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BÉKÉS VÁROS ONKORMÁNYZATI HÍRADÓJA
INGYENES

2005. FEBRUÁR

VIII.

ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Képviselő-testületi ülésről
Január 27-i testületi ülés iegjclentösebb elő
~rjesztése a fürdő és uszoda lehetséges fejleszté
lehetőségeit ismertette. Ezt megelőzően, az
Imúlt időszak Fontosabb eseményeitől szóló
ijékoztatóban szerepelt, hogy január közepén 3
~\s delegáció látogatott Gyergyószentmiklósra. A
irgyalásokon 3 Fő témáról esett szó. Testvérvá
)sunk szorgalmazza a turizmus területén a szo
:)sabb együttműködést. ezért önkormányzatunk
~Iajánlotta. hogy az UTAZÁS 2005. kiállításon,
úrosunk stand ján muLssák be turisztikai adott—
ágaikat. lehetőségeiket. A kezdeményezést tá
ingatták. mint az a javaslatot is, hogy a városi
s megyei sajtó munkatársai kiutazzanak, hogy
em utathassák Gyergyószentmiklós turisztikai
mnálatát. Szó esett még arról, hogy a Madzagfal
I Napokon fotókiállításon mutatkozik be Dezső
ászló. gyergyói természetfotós.
A u~lékoztatóban szerepelt Békés Utazás
005. kiállításon való megjelenése is. Március
7-20-a között rendezik meg a turisztikai kiállí
~st. amelyen az idei évben az ökoturizmus té
iakörében túra-. ezen belül pedig gyalogos út
‘onatainkat népszerűsíti az önkormányzat,
melyhez kapcsolódhat Gyergyószentmiklós is
endkívüli természeti adottságaival. A városi
tandon bemutathatóak lehetőségeik, természeti
Llottságaik. amellyel elősegíthetjük a megfo
~al mazott együttműködés főbb területeinek
ójlesztését.
Az egyéb előterjesztések között tárgyalták
neg egy. a szociális területet érintő, Új szolgáltaás bevezetése is. A szociális törvény módosítása
~vomán városunkban is szociális információs

szolgálatot kell létrehozni. A Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül működő
tevékenység célja, hogy a szociális területet érin
tő feladatokról, lehetőségekről az érintettek meg
felelő tájékoztatást kapjanak. Az információnyúj
tás érinti a különböző szociális ellátások hozzá
férhetőségével, igénybevételükkel kapcsolatos
szabályok ismertetését, segítségnyújtást igénybe
vételükkel kapcsolatban.
Parlagfűírtás megkönnyítését szolgáló moto
ros fükaszák beszerzését célzó pályázat benyújtá
sáról is döntött a testület. Ezt követően a Rákóczi
út 8. szám alatti, jelenleg iskolának otthont adó
épületet uteaképi védelem alá helyezték. Döntés
született arról is. hogy városunk csatlakozik a
dél-kelet alföldi régió Flulladékgazdálkodási
Rendszeréhez. A komplex rendszer célja. hogy a
hulladékok által okozott környezeti károkat mi
nimalizálja, illetve a környezet fenntai4hatóságát
biztosítsa. A szervezet tagjaként városunk hulla
dék-elhelyezési problémái is javíthatóak, ezért
döntöttek a csatlakozás mellett a testületi ülésen.
Ezeket követően került sor a városi uszoda. il
letve fhrdő megépítési lehetőségeinek tárgyalásá
ra. A témával három előterjesztés is foglalkozott.
amelyből egy a bemházás pénzügyi, támogatási
lehetőségét vázolta fel. A másik két elöterjesztés
a gyógyfürdő, illetve az uszoda fejlesztési lehe
tőségeit mutatta be.
Az uszoda megvalósítására lehetőséget kínál a
Nemzeti Sport Hivatal által elindított, Úgyneve
zett Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program.
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Ezen belül több pályázati elem található,
többek között multifunkcionális szabadidő és
sport központok kialakítása, amely kiírásnak
megfelel a városunkban tervezett uszoda
megépítése is. A program szerint megyénként
egy
egy kijelölt város létesíthetne ilyen
sportközpontot. Megyénkben, Békés városában
épülhetne meg egy ilyen létesítmény, amely a
Városi Uszoda és többcélú létesítmény lehet. A
program szerint a létesítmény úgynevezett PPP
(Privat Public Partnership) konstrukcióban
valósulna meg. Az Illetékes Kormányközi
Bi7ottság által javasolt, Kormány által
támogatott programban a létesítmények köz- és
magánszféra együttműködésében épülnek.
A testületi ülésen arról kellett dönteni, hogy a
város részt kíván venni a programban, az uszoda
terveinek
megvalósítása
céljából,
amit
támogattak a képviselők.
.

