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Képviselő-testületi ülésről

Az idei első testületi ülés január 29-én volt.
Az elmúlt egy hónap eseményeiről szóló tájékoz
tatóban szerepelt, hogy december 23-án a Pályá
zat Előkészítő Alapra (PEA) benyújtott pályáza
tok c ~edményhirdetése történt meg. A turisztikai
témájú pályázatok közül régiónként l-l projekt
nyert. . .

A dél-alföldi régióból a Körösök Völgye Na
túrpark Egyesület pályázatát támogatták. A na
túrpark turisztikai fejlesztési tervei, a benyújtott
pályázat alapján városunkat is érintik.

A pozitív elbírálásnak köszönhetően az egye
sület tervezett, aktív turizmust megcélzó fejlesz
t.ési elképzeléseit az állam által Finanszírozott
uniós pályázatírásban gyakorlott konzorciumok
dolgozzák ki.

Elhangzott, hogy a megbízott megyei
tisztifőorvos elkészítette a megyei ANTSZ át
szervezését. Tervei alapján 2004. április 1-től
Békésen a kirendeltség megmaradna, de meg
szűnne a tisztifőorvosi státusz.

Tehát az elképzelés szerint a helyi ügyeket to
vábbra is a városi ÁNTSZ intézné, a tiszti főor
vosi teendőket pedig a békéscsabai ANTSZ látná
cl. Az elképzelést az egészségügyi miniszternek
kell jóváhagynia a közeljövőben.

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a
magánerős út és útalap építések önkormányzati
támogatását szabályzó helyi rendeletet, valamint
az útalapra váró utcák sorrendjét.

A közoktatási törvény alapján a képviselők át
tekintették a helyi óvodákat, iskolákat érintő mi
nőségirányítási programot, illetve azt az intézke
dési tervet, aniely 2009-ig az oktatás feltételeit

határozza meg, városi szinten; Gondot jelent,
hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt számí
tani kell 6-8 osztály megszűnésére.

Elfogadták a város egységes szerkezetbe fog
lalt Környezetvédelmi Programját, majd az Ön
kormányzat által, 20Q3-ban benyújtott pályáza
tok eredményességéről szóló tájékoztatót. Utób
biból kiderült, hogy csaknem 300 millió forintot
nyert a város, amely kiegészülve a saját erővel,
közel fél milliárd forint plusz forrást jelent be
ruházások, fejlesztések területén 2004-ben:

A testület döntött két pályázat benyújtásáról.
Ezek közül az egyik diszkrimináció ellenes ak
ciósorozat megvalósítását, a másik közmunka
program keretében 7 hónapig 19 fő foglalkozta
tását célozza meg.

Megszépül a városközpont

Az elmúlt évben a békési önkormányzat
sikeresen pályázott a Széchenyi tér keleti
oldalának és az Erzsébet-ligetnek a felújítására.

A műemléki környezeti besorolásba tartozó
Széchenyi tér nyugati oldalán már elkészült a
térburkolat, kerékpárút, kandeláberek, padok és
egyéb utcabútorok kerültek kihelyezésre. Ennek
folytatásaként Idén elkezdődik a keleti oldal
felújítása.

A városközpont fontos egyedi arculat
meghatározó részén, a mai kor igényeinek meg
felelő, a tér szemközti oldalával szinkronban
lévő kivitelezési munkákra kerül sor. A jelenlegi
vegyes burkolatot egységes, homogén térburko
lat váltja fel 2 700 m2-en, amivel párhuzamosan,
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a zöldfeliilet is át lesi alakít a Fák, cserjék,
virágágyak kerti Int Li ala~ tásra. Padok,
hulladékgyüjtök, kandeláberek,
kerékpártárolok elbel vezésé’ cl togják a tér
sétány jellegét erósiteni. ahol a c~yalogos és a
kerékpáros forgalom kan elsőbbséget.

A munkálatokra a Miniszterelnöki
Hivataltól 29 millió 340 ezer forintot nyert a
város. A tervek~ ~ala~já~i~ a több mint 36 és fél
millió forintos beruházá~ ebben az évben
elkaszLil.

A v~i isközpontban ~zintén jelentős
városképi ~zetrppel bíró Erzsébet-liget is
megszépti I.

A jeleniós lombfeltileuel rendelkező
ligetben ‘ il tozatosabb vonalvezetésű
I érlmrk i at . epi ezentatívabh jellegű
Lertépílészut munkálatok során teszik a
városközpont eme észét kellemesebbé.

