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Parkolási díjat vezetett be a Kórház

2015. április 2-ától fizetőssé vált a Pest Megyei Flór Ferenc
Kórház parkolója. A Kórház előtti parkoló a Magyar Állam
tulajdona, vagyonkezelője is kizárólag az egészségügyi
intézmény. A fizetőssé tétel bevezetése így teljesen független
Kistarcsa Város Önkormányzatától. Mindezek mellett a
Kórház melletti, Raktár körúton levő összefüggő
járdaszakaszt az Önkormányzat építette a lakosság számára.
A kórház által megszabott várakozási díjak az következők:
- 30 percnél rövidebb várakozás ingyenes
- 30 percen túli várakozás alkalmanként 500.- Ft.,
- havi bérleti díj 6. 000.-Ft/hó
A megváltott jegy este 22 óráig érvényes, (22-06 óráig a
parkolás ingyenes)
Az intézmény a befolyt összeget a parkoló burkolatának
javítására, a balesetmentes közlekedés biztosítására illetve a
kamerarendszer és folyamatos felügyelet eredményeként, a
járművekkel kapcsolatos bűncselekmények csökkentésére
kívánja fordítani.
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Elbontották a nem használt víztornyot
az Óvodánál

Az önkormányzat még az előző ciklusban vett egy területet
az Gesztenyés Óvoda mögött, ami alkalmas az óvoda
bővítésére, vagy bölcsőde létrehozására. Viszont itt volt
április 10-ig a kórház parkjának használaton kívüli 200 m3es locsoló víz tárolója, azaz egy víztorony.
Tavaly ezt megvette a nagytarcsai vagyonkezelő cég, és most
érkezett el az idő, hogy leszereljék. A művelethez egy 200
tonnás daru érkezett, aminek ellensúlyait is két kamion hozta
külön. Először a glóbuszt emelték le, némi nyaktaggal, majd
a talapzatáról lecsavarozott tartószerekezetet.
A földre helyezésben egy második daru is segédkezett. A 6,5
méter átmérőjű glóbusz elemeit itt vágják több részre, hogy
szállítható legyen.
Városüzemeltetési Iroda

Jelzőkarók kihelyezése a Simándyligetben

áldozatos munkáját, és mindenkinek, aki támogatásával,
jelenlétével és aktivitásával hozzájárult ehhez az eseményhez!
Bízom benne, hogy a jövőben még többen fognak csatlakozni a közös programokhoz, ezzel is elősegítve egy jó
közösség kialakulását, és így hozzájárulva környezetünk
jobbá, és szebbé tételéhez!
Az eseményről készült képek és egyéb információk a
www.simandyliget-kistarcsa.hu oldalon tekinthetők meg.

Április 12-én vasárnap délelőtt 10 órakor egy lelkes, 15 főből
álló csapat gyűlt össze a Siculus üzletház parkolójában, hogy
a „Ligetben” a szikkasztóárkok köré, figyelemfelkeltő
jelzőkarókat helyezzen ki.
A munkálatokat közösen kezdtük el, majd ki-ki a saját
utcájában folytatta a tevékenységet. (Már ahol megvolt a
létszám) Ezzel egyidőben, főszakácsunk vezényletével
készülődött a bográcsban a szegényesnek nem mondható
paprikás krumpli, amely már délben hívogatta a munkában
kicsit elfáradt lakókat. Aki részt vett a közös programon,
kellemes idő, jó hangulat és egy nagyon finom ebéd részese
lehetett.
Köszönöm az utcafelelősöknek, valamint szakácsainknak az