A témához kapcsolódva tárgyalta meg a
testület azt a két szakmai tarnilmányt, amelyek
közül az egyik a gyógyfürdő fejlesztési
lehetőségeit elemzi. másik az uszodáét. Az
uszoda megvalósítását a szakértők a dánioki
területre javasolják, mivel a jelenlegi fürdő
területe behatárolt, és nem növelhető tovább. A
gyógyászati részleg fejlesztése oldható meg a
jelenlegi területen, ezért javasolták az uszoda
dánfoki helyszínen való megépítését. A
szakértők tervei szerint az uszoda az előzetes
tervek alapján I milliárd forintba kerül. míg a
gyógyászati részleg fejlesztése is közel ilyen
nagyságrendű
beruházást
igényel.
Az
előterjesztések megvitatása után a testület
elfogadta a tanulmányokat, egyben határozott
arról, hogy a városi uszoda a dánfoki
üdülőterületen kerüljön felépítésére.

Időközi önkormányzati képviselő választás

A Helyi Választási Bizottság
2005. április

10. napjára tűzte ki űz idó’Icözi választást

a 9. s~árnú választókerületben.
i’z érintett szavazókörök: (utcák névjegyzéke, az érintett ingatlanok házszámával jelölve)
17. sz. szavazókör:

18. számú szavazókör:

Ág utca 1-3-ig, 2/I, 2-4-ig; Bartók Béla utca 248-ig: Bérenc utca 1-5-ig; Bethlen utca 1-15-ig,
I/I. 1/2, 2-26-ig; Darnjanich utca 1-23-ig, 2-28ig: Epresköz utca l/l. I/2, 1—19—ig, 2—32—ig
;
(lagarin utca 1-3-ig, 5, 2-24-ig; Hidvégi utca I25-ig. 2-20-ig; Kert utca 13-29-ig, 10-18-ig ;
Kossuth Lajos utca 22-36-ig; Móricz Zsigmond
utca 5-19-ig, 10-44-ig; Munkácsy Mihály utca 121-ig. 2-20-ig; Posta utca 1/I. 1-13-ig; Szigetvári
utca 1-5-ig. 7. l/l. 1/2. 2: Szikszai utca 1-3 1-ig,

Posta utca 2-14-ig, 2/1, 2/2; Mezey utca 1-19-ig.
2-22-ig; Csíkos utca 1/2, 1-25-ig, 25/1, 2-12-ig;
Jantyik Mátyás utca 1/I, 1-33-ig. 2-18-ig;
Bocskai utca 1/1, 1/2, 1/3. 1-47-ig. 2-18-ig ; lJj
utca 1/1, 1-7-ig, 2-14-ig; Kispince utca 1-39-ig.
2-60-ig; Jámbor utca 1/1, 1-3-ig, 2-34-ig; Kürt
utca 2-12-ig; Tűzkút utca 1-13-ig, 2-10-ig; Kasza
utca 1-15-ig, 2-16-ig; Bérenc utca 7-1 1-ig, 2-4ig; Fábián utca 1-23-ig, 2-18/l-ig; Kert utca
I/I, 1-1 1-ig, 2-8-ig; Móricz Zsigmond utca 1-3ig, 2-10/1-ig; Kossuth Lajos utca 2-20-ig;
Kittenberger Kálmán Park teljes lakossága.

.)

22-ig: Yáncsics Mihály utca 2-18/1-ig, 2/1; Tóth
utca 1-29-ig, 2-22-ig.
Szavazóhelyiség:
Zsigmond u. 44.

Epreskerti

Óvoda, Móricz

Szavazóhelyiség: Művelődési Központ kisterme.
Jantyik Mátyás u. 21/25.