A munka keretein belül közel I 000 m3
földfeltöltés, teraszos kialakítású tereprendezés,
igényes, attraktív burkolatok kialakítása fog
megtörténni. Új sétányt alakítanak ki, ami
mellett fák, cserjék, évelő és egynyári
virágágyak kerülnek elhelyezésre. A terület
kialakításánál ügyelnek atTa is, hogy szobrok
elhelyezésére is ideális legyen a liget.

A Jantyik Mátyás utcai járdát kiszélesítik,
amely csak a gyalogosforgalmat fogja
szolgálni. Emellett készül el a kerékpárút. Az
Erzsébet-liget 47. számú főút felőli részén II
állásos parkolót is kialakítanak.

A 11 millió 280 ezer forintos összköltségű
munkálatokra 8 millió 460 ezer forintot nyert
az önkormányzat a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács pályázatán. Az
Erzsébet-liget felújítása a tervek alapján ez év
szeptemberéig készül el. .

B íírimegelőzési program

Az elmúlt évben a kép’ iselő—testület
cl íogadta V árosi l3űninegelőzési stratégiát,
illetve ;! idei l3űnmegelőzési programot.
Előbbit részlete’en megismerbették a
Vat slijj Krónika előző számában, most a
200—t. L~ ‘~ ptogntnot is mertetj (ik.

A gver~nek- és itluságvédelem területén az
. ~n L ~rn ill v/at többek között meghi rdcti a helyi
szóral»zó helyek üzemeltetőinek a
‚.Drogrtentes hel”~ elnevezésű programot.
Ezen területen nagy gondot jelent, hogy nem
működik olyan. Fiatal korosztályt megcélzó
szórakozóhely. ahol alkohol. cigaretta,
esetlegesen illegális drog értékesítés ne lenne.
Ezért az önkormányzat moghirdeti a helyi
szórakozóhelyek között a „Drogmentes hely”
jelző elnserésct. A renctőrség lelvállalja a szóba
jöhető szúrakozóhelyek Folyamatos
ellenőrzését é’; előzetes felmérését. Ezek
pozitlv erednenyc után a ‚.Drogmentes hely’’
Inevevését liasználl’a.ná a szórakozóhely,

amellyel a rendőrség és a helyi önkormányzat
anih~ ítan á, bogy a Ii atalok drogmentes
zórak’y’ólL lye] tartózkodnak. Az

;‚keióproc art iteghirdetésére május végén
keil an ~\zecyes lakosokat ért sérelmeket
L vitaL enyhíteni ‚toL at elhatározások,

amelyek közül az egyik a családon belüli
erőszakot elszenvedett családtagok biztonságos
elhelyezését segítené egy krízislakás
létesítésével. Az áldozattá vált egyének
segítése is fontos társadalmi feladat, akiket
önkéntes szakemberek látnak el tanácsokkal a
létesítendő Áldozatvédelmi Irodában.

A vagyon elleni bűnözés megelőzésének
területén a Bűnmegelőzési program célul tűzte
ki, egy városi vagyonvédelmi jelzőrendszer
kialakítását, lehetőségeinek pontos feltárását.

Számos preventív, felvilágosító és
tájékoztató programpont is feladatként
jelentkezik. A baleset-megelőzési programok
során minden korosztályt el kell érni, míg a
DADA program és egyéb felvilágosító munkák
célcsoportja első sorban a városban élő, tanuló
diákság, fiatalság.

A Bűnmegelőzési programban szereplő
feladatok jelentős részét még az első fél évben
a képvisélő-testület megtárgyalja, és
meghatározza azok pontos végrehajtását.

A Bűnmegelőzési program közvetlen
végrehajtásáért a Polgármesteri 1-livatal és a
Rendőrkapitányság felelős. Az egyes
programokban szerepet vállalhatnak az érintett
intézmények, civil szervezetek, lakosok.
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Út és útalap építések önkormányzati támogatása

Elmúlt évben a Képviselő-testület
meghatározta azon utcák sorrendjét, amelyek
már rendelkeznek útalappal, és aszfaltozásra
várnak.

Ez alapján hasonló támogatási rendszert és
sorrendet fogadtak cl az útalappal eddig nem
rendelkező utcák esetében is, mert több
utcaközö~ség is jelezte, hogy saját anyagi
hozzájárulásukkal is szeretnének útalapot
építeni utcájukban.