Szemán Gergely
5.vk. képviselője
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XXIII. Nyuszikupa
Március 28-án rendezték meg a XXIII. Nyuszi Kupa úszóversenyt.
A komoly múltra visszatekintő megmérettetésen több, mint 200
induló vett részt. Az úszóverseny főszervezője idén is Valkai
Ferencné az uszoda vezetője volt. A lelátók idén is zsúfolásig
megteltek.
A résztvevő fiúk és lányok 6 korcsoportra osztva, 5 éves kortól 10
éves korig indulhattak a kupán. Idén gyors, mell, hát és
vegyesúszásban mérhették össze tudásukat a gyerekek.
A 2006-2009-es korosztályok 25 méteres, még az idősebbek 50 és
100 méteres távon mérhették össze tudásokat. Idén is a legnagyobb
közönség sikert a szülő-gyermek váltók aratták.
A környező településeken túl, több fővárosi egyesület és
tanintézmény is nevezett. A legtöbb versenyzőt felsorakoztató
csapat díját a Simándy József Általános Iskola nyerte, melyet idén
is kupával jutalmaztak.
A legidősebb korosztályban meghirdetett legeredményesebb
versenyző címet a lányoknál Bihari Sára az Aligátor Úszósuli
versenyzője kapta, a fiúknál pedig Ragács Benedek a VUK Se
vízilabdázója, egyaránt 4-4 győzelemmel.
Az érmeket többek között Solymosi Sándor polgármester és
Szilárdi László a Kistarcsai Városi Művelődési Ház, Sportközpont
és Könyvtár intézményvezetője adta át a versenyzőknek.
A rendezvény fő támogatói: Kistarcsa Város Önkormányzata, a
Trans-o-Flex- Logisztics Group, a Kalmárállvány Kft., A csömöri
Decathlon Áruház, a JU-KA Bt. az Illés cukrászda, a Napról Napra
reklámújság és a Food-Base Kft. voltak. A szervezők ezúton is
köszönik a felajánlásokat és a támogatást.
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25m fiú gyors 2008
1. Vida Zalán
2. Vig Viktor
3. Szajkovits Bence

Kistarcsai VRSC
Széles Sándor UI.
Veresegyház

22,80
25,10
25,80

25m fiú gyors 2009
1. Uzsonyi Ádám

Pannon Diadal SE

26,70

25m lány gyors 2008
1. Tóth Lili
Kistarcsai Fókák
2. Tóth Békevári
LiliánaVizipók
3. Nemes Zsófia
Veresegyház

24,00
24,50
24,60

25m leány gyors 2009
1. Kokas Fanni
Szentendrei Kinizsi
2. Kovács Réka
Veresegyház
3. Barta Bianka
Pannon Diadal SE

28,70
29,00
29,30

25m fiú hát 2008
1. Vida Zalán
2. Franta Milán
3. Vajda Csanád

Kistarcsai VRSC
25,90
Uniqa Team Újbuda SE27,20
Veresegyház
29,38

25m fiú hát 2009
1. Uzsonyi Ádám
Pannon Diadal SE
2. E. Kiss Döme (2010)Pannon Diadal SE

30,10
39,67

25m lány hát 2008
1. Nemes Zsófia
Veresegyház
2. Számadó Kinga
Oázis
3. Tóth Békevári LiliánaVizipók

27,10
28,30
28,40

25m lány hát 2009
1. Kovács Réka
Veresegyház
29,30
2. Kokas Fanni
Szentendei Kinizsi 32,10
3. Szűcs Zille Dóra (sz) Bp. Széchenyi Uszoda 35,00
25m fiú mell 2008
1. Szentgyörgyvölgyi Uniqa Team Újbuda SE 29,70
Ábel
2. Franta Milán
Uniqa Team Újbuda SE 29,90
3. Gombos Ábel Vizipók
35,70
25m leány mell 2008
1. Számadó Kinga
Oázis
2. Kovács Réka (2009) Veresegyház
3. Mert Anna Kata
Vizipók

31,47
32,90
33,26

25m fiú gyors 2006
1. Doroszlai Zalán
Kolozsvár XV.
2. Jeli Kornél
Széles Sándor ÚI.
3. Cser Dominik Benedek Veresegyház

15,69
19,25
20,41

25m fiú gyors 2007
1. Baranyai Bence
2. Lányi Zalán
3. Nemes Márton

18,54
18,63
20,37

Kerepes Széchenyi
Széles Sándor ÚI.
Veresegyház

25m leány gyors 2006
1. Cseh Zsófia
Veresegyház
2. Hertelendi Luca
Uniqa Team Újbuda
3. Elekes Tamara (2007)Veresegyház

17,12
17,28
17,31

25m leány gyors 2007
1. Elekes Tamara
Veresegyház
2. Kákai Anna
Szentendrei Kinizsi
3. Kovács Enikő
Veresegyház

17,60
20,13
20,26

25m fiú hát 2006
1. Doroszlai Zalán
Kolozsvár XV.
20,29
2. Titkó Olivér
Bp. László Gy.Isk. 23,78
3. Cser Dominik Benedek Veresegyház
24,28
25m fiú hát 2007
1. Baranyai Bence
2. Nemes Márton
3. Lányi Zalán

Kerepes Széchenyi
Veresegyház
Széles Sándor ÚI.

