, és a befizetett parkolás megváltási díjat
az Önkormányzat az építtetõ részére visszafizeti.

Értelmezõ rendelkezések
6. §

E rendelet alkalmazása szempontjából
1. Megváltandó várakozóhelyek száma: az építmények rendeltetés-

szerû használatához szükséges, de legalább az elõírt mennyisé-
gû és fajtájú gépjármû saját telken belüli elhelyezéséhez szüksé-
ges, mûszaki okból nem biztosítható várakozóhelyek mennyisége.

2. A várakozóhelyek megváltási alapdíja: e rendeletben egy gépjár-
mû elhelyezésének kiváltásához szükséges, az önkormányzat ál-
tal meghatározott pénzösszeg.

3. A gépjármû várakozóhely megváltási összeg: a megváltási alap-
díj és a szükséges várakozóhely számának szorzataként képzett
pénzösszeg.

4. A gépjármûparkoló-alap: a befizetett várakozóhely megváltási dí-
jakból kizárólag várakozóhelyek kiépítésére fordítható, az önkor-
mányzat költségvetésében elkülönítetten kezelt pénzösszeg.

5. Országos hatályú rendelet: az adott területre érvényes rendezési
terv alapjául szolgáló országos rendelet (OTÉK).

6. Rendeltetésmód-változás: az építmény használati céljának, üze-
melés technológiájának olyan megváltoztatása, amely az állékony-
ság, a tûzbiztonság, az egészségvédelem, a környezetre gyako-
rolt hatás, a használati biztonság, az energiafelhasználás, a zaj-
és rezgéskibocsátás tekintetében változást eredményez a meg-
elõzõ használathoz képest.

Záró rendelkezések
7. §

(1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a
rendelet hatálybalépését követõen indult építési engedélyezési
eljárás során kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a
16/2003. (IV. 24.), a 17/1999. (VII. 8.) és a 26/1994. (VI. 2.) számú
önkormányzati rendelet.

Békéscsaba, 2006. december 14.

VANTARA GYULA DR. NAGY MÁTYÁS
polgármester jegyzõ

1. számú melléklet

Területi kategóriák leírása

Kiemelt (extra) kategória
– Árpád fejedelem tér
– Széchenyi liget
– Aradi vértanúk ligete

3. §

(1) A vonatkozó jogszabályok szerint szükséges parkolók biztosít-
hatóságát a jegyzõ az építéshatósági eljárás keretén belül a vo-
natkozó jogszabályok alkalmazásával az illetékes szakhatósá-
gok közremûködésével biztosítja.

(2) A meglévõ építmények átalakítása, bõvítése, rendeltetésmódo-
sítása esetén az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározott
gépjármûparkoló építés alól legfeljebb 50%-os mérséklés adha-
tó a HÉSZ-ben szereplõ területeken.

(3) Amennyiben az elõírt számú parkolóhely kialakítása a telken jog-
szabályi rendelkezések miatt nem biztosítható, úgy az önkor-
mányzat a hiányként mutatkozó gépjármû várakozóhelyek kiala-
kítását legfeljebb 500 m-en belüli parkolóházban, vagy a közte-
rületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetõleg a köz-
forgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasz-
nálásával az út kezelõjének hozzájárulásával megengedheti.

(4) Amennyiben az építeni kívánt építményhez biztosítandó számú
gépjármû-várakozóhely az építményhez tartozó építési telken
nem vagy csak részben valósítható meg, és a (3) bekezdésben
meghatározott körülmények sem biztosítottak, az eljáró építés-
ügyi hatóság az engedélyezni kívánt tervezett építkezésre a 2.
§-ban meghatározott esetekben az engedélyt akkor is megad-
hatja, ha az építtetõ a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatával megkötött megállapodás alapján azt pénzben meg-
váltja.

(5) Önkormányzat az ingatlanhoz tartozó kialakított vagy megváltott
gépjármû várakozó helyek számáról a 2002. március 15. elõtti
állapotot teljesítettnek tekintve nyilvántartást vezet.

(6) A gépjármû várakozóhely megváltás csak abban az esetben le-
hetséges, ha önkormányzati tulajdonú közterületen a gépjármû
várakozóhely megépíthetõ 1 éven belül, vagy rendelkezésre áll.

(7) A várakozóhely megváltási alapdíj egységenként és területi kate-
góriánként a következõ:

Extra kategória: 550 E Ft/parkoló
I. kategória: 500 E Ft/parkoló
II. kategória: 450 E Ft/parkoló

III.–IV. kategória: 350 E Ft/parkoló

A közterületek közlekedésre szánt területe 5 területi kategóriára
tagozódik, melynek leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(8) A megállapított várakozóhely megváltási alapdíját a képviselõtes-
tület évente felülvizsgálhatja és módosíthatja.