‘‚IL
2005. l~bruár

Városházi Krónika

Mint közismert. képviselő-lemondás miatt
siükséges időközi önkormányzati képviselő
választást tartani az érintett választókerületben,
melyre 2005. április 10-én, Vasárnap 6,00
19.00 óra között kerül sor.
Az érintett választópolgárok a névjegyzékbe
történö felvételéről szóló értesítőt, valamint

-
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ajánlószelvényt 2005. február 7-l l-e között
kapják meg, postal Úton.
Jelöltet ajánlani 2005. március 18-án
16,00 óráig lehet. Az értesítő mellett
kipostázott ajánlószelvénnyel tehet jelöltet
ajánlani, amely pontos kitöltési útmutatója a
szelvény
hátoldalán
található.

—

Okmányirodai tájékoztató
Az llletéktörvény változása miatt 2005.
március 31-ig lehet az Okmányirodában
illetékhélyeggel leróni az ügyintézés díját. Ezt
követően. április l-től az illetéket készpénz
átutalási megbízáson (csekken) lehet befizetni.
A pontos illetéklerovás érdekében a csekket az
igyfelek az ügyintézötől kérjék.

Gépjárműeladást követően, a gépjármű
átiratása során az adás-vételi szerződés 1
példányával
meg
kell
jelennie
az
Okmányirodában az eladónak is, az átírás
ellenőrzése céljából. A személyes megjelenés
biztosítja
annak
elkerülését.
hogy
a
gépjárműadóban túlfizetésre kerüljön sor.
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Ingatlautulajdonosok figyelmébe
lájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, bogy a
~elyi köztisztasági rendelet alapján az
ngatlanok és az ingatlan előtti területsávba eső
árda’
lépcső,
térburkotat
síkosság
nentesítéséről.
hó
eltakarításáról
a
~özterületeken a tulajdonos, használó köteles
;ondoskodni.
Idős. beteg lakosok segítséget kérhetnek
ikosság mentesítésben a Polgármesteri Hivatal
vtűszaki
Osztályán’
a
411-341-es
elefonszámon.

A síkosság elleni védekező anyag-keverék
(p1. sÓ, homok) alkalmazása csak Úgy történhet.
hogy egy-egy téti időszakban a kiszórt
vegyszer teljes mennyisége az l.200g/m2-t ne
haladja meg.
Azon tulajdonosok vagy bérlők akik az
ingatlan előtt lévő területet nem mentesítik a
síkosságtól, szabálysértést követnek el és
30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatók.

Kitüntetési javaslatok
Április
IS-én
Békés
várossá
yilvánitásának 32. évfordulóját ünnepli. Békés
táros Önkormányzata ez alkalomból ismét át
ívánja adni az arra érdemes személynek,
ollektivának a Békés Városért elismerést.
A kitüntetésre javaslatot tehetnek a
épv i sel&testület
tagjai,
tisztségvise lői,
izottságai mellett a gazdálkodó szervezetek,
rtézmények és társadalmi szervezetek.
A
cím
azon
személyeknek
vagy
ollektíváknak adható. akik a város gazdasági,
irsadalmi fej lödése, a kulturális és a művészeti

élet területén, valamint a lakosság érdekében
hosszabb időn át végzett tevékenységükkel
kimagasló érdemeket szereztek.
A javaslatnak tartalmaznia kell ~a kitüntetésre
javasolt:
személyi adatait, illetve a kollektíva pontos
megjelölését,
az
adományozás
alapjául
szolgáló
tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését
és méltatását.
A javaslatot 2005, március 10-ig kell
benyújtani Békés város polgármesteréhez.

Ii
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Békés város általános iskoláiban az
első osztályosok beíratása
2005. március 17-18.-án
8,00 16,00 óra között lesz,
—

az iskolák központi épületeiben.

Az intézmények által meghirdetett osztályok:
Békés Városi Eötvös József Általános Iskola
(Békés, Jantyik ii. 21-25.)
LA. osztály
Osztálytanító:
Molnár Emma
Napközis nevelő:
Hrabovszki Márta
Enek-zene emelt szintű oktatás:
Bácsfalvi Gabriella
Testnevelés emelt szintű oktatás:
Polgár Zoltán
A Nemzeti Tankönyvkiadá tankönyvei alapján folyik az oktatás.
Az írás-olvasás tanítása intenzív-kombinált módszerrel történik.
1.8. osztály
Osztálytanítók:
Bakuczné Kozma Zsuzsanna
Vidó Edit
Egész napos nevelés, differenciált tanulásszervezés.
A Nemzeti Tankönyvkiadó tankönyvei alapján folyik az oktatás.