23,22
24,38
24,54

25m leány hát 2006
1. Gubriánszky Petra Simándy
2. Cseh Zsófia
Veresegyház
3. Kálmán Dorka
Veresegyház

20,78
20,78
21,09

25m leány hát 2007
1. Elekes Tamara
Veresegyház
2. Kovács Enikő
Veresegyház
3. Kákai Anna
Szentendrei Kinizsi

22,20
22,65
24,97

25m fiú mell 2006
1. Hargitai Bánk
2. Doroszlai Zalán
3. Jeli Kornél

23,56
24,73
26,97

Veresegyház
Kolozsvár XV.
Széles Sándor ÚI.
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25m fiú mell 2007
1. Rajna János
2. Nemes Márton
3. Lányi Zalán

Csömör
Veresegyház
Széles Sándor ÚI.

25m leány mell 2006
1. Hertelendi Luca
Uniqa Team Újbuda
2. Elekes Tamara (2007)Veresegyház
3. Franta Szonja
Uniqa Team Újbuda
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27,15
28,00
28,35
22,41
23,54
24,02

25m leány mell 2007
1. Elekes Tamara
Veresegyház
23,37
2. Tordai Tamara
Uniqa Team Újbuda SE25,81
3. Tiba Panna
Egyéni
30,19
50m fiú gyors 2004
1. Molnár Bálint
2. Szántó Bálint
3. Kákai Ákos

Simándy
Szentendrei Kinizsi
Szentendrei Kinizsi

33,95
36,06
36,97

50m fiú gyors 2005
1. Ragács Benedek
2. Juhász Áron
3. Szokoli Miklós

Isaszeg
Simándy
Szentendrei Kinizsi

34,97
36,19
38,59

50m leány gyors 2004
1. Bihari Sári
Aligátor Úszósuli
2. Szalontai Dorina Oázis
3. Bende Gyöngyvér Simándy

32,72
34,11
34,47

50m leány gyors 2005
1. Kasper Anna
Tempo Aqua SE
2. Cseh Zsófia
Veresegyház
3. Juhász Kamilla
Simándy

36,81
37,44
38,41

50m fiú hát 2004
1. Molnár Bálint
2. Kákai Ákos
3. Kárpáti Ákos

Simándy
Szentendrei Kinizsi
Veresegyház

41,53
42,47
43,82

50m fiú hát 2005
1. Ragács Benedek
2. Kasper Miklós
3. Piuk Márk

Isaszeg
Tempo Aqua SE
Aqua 18 SE

43,80
44,28
44,87

50m lány hát 2004
1. Bihari Sári
2. Szalontai Dorina
3. Szalontai Rebeka

Aligátor Úszósuli
Oázis
Oázis

38,53
39,73
44,00

50m leány hát 2005
1. Kasper Anna
Tempo Aqua SE
42,90
2. Lányi Léna
Széles Sándor ÚI.
47,90
3. Budai Brigitta
Uniqa Team Újbuda SE 48,44
50m fiú mell 2004
1. Rajna Péter
2. Molnár Bálint
3. Kákai Ákos

Csömör
Simándy
Szentendrei Kinizsi

44,87
48,00
50,12

25m fiú mell 2005
1. Ragács Benedek
2. Juhász Áron
3. Vécsey Gergő

Isaszeg
Simándy
Vizipók

46,84
48,44
50,38

50m leány mell 2004
1. Bihari Sári
Aligátor Úszósuli
2. Szalontai Dorina Oázis
3. Pribelya Eszter
Uniqa Team Újbuda

43,91
45,88
46,81

50m leány mell 2005
1. Boros Bernadett Aqua 18 SE
47,90
2. Kasper Anna
Tempo Aqua SE
48,31
3. Borkovits Bodza Uniqa Team Újbuda SE 49,46
100m fiú vegyes 2004
1. Molnár Bálint
Egyéni
2. Szántó Bálint
Egyéni
3. Kákai Ákos
Szentendrei Kinizsi