(9) Amennyiben az építeni kívánt építményhez biztosítandó számú
gépjármû-várakozóhely az építményhez tartozó építési telken
nem, vagy csak részben valósítható meg és a fennmaradó par-
koló közterületen történõ kiépítéséhez a terület nem biztosítha-
tó, vagy az építmény 500 méteres körzetén belül a meglévõ par-
kolók kihasználtsága az új parkoló építését nem indokolja, Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Polgármestere a parkoló építés kö-
telezettséget maximum 50%-os mértékben mérsékelheti a HÉSZ
24. §-ában foglaltak figyelembevételével.

A megváltás módja
4. §

(1) A gépjármû várakozóhely megváltására vonatkozó kérelmet a
polgármesterhez címezve a Polgármesteri Hivatalban kell benyúj-
tani.

(2) Az önkormányzat nevében a polgármester a várakozóhelyek
megváltásáról az építtetõvel e rendelet 2. számú melléklete sze-
rinti szerzõdést köt.

(3) A várakozóhely megváltási összeget a szerzõdés szerinti üteme-
zésben, minimum 50%-át a szerzõdéskötést követõen 15 napon
belül, további részét a használatbavételi engedély kérelem be-
nyújtásakor, de legkésõbb a parkolóhely megváltási szerzõdés-
kötést követõ 1 éven belül kell befizetni.

(4) A várakozóhelyek megváltásáról szóló szerzõdés egy példányát
és a szerzõdés szerinti befizetés tényének igazolását az építte-
tõnek az építési engedélyezési dokumentációhoz csatolni kell.

(5) Amennyiben az építési engedély köteles beruházás, illetve meg-
lévõ építmény rendeltetésének módosítása az ingatlanon lévõ
várakozóhelyek megszüntetését eredményezi, úgy az építtetõ-
nek ezek helyett – az OTÉK szerinti várakozóhely szükségleten 11



– Szeberényi tér
– Kossuth tér
– Szent István tér
– Korzó tér
– Andrássy út mindkét oldala a Szent István tértõl

a Trefort utcáig
– a Lencsési úti Jééé ABC elõtti közterület
– a Gyulai út Sportcsarnok elõtti szakasza és a Rendezvénytér

rendezvény idején
– Kórház utca rendezvények idején
– Kórház utcához csatlakozó utcák 50 m-ig:

Ligeti Károly sor, Gõzmalom tér, Peter J. utca, Puskin utca,
Telep utca, Tünde utca, Vandháti út, Körgát sor
rendezvények idején

– MÁV- és autóbusz-pályaudvar elõtti terület
– az Andrássy út Trefort, Illésházi és Jókai utcák által határolt

földrészlet (piac környéke)
– Széchenyi utca

I. kategória

– Szabadság tér
– Bartók Béla út mindkét oldala
– Munkácsy tér
– Luther utca
– Derkovits sor
– Bánszky utca
– József Attila utca
– Csaba utca
– Justh Gyula utca
– Hunyadi tér
– Irányi utca
– Munkácsy utca
– Kinizsi utca
– Haán L.utca
– Mednyánszky utca
– Lepény Pál utca
– Knézich Károly utca
– Gyóni Géza utca
– Wlassics sétány
– Petõfi liget
– Gábor Áron utca
– Nagy Imre tér
– Petõfi utca
– 1919-esek tere
– Gábor köz
– Gõzmalom tér az extra területi kategórián kívüli esetekben
– Luther utca–Lázár utca sarok a Lázár utca 15. számig

II. kategória

– Áchim ltp.
– Penza ltp.
– Bánszki ltp.
– Kazinczy ltp.
– Millennium ltp.
– József A.ltp.
– Berényi út
– Baross u.
– Békési út
– Kórház utca az extra övezeti besoroláson kívüli esetekben
– Gyulai út az extra övezeti besoroláson kívüli esetekben
– Bajza utca
– Árpád sor Bajza u.–Degré u. közötti szakasza
– Dózsa Gy. út
– Corvin utca
– Lencsési út
– Bánát utca
– Vozárik utca
– Kétegyházi út
– Orosházi út

– Orbán Balázs tér
– Madách u.–Kolozsvári u.–Sziklai Sándor utca
– Nyugati kertváros
– Jókai u. mindkét oldala

– Szarvasi út és Illésházi utca közötti szakasz
– Kossuth utca
– Hadnagy u.–Szécsi u.–Fõ u.–Október 23. tér által határolt

földrészlet
– Szarvasi út
– Temetõ sor
– Andrássy út–Gábor Áron utca–Bartók Béla út–Temetõ sor által

határolt terület

III. kategória

A felsorolt területeken kívül esõ egyéb, Békéscsaba Megyei Jo-
gú Város belterületi földrészletei.