A lakossági magánerőből, önkormányzati
támogatással megvalósuló út és útalap
építéseket helyi rendelet szabályoz, amit
utcasorrenddel együtt fogadtak cl a januári
testületi ülésen a képviselők.

A munkálatokat a lakosok, az általuk

megválasztott egy vagy több közös képviselő

útjáű kezdeményezhetik, a Műs~aki

Osztályon. A~ önkormányzati támogatásra

irányuló pályázatot űrlapon szükséges

benyújtani minden év november 30-ig.

4 2004. évre vonatkozó kérelmeket 2004.

március 15-ig szükséges beadni.

A pályázat egyik feltétele, hogy az adott

utcában lévő ingatlanok tulajdonosai

minimum 2/3-a támogassa az~ önerös út és

útalap építést.

A pályázatokat a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság bírálja cl. Az
elfogadható pályázatok mennyisége a város
adott évi költségvetésében, az erre a célra
elkülönített összeg mértékétől függ.

A támogatás összege, módjuk

I., I-Ia az adott utca a meghatározott sorrend

alapján következik az út vagy útalap építésben,

akkor a megépítéshez szükséges

anyagköltségeket vállalja fel az önkormányzat.

Az útalap elkészítése ebben az esetben to~~rténliet

a lakossági úttársulás tagjainak saját

munkavégzésével, vagy ha ezt a munkát mással

végeztetik cl, akkor a munkavégzé~ költségei az

utcában lakókat terheli. Ebben az esetben az

útalap építés költségeinek megközelítőleg 65 %-

át vállalja az önkormányzat, a fennmaradó rész

a lakóközösséget terheli.

2, Azok az utcák, akik a rangsoi ban le°ó

helyuknél hamarabb sze; eta enek utat vagy

utalapot es lal ossagi uttar%ulas altal

kezdemenyezik a kivitelezest, akkor a

beke, ulest koltség 30 %-at vállalja az

onkormányzat Az utcai lakókozossegnek ebben

az esetben 70 %-at kell fizetnie a kiviteleze~nek

A tervezés és a hatósági előírások,
elkészítendő szakvélemény költsége Békés
Város Önkormányzatát terheli.

A palyázat egyébjeltetelenol, illetve az es

útalap építéséről részletes tájékoztatást

kérhetnek az érdeklődő utcaközösségek a

Műszaki Osztályon.
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útalap ipítósi ~arioritási sorrend

[ ‘. Vk.-i
.. E rintett . . ‚Fold .‚ . szilard Csatlakozo «~ Javuott ingatlanok . Forgalom OsszS.sz. Urcanev u. . burk. utcak . .(rn) szama . . szerint pontszam~ (m~ . aranya szerint

! ‘ szerint .~ szerint

~ 1 Kop~z 1006 l4 18,8 15 iG 57,8
2~~igetvári____ 43~ 8 18,8 20 10 56,8

3 Gát 555 12 14,4 20 10 56,4

~ 4 ~ 170 4 12 20 20 56,0

5 ~ 460 4 18,8 20 10

5 Gagarin 145 4 18,8 20 10 52,8

6 ‚ Szík 346 2 18,8 20 10 50,8

i74Te[eky 320 6 14,4 20 10 50,4

~ 8 Daru : i43 100 8 12 20 10 50,0

~t~yJL~____ ~569~ 10 14,4 20 5 49,4
~‚ tO 1Lenkev [ 218 4 14,4 20 ID 48,4

~ 10 Maqyar 420 8 20,4 15 5 48,4

ii Hegedűs 140146 20,4 IS 5 46,4
~ 11 London 143 6 20,4 15 5 46,4

~ 11 Erkel 231 6 20,4 15 5 ‘46,4

295 4 12 20 10 46,0
284~ 6 14,8 20 5 45,8

185 6 14,8 20 5 45,8

815 14 16,8 10 5 45,8

• 366 6 14,4 15 10 45,4

~ 330 8 16,8 15 5 44,8

~ 4 20,4 15 5 44,4

‚30 4 20,4 15 5 44,4

12 Kinizsi
[-.--„

13 Dio

I 13 Meggy~, .