1,27,59
1,37,09
1,37,28

100m fiú vegyes 2005
1. Ragács Benedek Isaszeg
2. Kasper Miklós
Tempo Aqua SE
3. Juhász Áron
Simándy

1,30,07
1,36,32
1,36,75

100m leány vegyes 2004
1. Bihari Sári
Aligátor Úszósuli
2. Szalontai Dorina Oázis
3. Busa Emma
Simándy

1,24,04
1,28,66
1,31,93

100m leány vegyes 2005
1. Kasper Anna
Tempo Aqua SE
1,34,39
2. Juhász Kamilla
Simándy
1,44,22
3. Borkovits Bodza Uniqa Team Újbuda SE1,44,63
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Felhívás

Kistarcsa Város Jegyzője pályázatot hirdet
szervezési ügyintéző munkakör betöltésére
A munkakör betölthető a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján.
A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
önkormányzat működésével kapcsolatos kommunikációs, szervezési,
pályáztatási feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
• Kommunikációs referensi feladatok: kapcsolattartás a tömegkommunikációs
szervekkel, interjúk szervezése, felügyelete, lakossági tájékoztatók, cikkek
elkészítése, honlap tartalmának folyamatos frissítése
• Nemzetközi pályázatokhoz kötődő feladatok: folyamatos írásbeli kapcsolattartás külföldi partnerekkel, angol nyelvű programlisták fordítása,
nyilvántartások, kimutatások vezetése, közreműködés pályázatírásban,
projektekhez kapcsolódó pályázati elszámolások, kifizetési kérelmek
elkészítésében, adminisztratív teendők ellátása, részvétel külföldön szervezett
konferenciákon
• Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok: támogatással/pályáztatással
kapcsolatos adminisztrációs teendők, elszámoltatás,
monitoringozás
• Helyi önkormányzati rendeletek és szabályzatok előkészítésében,
szerkesztésében közreműködés
• Közmeghallgatással kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása
• Települési Értéktárral kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása,
jegyzőkönyv vezetés
• ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatok menedzselése
• Képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések készítése a munkaköri
feladataihoz kapcsolódóan
• Helyettesíti a Képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek, a
határozat-kivonatoknak elkészítését végző munkatársat.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- 29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1. sz. melléklet I./3. pontja I. besorolási osztály
vagy II/4. pontja I. besorolási osztály szerinti felsőfokú végzettség
- biztos társalgási szintű középfokú angol nyelvtudás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- gyakorlott szinten irodai szoftverek használata, 10 ujjas gépírás
- precizitás, megbízhatóság, empátia, stressz tűrő képesség, terhelhetőség,
rugalmasság, szóbeli kommunikációs képesség, jó kapcsolatépítő képesség,
önálló munkavégzés
A pályázathoz csatolni kell:
- 45/2012. Korm. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott önéletrajzot,
- képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igényléséről
szóló átvételi igazolást
- nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a
pályázó anyagát.
Illetmény és juttatások a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben meghatározottak szerint.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
A munkakör betölthető: Az elbírálást követően azonnal
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 6.
Elbírálás határideje: 2015. május 11.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út
48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „szervezési ügyintéző pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-470-711/290-es
telefonszámon kapható.
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Felfestésre került az iskola előtti
parkoló
Az iskolához legközelebb rokkantparkolót is
kialakítottak

A KIVÜ Kft. már egyszer elkezdte a közlekedési rend
megváltozásával kapcsolatban a parkolók felfestését,
de a az esős időjárás nem tette lehetővé annak
befejezését. (Ettől még persze lehetett a viacoloros
szakaszon halszálkába parkolni.) Most, a jó idő
beálltával ez is elkészült. Így korrekt szélességben, jól
látható módon lett kialakítva az egyirányú forgalom
figyelembevételével az iskola előtti parkoló.

KIEMELT VÁROSI RENDEZVÉNYEK
TERVEZETT IDŐPONTJAI 201 5
Február 7.

Kistarcsai Böllér Fesztivál
Február 25 .

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Március 1 5.

Nemzeti Ünnep
Március 28.

Nyuszi kupa
Május 9.

Kistarcsa túra
Május 23-24.

Kistarcsai Napok
Június 4.

Trianoni Megemlékezés
Augusztus 20.

Állami Ünnep és Kakasfőző Fesztivál
Szeptember 1 9.