1.C. osztály
Osztálytanító:
Kocsorné Csató Eva
Napközis nevelő:
Muesi Krisztina
Fejlesztő pedagógus:
Bányainé Kun Mariann
Logopédus:
Gyöngyösi Attila
Kislétszámú osztály a Meixner —féle olvasás-írás tanítási program szerint, más tárgyak esetén
a Nemzeti Tankönyvkiadó könyveit használják.

Békés Városi Karacs Teréz Általános Iskola
(Békés, Szánthó A. ii. 3.)
l.A. osztály
Osztálytanító:
Pardi Lászlóné
Napközis nevelő:
Nagy Erzsébet
Mádainé-Kertészné-féle vonalelemekből építkező kreatív betűtanítási módszer szerinti írásolvasás tanítás.

3V

2005. kbruár

Városházi Krónika

5. oldal

LB. osztály
Osztálytanító.
Pataki Lászlóné
Napkdzts nevelő:
Aleksza Éva
Folnainé-féle heurisztikus programozású írás-olvasás tanítási módszer szerint.

I”

Ii?

1.C. osztály
Üsztálytanitók

Horváthné Barta Ildikó
Vámos Lászlóné
Hangoztató-elemző összevető írás-olvasás tanítási módszer szerint.

‚

‚

.

—

.
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Bekes Varosn Dr. Hepp Ferenc Akalanos Iskola
(Békés, József A. u. 12.)
l.A. osztály
Deákné Domonkos Julianna
Felegyiné Oláh Anikó

Osztálytanítók

Emelt szintű testnevelés oktatás.
Felvételi 1. forduló: 2005. február 11. (péntek)
8,00 óra fiúk
a
10,00 óra lányok
Nyílt nap: 2005. február 11 (péntek) 9,00 óra
l.B. osztály
Izsó Gábomé
Nyesténé Kárp Anna

Osztálytanítók:

:‚

A Csabai u 18. sz. alatt.
Zsolnai program szerinti oktatás.
Nyílt nap: 2005 február 9. (szerda) 9,00 óra

l.C. osztály
Osztálytanítók:

Barna Zoltánné
Barna Zoltán

Tanulást segítő játékos informatika módszerrel
Nyílt nap: 2005. február 10. (csütörtök) 9,00 óra
Beíratáshoz szükséges:
-

szülő személyi igazolványa,

-

gyermek születési anyakönyvi kivonata,

-

gyermek TAJ száma

-

óvodai szakvélemény az iskolaérettségről

-

tanuló fényképe

-

500 Ft a diákigazolványhoz.

A: óvodások heíratása áprilisban lesz, erről kulon értesítjuk a lakosságot

I
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Eves eseménynaptár
Az elmúlt hónapban összeállították és elfogadták a városi űnnepségek,kiemelt rendezvények
esernénynaptárát. 2005-ben a kővetkező programokon, eseményeken vehetnek részt a
városban élők, Békésre látogatók:
iViárcius 1/. április JO. Tavaszi fesztivál a három városban
Március 15. 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 157. évfordulója
April/s 15. Békés várossá nyilváxútásának 32. évfordulója
Április 29-30. Békési Ifjúsági Napok, „En hangom” énekverseny
Má/us 1. Majális a rendezvénytéren
Május 29. Városi Gyermeknap
Június 5. Pedagógus nap
Június i 7. —július 7. XXIX. Békés-tarhosi Zenei Napok
Augusztus 20. Szent István napi programok
Szeptember 9-10-li. VII. Madzagfalvi Napok
Október 23. 1956-os Forradalom és Szanadságharc 49. évfordulója
November 1. Hősök és áldozatok napja
December 14. Karácsonyi hangverseny
-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

Gyermekrajzpályázat
Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság
„Közlekedés gyermekszemmel” címmel az
idén is meghirdeti közlekedésbiztonsági
gyermekrajz pályázatát.
A pályázat témája a közlekedés és a
közlekedők, a kerékpározás, a balesetek és a
baleset-megelőzés,
a
rendőrök
és
a
gyermekek.
A rajzpályázat három fordulós (városi,
megyei. országos). Valamennyi óvodás és
általános iskolás egy pályaművel vehet részt,
melynek mérete A/4-es, vagy A/3-as lehet. A

pályaművek anyaga és technikája szabadon
választható.
A pályamüvet legkésőbb 2005. február
18-ig
a
Városi
Baleset-megelőzési
Bizottságoknak
lehet
elküldeni,
vagy
személyesen eljuttatni az alábbi címre:
Városi Baleset-megelőzési Bizottság
5630 Békés, Rákóczi u. 13.
Kérik, hogy a pályamű hátoldalára írják rá a
rajz, vagy festmény címét, az alkotó nevét,
életkorát, az intézmény pontos megnevezését, a
csoport, vagy osztály megjelölését, a felkészítő
nevelő (szülő) nevét.
.