IV. kategória

Békéscsaba Megyei Jogú Város külterületi földrészletei.

2. számú melléklet

Szerzõdés

amely létrejött egyrészrõl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. (képviseli: polgár-
mester, továbbiakban: Önkormányzat) és másrészrõl ......................
.............................................................................................................
....................................................... (a továbbiakban: Építtetõ) között
az alábbiak szerint:

1. Építtetõ a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának a
gépjármû várakozóhelyek megváltásáról szóló ....../2006. (.........)
számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján az OTÉK
42. §-ában meghatározott ............ db gépjármû-várakozóhelynek
a Békéscsaba, ............................................................................ út
(utca, tér) ................ hsz. alatti kialakítását – mivel azt saját telkén
nem tudja biztosítani – pénzbeli térítés ellenében megváltja.

2. Építtetõ a ................. db gépjármû-várakozóhely megváltásáért a
Rendeletben területi kategóriánként meghatározott összeg sze-
rint ............................. Ft, azaz .......................................................
........................................................... forint megváltási díjat köte-
les megfizetni az Önkormányzat részére.
Az építtetõ ebbõl ........ %-ot, azaz .................................................
....................................................................... forintot a szerzõdés-
kötést követõ 15 napon belül köteles megfizetni. A fennmaradó
............................. Ft, azaz .............................................................
...................................................................................... forint meg-
váltási díjat pedig a használatbavételi engedély kérelem benyúj-
tásakor, de legkésõbb e szerzõdés megkötését követõ 1 éven be-
lül kell befizetni.

3. Az építtetõnek a 2. pont alatti megváltási összeg befizetésérõl
szóló igazolást az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni
kell.

4. Az Önkormányzat a rendelet rendelkezéseinek megfelelõen hasz-
nálja fel a befizetett megváltási összeget.

5. E szerzõdés bontó feltétele, ha az építési engedély hatályát vesz-
ti vagy nem emelkedik jogerõre. A felek errõl bontó szerzõdést
kötnek. Az Építtetõ a befizetett megváltási összeget a Rendelet
5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint visszaigényelheti a bontó
szerzõdés megkötését követõen.

6. A befizetett parkolóhely megváltási díj a kezelési költség levoná-
sával, kamatmentesen kerül visszafizetésre az Építtetõ részére.

7. Szerzõdõ felek a jelen szerzõdésbõl eredõ vitás kérdések elbírá-
lására a Békéscsaba Városi Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az
OTÉK, valamint a Rendelet elõírásait kell alkalmazni.

Békéscsaba, ...................................................

................................................ ................................................
önkormányzat építtetõ12



NYERÕ PÁROS

Start Rádió 1 – Békéscsaba legfrissebb rádióállomása

ten. Meggyõzõdésem, hogy sem a Rádió 1, sem pedig a Start Rádió
eddigi hallgatói nem fognak csalódni a 88,9 MHz mûsorkínálatában.

– Változik-e a rádió üzleti stratégiája?
– A Start Rádió 1 nem csak a hallgatóihoz viszonyul felelõsség-

teljesen, hanem üzleti partnereihez is. Ezért évente több alkalommal
készíttetünk hallgatottsági felméréseket, hogy azok alapján hitelesen
tudjuk tájékoztatni ügyfeleinket az aktuális hallgatói szokásokról,
tendenciákról. Hirdetési lehetõségeket, csomagokat kínálunk hálóza-
tunk másik rádióállomásának – a Rádió 1 Orosháza – mûsorába is.
A reklámok elkészítéséhez pedig immáron egy képzett, professzioná-
lis kreatív csapat ötletei adnak segítséget. Természetesen a megyei
sport- és kulturális programok, rendezvények támogatását, propagá-
lását továbbra is kiemelten kezeljük. Célunk, hogy mind
hallgatóink, mind üzleti partnereink elmondhassák: a Start
Rádió és a Rádió 1 békéscsabai házasságából egy igazán
nyerõ páros született.
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Lencsési Közösségi Ház
5600 BÉKÉSCSABA, FÉJA GÉZA TÉR 1. • TELEFON/FAX: 456-177