~Kökény

Mátyas kir ~

[-‘ ‚.

lő Legelő so~

11&4Jéyvorem1i4O

9 Gelamb 220

~ ~WL :::
L 19 Pusztaszorj 632

r20 1~a1ep 1 106
21 Mz~rc.th\/ ‘ 502

‚ 21 Fecske !

2231

22 Kocskemád [
22 Raktár-sor sot

22 Jobbáqy [ 86[ .

183 4 14,8 20 5

:~i 8 20,4 10 5 43,4
18,84

4

6

43,8

10~ 10

18,8

16,8

15

42,8

14 18,8

5 42,8

20,4 15 5

j_~_ 5 42,8
—~- 5 42,8

42,4

10 5 41,8

2
;‘‘

10

18,8

14,8

16,8

20 5

10 5 41,8
6 20,4 10 5 41,4

14,4 15 10 41,4

6 20,4 5 10 41,4

2 14,4 20 5 41,4
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-— ——————.——————-—— — _____________ -

22 Mónus Miés _______ 259

22jVág~íd 213

23 Gyöngy 193

4~Kő1csey 419

~L !~v~it~_ 385
24 Jókai 395~

~5 Daran~~198~

!; 25 Kisfaludy 197

! 25 Hát 213
26 P4sztor 88

‚ 27 234

.:-~‚jf~i

281Ku~kos189

28-Szabadkai 3501

‘ ‘‚—‚

k ~~----—----- ----~ —

-31 Hóna _____ 150

c~ Lüb _____ 157

32 ________________ _______ ________

33 _______ ________

L______

L ~ jSzigetvári _j~_ji~o~
3~ Írábori~ 30J

15 1 Törökvész 66
1, 3~flksz~th _____ J F

~O6LNyereg
37 _______ 44?

~L Sodrony _~ 327

Décsari

bZIV -

~KároI

Váczi Mihály

Sd:alag

38 Tavasz 519

Macwar 150

H’iny~di

--—---

Árvíz ‚

Hajó

56

117

145

183

318

14,4

5

13,6 10

20,4

16,8

16,8

6 20,4

6 20,4

10

4

5

10

12

10 14,8

41,4

41,45

20

8

5

10

16,8

8

5

10

41,0

39,8

16,8

4

5

10

20,4

39,8

4

5

10

20,4

39,8

4

5

10

20,4
5

39,4

39,4
10 5

4 20,4 10 5 39,4

6 7,6 20 5 38,6

39,4

4

4 14,4 15 5 38,4

6 16,8

15 5

4

10

18,8

38,4

8

5

5

14,8

37,8

4

1 O

10

13,6

37,8

2

5

15

20,4

37,8

2

5

10

14,8

37,6

2

5

10

14,8

37,4

O1

15

36,8

5 36,8
8 13,6 10 5 36,6

4 7,6 20 5 36,6

2 14,4 15 5 36,4

2 10 10 36,4

2 14,4 10 10 36,4

15 5

10
‚ 12

‘~i 8,8

2J 18,8
21 IP~’

‚1 I .

36,0

S 35,8

10

10

-)

39

5k
cl

b

35,8

15,8

35,5

6 18 ‚~
6

5 34,8

4

S 34,8

5

39 Vasút sor 550 4 20,4 5 5 34,4

40 LGérn 140 4 12 15 3 34,0

41 Hunyadi 100 2 16,8 5 10 33,8

5

34,6

5

42

43

44

34,4

101

204

2

2
208 4

268

5 10 33,8

345

18,8

41

0 5 33,8

5

13,6

5 32,8

10 5 32,6

81 14,41 5 5 32,4
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13

40

48

48

49

50

50

50

50

HI—
52

[H;:
53
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54

55
L

55

( 55

56

5’6

lb

It

99

55

‚3

31,6

.3 I ‚4

‚? ‚‘)

‚4) ‚h

‘30,8

.Ju,4

30,4

29 4

29,4

29,1

29,4

‚.

28,6

28,6~

23,4!

28,4

28,4

27,0

26,6

26,6

26,6

26,4

26,4

26,4

26,4

26,4

26,4

‘264!
26,1

25,6!

24,6

14,4

24,4

—. _~4j
22,6

226]
_l’) I
‚.1’-.,”

? 1.6

—- )_ ~ -

1406 63 .1.

S Pl
. .. L ~ .L~t.,...’H......)