Ingatlanértékesítések
Békés Város Önkormányzata az alábbi,
tulajdonát képező ingatlanokat hirdeti meg
értékesítésre:
Szánták:
Détó: 05 13/4. hrsz-ből 870 m2
0515/10. hrsz.
3039 m2
N4agsár:07l4/63. hrsz. 5575 m~
Borosgyán: 10503. hrsz. 5793 m~
Vételár: 10000.-Ft/AK
Kertek:
Rosszerdő:

8079/l hrsz. 928

~

8079/2 hrsz
8079/3 hisz
8079/4 hrsz
8079/6 hisz
8199 hisz
8200 hrsz
Borosgyán: 10511 hrsz
Vételár: 60.- Ft/m2

928 m2
928 m2
928m2
928 m2
1215 m2
1215 m
1272 m2

Érdeklődni lehet a területek iránt a
Polgármesteri Hivatal 45. számú irodájában,
ügyfélfogadási időben, folyamatosan.
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Hirdetmény

Békés Város Önkormányzata 3 éves
bérbeadásra meghirdeti a Békés, Széchenyi tér
4/2. szám alatti, 80 m2-es, 3 szobás lakást.
RészLetes tájékoztató kérhető a Polgármesteri
Hivatal
Vagyongazdálkodási
Osztályán

(Békés, Petőfi
u.
ügyfélfogadási időben.

2.

47-es

iroda).

Jelentkezésj határidő:
2005. február 18. péntek, 12,00 óra.

Támogató Szolgálat tájékoztatója
A Békés Városi Támogató Szolgálat
2005-ben is folytatja tevékenységét, amely
elsősorban a város
fogyatékkal élő
lakosságának nyújt különböző formában
segítséget. Szolgáltatásaik közé tartozik a
személyi segítés, amely során a munkatársak
közvetlen
segítséget
nyújtanak
az
igénylőknek, ügyeik elintézésében. Ennek
díja 100 Ft/óra. A szolgáltatás másik formája
a
szállító
szolgáltatás,
amely
akadá lym entesített kisbusz segítségével
egyének, vagy csoportok számára biztosítja
az Intézmények illetve egyéb szolgáltatások

közvetlen elérhetőségét. Ennek díja 50
Ft/km.
Az Információs szolgálat a hét minden
napján hétfőtől csütörtökig reggel 8,00-16,00
óráig, pénteken reggel 8,00-14,00 óráig áll a
tisztelt ügyfelek rendelkezésére.
.

A Támogató Szolgálat elérhetőségei:
(Családsegítő Szolgálat épülete)
Békés, Jantyik u. I.
Telefon: 66/414-840
70/3371-186
E-mail: csaladse~itoá~bekesnet.hu

Békés Megyei Vízművek akciója
A Békés Megyei Vízművek Rt. értesíti
fogyasztóit, hogy részletes fogyasztási hely
ellenőrzéseket tart, amely során kiemelten
ellenőrzik a különböző rendellenességeket.
A későbbi kártérítési és birságolási
eljárások elkerülése érdekében minden
I ngatlantu laj donos
ellenőrizze
Saját
vizmérőit, a következő szempontok szerint:
plomba és plombazsinór sértetlensége,
vipak védőgyűrű megléte, sértetlensége,
vízmérő esetleges külső sérülése (a záródó
fedél hiánya nem sérülés),
lakásvízmérők esetében a zárószalag
-

-

-

megléte
és
a
műanyag
védöbúra
sértetlensége.
Az ellenőrzések során amennyiben
valamilyen hiányosságot tapasztalnak, akko
azt jelentsék 2005. február 15-ig a Békés
Megyei Vízművek Rt. ügyfélszolgálatánál.
A Vízművek a bejelentések alapján feltárt
rendellenességek
esetén
fizetési
kötelezettséget nem állapít .meg. A
moratóriumot követően, a Vízművek által
végzett
ellenőrzések
során
feltárt
visszaéléseket a jogszabályok alapján
szankcionálja a cég.