E-MAIL: LENCSESIKOZHAZ@MAIL.GLOBONET.HU

Alakformáló torna minden héten hétfõn és szerdán 18.30-tól 19.30-
ig, vezeti Szamosvári Anita aerobic-oktató, részvételi díj 300 Ft/al-
kalom. � Február 5-én, hétfõn 17 órakor Kocziszki János kertész-
mérnök tart elõadást Házikerti zöldségtermesztés címmel a közös-
ségi ház Kertbarátkörében. � Február 9-én, pénteken 17 órakor
kerül sor dr. Grin Igor muzeológus fotókiállításának megnyitójára a
közösségi ház tanácskozótermében. A tárlatot Takács Gyõzõ kép-
zõmûvész nyitja meg. Megtekinthetõ március 2-ig, hétköznapokon
8-tól 18 óráig. � A Márvány Fotómûhely Fotópoézis címû kiállítá-
sa február 19-ig tekinthetõ meg a közösségi ház tanácskozóter-
mében, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. � Alapfokú és haladó szá-
mítógépkezelõi tanfolyam indul nyugdíjasoknak február 19-én.
A képzések 24 órásak, 12 foglalkozásból állnak, melyek hétfõi napo-
kon 8 órakor (alapfokú) és 10 órakor (haladó) kezdõdnek. Rész-
vételi díj: 8000 Ft/fõ. Jelentkezni február 16-ig lehet személyesen a
közösségi házban a részvételi díj befizetésével. � Alapfokú és ha-
ladó jógatanfolyam indul február 22-én, csütörtökön (kezdõ) és
február 27-én, kedden (haladó), 18 órakor. A foglalkozások ked-
di (haladó) és csütörtöki (kezdõ) napokon 18-tól 20 óráig tartanak.
Részvételi díja 5500 Ft/fõ. Vezeti Juhász Gabriella. Jelentkezni feb-
ruár 21-ig lehet személyesen a közösségi házban a részvételi díj
befizetésével.

perfekt

Válassza a minõséget 2007-ben is!
60–80%-os támogatással
szervezzük a VÁTI Kht.
által támogatott OKJ-s
tanfolyamokat.

– Minõségirányítási belsõ auditor
– Minõségellenõr
– Társadalmobiztosítási ügyintézõ
– Vendéglátó vállalkozó
– ABC-eladó
– Falusi vendéglátó
– Ingatlanközvetítõ
– Ingatlankezelõ

vagy társasházkezelõ
– Csatornamû-kezelõ
– Könnyû- és nehézgép-kezelõ
– Közbeszerzési referens

További tanfolyamok:
– Számítógép-kezelõ / szoftverüzemeltetõ
– Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
– Mérlegképes könyvelõ

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

www.perfekt.hu
Információs vonal: 66/52-00-72

Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
Tanfolyam indul 2007. február 5-én, 16 órakor

Helyszín: Békéscsabai, Ifiház

JELENTKEZÉS a fenti idõben és helyszínen.
Elõzetes információ: Horváth László, 06-30/9388-981

ÁRGARANCIA... Szerzõdésben garantáljuk,
hogy a tanfolyamdíjak 1 évig NEM EMELKEDHETNEK!

Színvonalas oktatás olcsón! TThheerrmmááll AUTÓSISKOLA!

További információ: 66/457-442, 06-30/9-388-981

Magyarország egyik legnagyobb és leghallgatottabb rádiós hálózatá-
nak, illetve Békés megye nagy múltú és jelentõs tapasztalattal rendel-
kezõ kereskedelmi rádiójának házasságából megszületett Békéscsa-
ba professzionális és legfrissebb rádióállomása, a Start Rádió 1. A
Start Rádió és a Rádió 1 eddigi hallgatói kedvenc csatornájukat az
FM 88,9 MHz-re hangolva érik el. Ugyanitt találkozhatnak kedvelt mû-
sorvezetõikkel, korábbi Startosokkal, Rádió 1-esekkel egyaránt.

A Start Rádió 1 ügyvezetõje, Mazán Tamás szerint a változással
az eddigieknél sokkal jobban tudják szolgálni a Békés megyei hall-
gatók széles körû igényeit.