Görhöny Fesztivál
Szeptember 20.

Várossá Avatás Évfordulója
Október 8. és 1 5.

Idősek Világnapja
Október 23.

Nemzeti Ünnep
November 1 4.

Vízilabda torna
November 21 .

Erzsébet-Katalin bál
December 4

Mindenki karácsonya
December 5.

Mikuláskupa
A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!
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Vécsey László fogadó órát
tart Kistarcsán
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A Deáktanya májusi
programja

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Vécsey
László országgyűlési képviselő 2015. április 29én 16:30-17:30 óráig fogadó órát tart Kistarcsa
2015. május 7.
Város Polgármesteri Hivatalában.
Dulai
Sándorné: Hímzés a XXI. században
Szervezési Iroda
Örvendetes, hogy a hímző kultúra reneszánszát éljük,
de alaposabban kellene tanulmányozni a motívumok,
ÉRTESÍTÉS IVÓVÍZHÁLÓZAT
a színek és a környezet elemeit. A hímzés alapvető
MOSATÁSÁRÓL
sajátosságai hasonlóak mindenhol, de a technikák
2015. március 30 2015. június 18.
különböznek. A kézimunka közösségteremtő, önmegvalósító hatása.
Tisztelt Felhasználónk!
Tájékoztatjuk, hogy a DPMV Zrt. Kerepes és Kistarcsa területén az 2015. május 14.
ivóvízminőség-javító program keretében szükséges hálózat Csányi István: A terrorizmus elleni küzdelem
mosatási munkálatokat végzi.
2001. óta új biztonságpolitikai kihívásokkal került
A DPMV Zrt. megkülönböztetett figyelmet fordít a vízhálózat szembe a világ. A terrorizmus fenyegetése globális
tisztítására. A munkavégzés átmeneti kellemetlenséget okozhat, szintet öltött, melyre a civilizált világ országainak
mivel időszakosan le kell zárni az utcai gerincvezetéket, ezért reagálnia kell. A terrorizmus egy folyamatosan
elsődlegesen nyomáscsökkenésre, esetenként vízhiányra kell változó jelenség, ezért ismerni kell a kiváltó okokat és
felkészülni. A mosatás következtében a víz zavarossá válhat, a a legfrissebb tendenciákat.
munkák befejeztével a kifolyókból rövid ideig nem a megszokott
tisztaságú víz folyik majd. A beavatkozás következtében zavarossá 2015. május 21.
Pollák Zsuzsanna: Malajziai emlékképek
vált víz ülepítés után felhasználható.
Malajzia – három különböző kultúra egzotikus, ázsiai
Javasoljuk, hogy a tisztítás időszakában mellőzzék a vízvételezést. országa. Élhet-e békességben három világvallás egy
Kérjük a lakosságot, valamint az intézményi és ipari fogyasztókat, országban? Minden helyi lakosra jut egy turista. Ki
hogy a vízfelhasználással üzemelő háztartási gépeik, műszaki lesz a király a kilenc szultán közül? A főváros, Kuala
eszközeik üzemeltetésére fokozott figyelmet fordítsanak.
Lumpur jelképe a 452 m magas ikertorony – szeretike
A városi vízhálózat öblítését ugyan terv szerint, de a napi a város lakói?
üzemeltetési feladatok ellátásával párhuzamosan végezzük, ezért
felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az alábbi időszakon belül az Ön 2015. május 28.
Farkas Pál: Bevezetés a buddhizmus világába
fogyasztási helyén előfordulhat nyomáscsökkenés.
Gautama Sziddhártha, azaz Buddha élettörténete és
Az időszakos nyomáscsökkenés tartománya:
megvilágosodása. A buddhizmus kialakulása és
2015. március 30.-2015. június 18.
terjedése a kezdetektől napjainkig. A buddhizmus
8:00 óra és 16:00 óra között.
különböző megjelenési formái: vallás, filozófia,
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket,
életmód. A buddhizmus négy nemes igazságon
megértésüket előre is köszönjük!
alapuló központi tanítása.

ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Eredeti időpont: 2015. május 1. péntek

Ünnep miatti szállítási időpont:
2015. április 30. csütörtök

Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott napokon reggel
7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő edényeket.
Köszönjük megértő együttműködésüket!