Ajánijuk adónkat!
Ebben az évben is az adót fizető állampolgárok dönthetnek személyi jövedelemadójuk 2 x I
%-áról. I %-ot alapítványok, társadalmi szervezetek vagy külön nevesített intézmények javára, a
másik I %-ot egyházaknak ajánlhatják fel. Az SZJA I %-ára jogosult szervezetek neve és
adószáma Békés városában, (akik kérték a megjelentetést):

lii

hi

8. oldal
Békési Fürdőért Közalapítvány
adószáma:
18386169-1-04
Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
adószáma: 18386585-’ -04.

-

-

-

Alapítvány a Megújuló Tarhosért
adószáma: 19060844-1-04.
.‚Alkoholmentes” Szabadidős Klub
adószáma: 18374223-1-04.
‚.ARANYKOSAR” a Gyermekekért
alapítvány
adószáma: 18375729-1-04.
‚.Békés Mezőgazdaságáért” Alapítvány
adószáma: 19060947-2-04.
Békés Városi Nyugdíjasok Erdekvédelmi
Egyesület
adószáma: 1837921 1-1-04.
Békés és Vidéke AFESZ SE
adószáma: 19976897-1-04.
.‚Békési Gyermekmosoly” Alapítvány
adószáma: 18377381-1-04.
Békési Ifjúsági Sakkozásért Alapítvány
adószáma: 18383582-1-04.
Békési ldősekért Alapítvány
adószáma: 18379228-1-04.
„A Békési Könyvtárért” Alapítvány
adószáma: 19059480-1-04.
Békési Múzeumbarátok Köre
adószáma: 11384772-1-04.
Békési Muzsikáló Gyermekekért
Alapítvány
adószáma: 18373590-1-04.
Békési Nebulók Alapítványa
adószáma: 18382622-1-04.
Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
adószáma: 18380077-1-04.
Békés-tarhosi Baráti Kör
adószáma: 19058221-1-04.
Cigány Szabadidős Sportklub
adószáma: 19062482-1-04.
‚.Diákjainkért” Alapítvány
adószáma: 18377! 30-1-04.
Dr. Hepp Ferenc Altalános Iskola
Gyermckeiért Alapítvány
adószáma: 18373978-1-04.
„Epreskerti
Ovoda
Gyermekeiért”
Alapítvány
adószáma: 18380266-1-04.
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„Farkas Gyula Oktatási Alapítvány”
adószáma: 18379204-1-04.
Hajnalcsillag Közhasznú Nagyesaládos
Egyesület
adószáma: 18372025-1-04.
Jantyik
úti
Óvoda
Gyermekeiért
Alapítvány
adószáma: 18385694-1-04.
Játékos Tevékenység Gazdag Ovodai
Eletért” Alapítvány
adószáma: 18378069-1-04.
„Kállai Jenő” Alapítvány
adószáma: 18371794-1-04.
„Korona úti
Ovoda
Gyerniekeiért
Alapítvány
adószáma: 18378519-1-04.
Magyar
Vöröskereszt
adószáma:
19002093-2-41.
Mentálhigiénés Egyesület
adószáma: 18383953-1-04.
Mozgáskorlátozottak
Békés
Megyei
Egyesület
adószáma: 19052500-1-04.
„Otemető úti Ovoda Gyermekeiért”
Alapítvány
adószáma. 18377817-1-04.
„Szakképzésért Alapítvány” adószáma:
18372537-1-04.
„Szent Lázár” Alapítvány (Lázárus)
adószáma: 18375839-2-04.
Teleky
úti
Ovoda
Gyermekeiért
Alapítvány
adószáma:445971 88-2-24.
Ujvárosi
Tagóvoda
Mosolygó
Gyermekeiért Alapítvány
adószáma: 18387249-1-04.
„Ultrahanggal
az
Egészségért”
Alapítvány
adószáma: 18370346-1-04.
Városvédő és Szépítő Egyesület
adószáma: 19052861-1-04.
Közcélú technikai számok:
Társadalmi bűnmegelőzés: 1249
—Parlagt’ű-mentesítés: 1153
Egészségjavítást célzó sporttevékenység:
1304
Szülőföld Alap: 1311
Az egyházak teljes listáját megtalálják az
APEH (Jim utaló a 2004. évi adó bevallóshoz
című kiadványban.
-
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