– Miért volt szükség a frekvenciaváltásra?
– A változásokat a hallgatókért érzett felelõsség motiválta mind a

Rádió 1, mind pedig a Start Rádió részérõl. A Rádió 1 által korábban
használt békéscsabai frekvenciának ugyanis 2007-ben lejár az elsõ
körös mûsorszolgáltatási szerzõdése. Mivel a Rádió 1 nem akarta
cserben hagyni eddigi hûséges hallgatóit, olyan partnert keresett,
amellyel együttmûködve hosszútávon és biztonságosan képes garan-
tálni a rádió békéscsabai jövõjét. A Start Rádió pedig pontosan ilyen
partner, hiszen a megyében egyedülálló módon 2012-ig (és opcioná-
lisan még további öt évre, 2017-ig) rendelkezik mûsorszolgáltatási jo-
gosultsággal. Ugyanakkor a Start Rádiónak is gyümölcsözõ az együtt-
mûködés, hiszen a változás óriási technikai fejlesztéssel valósult meg:
a békés megyei hallgatók így sokkal nagyobb vételkörzetben és pro-
fesszionálisabb minõségben élvezhetik kedvenc mûsoraikat. A régi
Start Rádió-hallgatók pedig európai színvonalú mûsorokban országos
sztárokkal is találkozhatnak, miközben az eddigi erõs csapat is tovább
dolgozik.

– Hogyan alkalmazkodik a mûsorstruktúra a megyei hallgatók igé-
nyeihez?

– A Start Rádió 1 programja a Rádió 1 országos hálózatának ar-
culatát, profizmusát kapja. Eddigi tapasztalataim alapján bátran kije-
lenthetem, hogy a célközönség igényei szinte megegyeznek Békés-
csabán vagy a megye bármelyik településén, éppúgy mint Budapes-



Hocz és Medvegy Kft.
Békéscsaba, Kazinczy u. 31/B

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

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat

és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.

MSZ EN ISO 9001:2001

AUTÓÜVEG
CENTRUM

Szarvasi út 9.,
Hat ház u. sarok

Telefon: 450-358

Szélvédõ-autóüveg,
napfénytetõ eladása

és szerelése, biztosítós
üvegkárok ügyintézése

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR
javítása, forgalmazása, cseréje

Olajcsere, kisebb javítások
Békéscsaba, Mogyoró u. 7.

(Dobozi út–Eiffel-toronytól jobbra 50 m-re)

Telefon: 06-66/430-589, 06-30/2282-447
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–17.30 óráig14

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105

Minden, ami ÜVEGEZÉS
Polykarbonát • Épületlakatos munkák

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

BÁRÁNYSZETT-AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG!
HÁROMRÉSZES BÁRÁNYSZETT: 29 900 Ft

A szett tartalmaz 1 db takarót, 1 db párnát és 1 db kispárnát.

– birkagyapjú garnitúra....................... 39 900 Ft
– birkagyapjú takaró .................................................. 19 700 Ft
– gyermek báránygarnitúra........................................ 24 900 Ft
– vákuummatrac (90 x 200 cm) ................................. 54 900 Ft
– fenyõ ágykeret (90 x 200 cm) ................................ 37 900 Ft
– tölgy ágykeret (180 x 200 cm) .............................. 139 000 Ft
– motoros ágyrács .................................................... 69 900 Ft
– 100%-os pamut gumis lepedõ .................................. 2 970 Ft

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

Kasmír gyapjúgarnitúra

99 900 Ft

Nõi, férfimellény9 600 Ft

Pamut mágnesesvesemelegítõ3 400 Ft

Korrekt Ingatlan és Hiteliroda
5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 3/8., földszint

Puskás Lajosné Miklósi Mária
hitelügyintézõ, pénzügyi tanácsadó

OTP-GARANCIA Biztosító helyi képviselõ
ingatlanközvetítõ, értékbecslõ

Tel.: 06-30/263-4895, 66/445-965 • E-mail: korrekt@globonet.hu

Február 15-tõl induló tanfolyamaink:

Angol, német, olasz, francia, spanyol, arab
alap, középhaladó és haladó szinten.

– Átjárhatóság a szintek között.
– Igény szerint egyéni órák.
– Ingyenes felmérõ teszt és próbaóra.
– Diplomás tanárok.

Békéscsaba, Jókai u. 16., a Csaba Center parkolójával szemben.
Telefon: 06-20/5225-625
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Adómentes!
Ön megdolgozott a pénzéért!
És a pénze Önért!

Elégedetlen a kamatokkal?
Ne érje be kevesebbel!

Válogasson a legmodernebb, legjobb
lehetõségek között!

Díjmentes tanácsadás:
06-30/8599-724

Gondoljon a jövõjére!
� Hogy

késõbb élete legnagyobb céljait
valóra válthassa.

� Hogy

40-50 évesen
luxusnyugdíjba mehessen.