.- ..‘. —‘——-—I—~ ‚2136:, .iiL__.. •~:

Ic:
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Kot& ~L2 __t_ - H J__ 2 — -

PV.)I,V1.~t . .‚9H
Ai~ ~ _._-_-~-_-

____1~,,,P±?’H ...QL.....P[

jKi~yó L!~i 32,1!
62 w~ ‘LL~ — ~

Gyűrű 152 2 1RJWS
FökNár 985 ~2~I36 031

~i&ász ~ 2i3’~JQL
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~~sa,_31O~ __i~.

S5tortér 1~_I_.____ ~Ht__í____-J4
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Fükp ~ L~24 ~ ‚~._J2L

Katorn 6 _‘.,~ 10 ‚

Andc’r ! 263 4 7,8 10

—-I—-—~-k—~ -— ~
Náu L~°I _H_~JH~L.

Pákász ~ ~s __

—----•1--- ~~~j~_sjSWyorn 54 ‚ 14,4 5

—~——r~

65 2 4,4 5 5
Ho jáoli’o’ 140j ±:ML
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~i~P- ~ I

..‚‚ . H..±~h .~L. ±~4k.. H
‚ 2[ 1 ~4! H 3

—~ v-r
3OI~ ~[__ )

. J_. LPI.. . ~H
3
:‘



2004. február Városházi Krónika ‘7. oldal

63 Kispince zug 60 2 3,6 10 3 18,6
63 Kispince zug 96 2 3,6 10 3 18,6
63 Jámbor 70 2 3,6 10 3 18,6

64 Jámbor 190 2 3,6 5 3 13,6

Környezetvédelmi program

A Környezet védelmének általános
szabályairól szóló törvény a helyi
önkormányzatok számára feladatként
határozza meg, hogy illetékességi területére
vonatkozóan települési környezetvédelmi
programot dolgozzon Ki.

A települési környezeivédelmi programnak
olyan tevékenységet kell előirányoznia,
amelyek egyrészL a település helyi
környezetvédelmi problémáinak kezelésére
irányulnak, másrészt hozzájárulnak az

Országos és regionális környezetvédelmi célok
eléréséhez is.

A Környezetvédelmi Program főbb elemei,
a helyzetelemzés, a stratégiai és operatív
program ezen célok megfogalmazása mellett
készült el.

A program megtekinthető a
www.hekesvaros.hu honlapon és nyomtatott
formában a Polgármesteri Hivatal Műszaki
Osztályán.

Vállalkozók figyelmébe!

Az elmúlt évben módosult a kereskedelmi
és fizető-vendéglátó szálláshelyek osztályba
sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek
minősítéséről szóló minisztériumi rendelet.

A módosítás előírja, hogy a működési
engedély kiadásától számított öt év eltelte után
a minősítést (azaz az osztályba sorolást) meg
kell újítani az üzemeltetőnek. Uj kötelezettség

az is, hogy a kereskedelmi szálláshelyek
működtetői 15 napon belül kötelesek jelenteni
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
illetékes hivatalának, ha a működésüket
megszüntették.

A változásokról bővebb felvilágosítás
kérhető a Polgármesteri Hivatal 29. számú,
irodájában.

Támogató szolgálat

Békésen 2004. január 1-től megkezdte
működését a Támogató Szolgálat, amit igénybe
vehetnek hallás-, látás-, mozgás- és értelmi
sérült személyek.

A Támogató Szolgálat feladatai a személyi
segítés, információs szolgálat és
szállítószolgálat. A személyi segítésnél az első
20 óra ingyenes, utána az egy munkaórára jutó

~ óradíj: lOOFtJ óra. A szállítószolgálat

igénybevételekor a szállítdsra fordított km díja:
SOFt! km /fő.

Az igénybejelentés to~’rténhet személyesen,
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál
(Békés, Jantyik u.1 szám alatt). Telefonon 414-
840 vagy 06-70/3371186-os számon, interneten
a csaladsegito@bekesnet.hu címen vagy
írásban a fenti levélcímen.