� Hogy

nyugdíjaséveit gondtalanul utazgatva
élhesse, mint a német nyugdíjasok
többsége.

� Hogy

tovább éljen egészségesen!

� Hogy

gyermekére egy biztonságos jövõ
várjon.

Szeretné tudni a megoldást?
Kérjen idõpontot ingyenes és kötelezettségmentes

személyes tanácsadásunkra!

Hívjon a 06-30/8599-724 telefonszámon.

MOST! MOST!

�
Klíma- és hûtéstechnika

Cégünk vállalja lakások, családi házak,
üzletetek, irodák klimatizálását
ingyenes felméréssel, tervezéssel,
profi minõségben, gyorsan, olcsón.

Szereltesse velünk legjobb
techonológiájú klímaberendezését,
amivel a hagyományos készülékhez
képest 40% energiamegtakarítást
érhet el.
Idõben gondoljon a nyárra!!!

Megrendelés: 06-30/609-2439
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� A P R Ó H I R D E T É S �

• Szobafestés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. Marik István, Tavasz u. 83.
Telefon: 06-30/275-7263.

• Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készí-
tését vállalom. Lestyán Pál, Gorkij u.
16. Telefon: 436-225, 06-30/481-8071.

• Biztonsági zár, redõny, harmonikaajtó,
szalagfüggöny, reluxa, szúnyogháló
szerelése, javítása, kulcsmásolás: Len-
csési út 42. Telefon: 06-30/233-4550,
636-136.

• Utánfutó-kölcsönzés a Lencsésin: Do-
bos I. u. 20. Telefon: 06-70/335-7584,
06-30/233-4550, 635-135.

• Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak teljes körû ügyintézéssel. Te-
lefon: 06-20/567-6521.

• Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Péter József, telefon: 06-20/
9358-173.

• Szobafestés, mázolás, tapétázás. Gu-
bény György, telefon: 443-079, 06-30/
359-8560.

• Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsa-
ba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Telefon:
06-20/9212-521 és 06-20/9446-986.

• Szobafestés-mázolás, tapétázás, egyéb
díszítõmunkák. Tel.: 06-20/432-6098.

• Kft.-k, bt.-k, kkt.-k és egyéni vállal-
kozók, figyelem! A Rita-Prog könyve-
lõiroda (Békéscsaba, Lepény Pál u. 7.)
vállalja az Ön könyvelését, elektroni-
kus adóbevallások elkészítését. Tele-
fon: 06-20/ 4247-187, 06-30/307-3245

• Nyaraljon Horvátországban a Vir-szi-
geten! A tengerparttól 200 m-re föld-
szintes (4-6 fõs) apartmanban. Telefon:
06-20/9237-447.

• Gipszkartonozás többéves szakmai
múlttal, garanciával. Baklacard Bt., te-
lefon: 06-20/ 993-9165.

• Újrakezdés a boldogabb holnapért.
60 órás személyiségfejlesztõ, önisme-
reti tréning indul. Érdeklõdni: 06-60/
773-5690, 06-30/3700-881.

• Matematikakorrepetálás középiskolá-
soknak, fõiskolásoknak. Angolnyelv-
oktatás. Telefon: 06-30/855-7105.

• Jelmezkölcsönzés (a volt Baba Bizo-
mányi jelmezei). Békéscsaba, Lencsési
22., a Profi mögött. Érdeklõdni: 06-30/
912-0044.

• Újrakezdés címmel tart interaktív elõ-
adást február 5-én, hétfõn 16 órakor
a Mi-Értünk Egyesület székhelyén
(Kazinczy u. 6/1., a tûzoltóság
gal szemben) Novák Mag-
dolna és Mikóczy Erika
pszichodráma-vezetõ.

* Hitellel történõ vásárlás esetén. További részletekrõl érdeklõdjön
kereskedéseinkben!

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

AKKREDITÁLT FELNÕTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS, VALAMINT
ÁRUFUVAROZÓ TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK

2007. február 5-én, 16 órakor
Békéscsabán, a Kinizsi u. 11. alatt (az APEH utcája).

Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával!

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

EREDMÉNYEINK KIVÁLÓAK, SZOLGÁLTATÁSUNK
GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

MI SIKERRE VEZETJÜK ÖNÖKET!

HA MINKET VÁLASZTANAK, VELÜNK BIZTOS CÉLBA ÉRNEK!
OKÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Akkreditációs lajstromszám: 0462

Programakkreditációs szám: PLH-245

Együttesen 360–1 000 000 Ft értékben*

� Felnire szerelt téligumi-szett.

� Akciós fix hitel.
� Emelt áras használtautó-beszámítás.

A Mérleg
könyvelõiroda
teljes körû ügyintézéssel
vállalja társaságok (bt.,
kft., kkt. ...) könyvelését,
elektronikus adóbevallását.

Érdeklõdni:
munkanapokon 8–16 óráig.

Békéscsaba, Mikszáth u. 47.
Telefon: 06-30/413-1049

Autós-motoros
tanfolyam indul

2007. február 12-én, 16 órakor.
Helye: Békéscsaba, Andrássy út 22.

(MTESZ-székház)
ÁRBAN ÉS EREDMÉNYESSÉGBEN

VELÜNK JÁR A LEGJOBBAN!
OKÉV 06-0166-03

Tel.: 449-877 és 06-30/9353-325

SZÁMPROG Kft.
Békéscsaba, Szabadság tér 12–14.
Tel./fax: 66/321-824, 325-824

Mikrofonos Webkamerák
1280 x 1024 felbontás, notebookra is!

Bruttó: 4800 Ft-tól!

Digitális MP3/MP4 lejátszók
512 MB, 1 GB, 2 GB,
színes kijelzõ, MP3,
film, rádió, pendrive,

diktafon egyben!
Bruttó: 16 200 Ft-tól!

HIRDETÉSFELVÉTEL:

� Tóth Produkció Reklám és Rendezvényszervezõ Iroda
Békéscsaba, Mednyászky u. 2. I/8.
Tel./fax: 66/549-620 • Mobil: 06-30/326-8630

� Gyorsnyomda – Békéscsaba, Munkácsy u. 2.
Tel.: 66/547-600 • Fax: 66/547-601 • Mobil: 06-30/6868-753

� Gyorsnyomda – Békéscsaba, Csaba Center földszint
Tel./fax: 66/524-653 • Mobil: 06-30/6868-752

Prohászka Béla és az Atomas Bt.
Éttermi rendezvényektõl a sátras rendezvényekig.

Lakodalmak, konferenciák, baráti találkozók,
állófogadások, kerti partik, grill-étkezések,
borkóstolók, MÁTYÁS-KORABELI LAKOMÁK,
szendvicsek, hidegtálak, dísztálak.

További információk:
PROHÁSZKA BÉLA, telefon: 06-20/828-0654
ANDÓ TAMÁS, telefon: 06-30/943-9610



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tulajdonában álló szociális helyzet alapján bérbe adható

lakásban történõ elhelyezésre

Pályázható bérlakás: Békéscsaba, Franklin u. 205. (egy és két fél-
szobás, összkomfortos 57 m² alapterületû; helyiségei: elõszoba, la-
kóelõtér konyhával, két félszoba, fürdõszoba, kamra, fûtési mód:
egyedi gázfûtés; a bérleti díj összege: 9519 Ft/hó)

Formanyomtatvány igénylésének, a pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal, Szociális Osztály
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. földszint 5-ös iroda
Telefonszám: 452-252/4019-es mellék

A pályázati feltételekrõl felvilágosítást szintén a fenti címen, telefon-
számon lehetet kérni.

A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. február 23.

A pályázatok elbírálásának várható idõpontja:
2007. március
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Az alábbi rendelet-tervezettel kapcsolatban lakossági észrevételeket
vár a képviselõ-testület. Az írásbeli véleményeket 2007. február 6-ig
kérik eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közmûvelõdési és
Sport Osztályára.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a közoktatás-
ról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 66. § (2)
bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az ugyanezen bekezdésé-
ben foglaltak végrehajtására a sajátos helyzet fogalmának helyi szabá-
lyozásáról a következõ rendeletet alkotja:

A rendelet szabályozási köre
1. §

A rendelet hatálya kiterjed:
a) valamennyi önkormányzati fenntartású alapfokú nevelési-oktatási in-

tézményre, valamint a helyi önkormányzati feladatellátásban résztve-
võ alapfokú nevelési-oktatási intézményre;

b) a gyermekekre, tanulókra, valamint azok szüleire, törvényes képvise-
lõire.

A sajátos helyzet meghatározása
(a Kt. 66. §-ának (2) bekezdéséhez)

2. §

E rendelet alkalmazásában sajátos helyzetnek minõsül, ha a gyermek/
tanuló
a) speciális képességeinek, adottságainak kibontakoztatása érdekében

az iskola pedagógiai programjában meghatározott nevelési-oktatási
program miatt választja a szülõ az adott iskolát,

b) felvételét nevelési tanácsadó, szakértõ bizottság és/vagy szakorvos ja-
vasolja,

c) testvére vagy testvérei már az adott iskola tanulói,
d) szülõjének munkahelyéhez az adott iskola közelebb van, mint a kö-

telezõ felvételt biztosító iskola.