Piacfelügyelet tájékoztatója

A Piacfelügyelet tájékoztatja a piaci Petőfi u. 4. szám alatt, hétfőtől péntekig 8,00-
asztalbérlőket, hogy a 2004. évre a 12,00 óra között.
szerződéseket 2004. február 29-ig lehet Kérik, hogy a 2003. évi szerződéseket
rnegjcotni, a Bekesi Piacfelu~,yelet iroch’jában,a ~ ._ .
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A’jánljuk adónkat!

adószáma: I 8372025-1-04.
„Játékos Tevékenység Gazdag Ovodai Eletért”
Alapítvány
adószáma: 18378069-1-04.
„Kállai Jenő” Alapítvány
adószáma: 18371794-1-04.
„Korona úti Ovoda Gyerrnekeiért Alapítvány
adószáma: 18378519-1 -04.
Magyar Vöröskereszt adószáma: 19002093-2-

Megyei Egyesület

Gyermekeíért”

Az ÁFÉSZ által működtetett mázsaház
megszűnése után a Máv Vasútállomáson működik
mázsa, vállalkozói formában Báthori Ferenc
működteti. Mázsálási díjtételek:
1.) Magánszemélyeltnek:
- sertés mázsálása: 200.-Ft/db
- vágómarha mázsátása: 300.-Ft/dh
2.) Vállalkozásoknak: napi használati díjat
kell fizetniük, amit karámhasználati díjnak
neveznek. Ez naponta 3 200 Ft (tehát egy napra
ennyiért lehet kibérelni a mázsát, higgetlenül attól,
hogy hány darab állatot mázsálnak rajta).

A mázsa ami 2003. II. félévében lett
hitelesítve — használatával kapcsolatban időpont

egyeztetés céljából Báthori Ferencet tehet keresni,
személyesen a Rákóczi u. 33. szám alatt ~TSZ
irodánál), péntekenként 8,00-12,00 óra között,
illetve telefonon a 06/20-976-5057-es
telefonszámon, egész nap.

A feltüntetett árak 2004. február 28-ig
érvényesek, mert 2004. február 15-tél
jogszabátyváltozás miatt a vágóállatok
járlatkezelését is a mázsaházakban kell eflátni.

A járlatkezetéssel kapcsolatos változásokról, és
az Új mázsálási díjakról a Városházi Krónika
következő számában tájékoztatjuk a lakosokat.

Ebben az évben is az adót fizető állampolgárok
dönthetnek személyi jövedelemadójuk 2 x I Vb-áról.

I Vb-ot alapítványok, társadalmi szervezetek vagy
külön nevesített intézmények javára, a másik I Vb-ot
az egyházaknak ajánlhatják fel.

Az SZJA 1 Vb-ára jogosult szervezetek neve és
adószáma Békés városában:

Békési Fürdőért Közalapítvány adószáma:
18386 169-1-04

- Alapítvány a Megújuló Tarhosért
adószáma: 19060844-1-04.

- „A Békési Könyvtárért” Alapítvány
adószáma: 19059480-1-04.

- „ARANYKOSAR” A Gyermekekért alapítvány
adószáma: 18375729-1-04.

- Békés-tarhosi Baráti Kör
adószáma: 19058221-1-04.

- „Békés Mezőgazdaságáért” Alapítvány
adószáma: 19060947-2-04.

- Békés Városi Nyugdíjasok Erdekvédelmi
Egyesület
adószáma: 1837921 1-1-04.

- „Békési Gyermekmosoly” Alapítvány
adószáma: 18377381-1-04.

- Békési Nebutók Alapítványa
adószáma: 18382622-1 -04,

- „Epreskerti Ovoda Gyermekeiért” Alapítvány
adószáma: 18380266-1-04.

- „Farkas Gyula Oktatási Alapítvány”
adószáma: 18379204-l -04.

- Hajnalcsillag Közhasznú Nagycsaládos
Egyesület

4.
- Mentálhigiénés Egyesület

adószáma: 18383953-1-04.
- Mozgáskorlátozottak Békés

adószáma: I 9052500-l -04.
- „Otemető úti Ovoda

Alapítvány
adószáma. 18377817-1-04.

- „Szakképzésért Alapítvány adószáma:
183725 37-1-04.

- „Szent Lázár” Alapítvány (Lázárus)
adószárna: 18375839-2-04.

- „Uttrahanggal az Egészségért” Alapítvány
adószáma: 18370346-1 -04

- Városvédő és Szépítő Bc’ ‘sütet
adószáma: 19052861-l-

Egyházak technikai számai:
- Magyarországi Református Egyház: 0066
- Magyar Katolikus Egyház: (3011
- Magyarországi Baptista Egyház: 0286
Az egyházak esetében a teljes listát
megtalálják az APEH Utnwrató a 2003. évi
adóbevallcíshoz című tájékoztatójában.

Mázsálási díjtételek
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