Záró rendelkezések
3. §

E rendelet 2007. február 19-én lép hatályba.

Békéscsaba, 2007. január 9.

VANTARA GYULA DR. NAGY MÁTYÁS
polgármester jegyzõ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének ..../2007 (........) számú
rendelete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

66. §-ának (2) bekezdésében meghatározott sajátos helyzet fogalmának
megállapításáról (tervezet)

DÖNTÉS ELÕTT
KÖZLEMÉNY

Békéscsaba Megyei Jogú Városban mûködõ Cigány, Lengyel, Ro-
mán és Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok elkészítették Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatukat, mely megtekinthetõ a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetõtábláján (Békéscsaba, Szent István tér 5–7.)
valamint a Kisebbségi Önkormányzatok irodájában (Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17. III. emelet 15.) munkaidõben.

Békéscsaba, 2007. január 25.
DR. NAGY MÁTYÁS

jegyzõ

FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészség-
ügyi Osztálya tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy dr. Buki Má-
ria és dr. Hursán Ágnes felnõtt háziorvosok rendelõjének a helye
(Békéscsaba, Lepény Pál u. 1.) 2007. január 29. napjával kezdõ-
dõen megváltozik.

Az új rendelõ helye: Békéscsaba, Just Gyula u. 2., földszint.

Rendelési idõ:
� Dr. Buki Mária – hétfõtõl péntekig: 10.00–14.00 óráig
� Dr. Hursán Ágnes – hétfõtõl péntekig: de.:  8.00–11.00 óráig

du.: 14.00–15.00 óráig

Békéscsaba, Derkovits sor 2. • Tel.: 449-222 • Fax: 449-336
E-mail: ifihaz@bekesnet.hu, szervezes@ifihaz.hu

� Február 2. (péntek) 18.00 óra: A  Vásárhelyi Pál  Mûszaki Szak-
középiskola szalagavatója. 18.00 óra: A Csabai Kolbász Klub meg-
beszélése a Casinóban � Február 3. (szombat) 10.00 óra: A Ma-
dártani Egyesület összejövetele a Casinóban � Február 5. (hétfõ)
18.30–20.00 óráig: Gazdálkodj okosan! – Internetes kereskedelmi
és üzleti találkozó � Február 7., 14. és 21. (szerda) 18.30 óra: Jó-
gatanfolyam � Február 8. (csütörtök) 15.00 óra: A Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium farsangja � Február 9. (péntek) 14.30 óra:
Városi prózamondó verseny általános iskolásoknak a Munkácsy
Emlékházban. 16.00 óra: A Szabadkígyósi Szakiskola szalagava-
tója. 21.00 óra: Eleven Hold-koncert a Casinóban � Február 10.
(szombat) 9.00–17.00 óráig: A Ne hagyjuk lenni, mint a befõtt címû
dél-alföldi diákprojekt keretében személyiség-, közösségfejlesztõ
és kortárs segítõ képzés. 19.00 óra: Roma pótszilveszter a nagyte-
remben � Február 12. (hétfõ) 18.30–20.00 óráig: Gazdálkodj oko-
san! – Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó � Február 13.
(kedd) 8.00–16.00 óráig: Gazdálkodj okosan! – Kedvezményes ci-
põvásár � Február 14., 21. és 28. (szerda) 17.00–18.30 óráig: Ingye-
nes önvédelmi oktatás diákok részére

AZ IFIHÁZ INTERNETSZOLGÁLTATÓJA A

� PartyZona Disco nyitóbuli Békéscsabán, a FEK II. emeleti ter-
mében 2007. február 9-én, 21 órától! Sztárvendég: Peat Jr! Rezi-
dens: Dj Hlásznyik. Ezenkívûl Go-go Girl, Full Erotic Show, italpro-
móció (Whisky-cola AKCIÓ) stb. Belépõ: 500 Ft. � Csaba Honvéd
Bál 2007. február 17-én (szombat) 20 órakor. Programok: 20.30
Nyitótánc a Sziluett Táncsport Egyesület elõadásában. 20.30 Va-
csora egyéni felszolgálással (frissensült). 22.00 Békeffy László:
Operettegyveleg. Egész este zene és tánc hajnalig. A nagyterem-
ben a Stage Line együttes, illetve az étteremben Pedró. � Február
24-én, 20 órakor Balkán Táncház a Pravo Zenekarral.