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u.
33.) termében tartjuk. A klubestek ideje:
csütörtökön este 7-10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor
kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. A Deáktanya
ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki
térítésmentesen látogathatja.
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Beszámoló a márciusi testületi ülésről
A Képviselő-testület a soron következő ülését március 25-én
tartotta.
Éves beszámolók elfogadása
Elfogadta a testület a Gödöllői Rendőrkapitányság tavalyi évi
beszámolóját, melyet Farkas Imre rendőr alezredes röviden
szóban is ismertetett az ülésen. Bemutatta a térség tavalyi évi
baleseti és bűnüldözési statisztikáit és említésre került, hogy
teszt jelleggel március végétől elhelyezésre került Kistarcsán
egy új, mindent látó mobiltraffipax is. Az éves beszámolóról
részletesen is olvashat a 13. oldalon.
A Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014-es
önkormányzati beszámolóját a Képviselő-testület egyhangúlag szintén elfogadta.
A Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár 2014-évi
beszámolójának elfogadásra is ezen az ülésen került sor, ahol
Szilárdi László részletesen beszámolt a tavalyi év fontosabb
eseményeiről..

Képviselő-testület a Városi Óvodában 20 csoport indítását
engedélyezte.

Két alapítvány is támogatást kapott
A testület 2015. február 25-én a civil szervezetek
támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázatok
Közbeszerzési terv elfogadása
alapján két alapítványnak adott támogatást. A Dömötör
A Képviselő-testület elfogadta a 2015.évi összesített köz- Alapítvány a ”mozgáskultúra és fejlesztés az óvodában”
beszerzési tervet, melyben három beruházás is szerepel: a céljára 1.006.000 Ft támogatásban részesül.
Hunyadi út építése, az Uszoda kazánfelújítása és a A „Közösen Értük” Alapítványnak pedig a 2015. évi
programjaik költségeinek támogatására 425.000 Ft-ot biztosít
Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréje.
az Önkormányzat a Humánpolitikai Bizottsági hatáskörben
megítélendő pályázati támogatási keretösszegből.
Közbeszerzési ajánlattételi felhívások elfogadása
A térfigyelő kamerarendszer bővítésére az ajánlattételi Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesülethez
felhívást a testület elfogadta, melyet 3 cégnek küldött meg. A
testület 14,5 millió forintot biztosít erre a fejlesztésre. A Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
fejlesztés során az alábbi helyszínekre telepítenek újabb döntött, hogy felvételét kéri a Mária Út Közhasznú
Egyesületbe, egy meghatározott éves tagdíj befizetésével
kamerákat:
egyetemben.
- Raktár krt. - Fenyves út kereszteződése
A Mária Út Közhasznú Egyesület 2006. május 7-én alakult a
- Zsófia ligeti HÉV megálló,
Mária Út - Via Mariae - Közép-Európa Szűz Mária
- Rákóczi krt. - Csömöri u. kereszteződése,
kegyhelyeit összekötő zarándok és turistaút létrehozására.
- Móra Ferenc u. - Burillák Mihály u. kereszteződése, Az egyesület nyitott, országos szervezésű, jelenleg mintegy
- Hősök tere,
félszáz tagja van.
- Kápolna u. Hrsz. 352/84, 0249/15 ingatlanok
- Kórházi gyalogos aluljáró
Ingatlan bérbeadása az MVM Zrt-nek.
Szintén elfogadta a testület az „Uszoda fejlesztéshez Döntés született arról, hogy a Kossuth Lajos utca 20. szám
kapcsolódóan uszoda kazánfejlesztés és ajtócsere alatt található ingatlan egy részét, 5000 m2 alapterületű
megvalósításának elvégzése” megnevezéssel kiírt közbe- területet, 4 hónapra, 130.000 Ft/ hó bérleti díj ellenében
szerzési eljárás megindításához szükséges felhívást. A bérbe adásra kerül az MVM Országos Villamostávvezeték
beruházás becsült értéke nettó 16,4 millió Ft. A felhívást Zrt. számára.
négy cégnek küldték meg. A beruházást TAO támogatásból
és önkormányzati támogatásból a VUK Vízilabda Egyesület Szerződésbontás a gázszolgáltatóval
valósítja meg.
A GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. 2015. július 1jétől
megszünteti a szabadpiaci földgáz-kereskedelmi
Óvodai beiratkozás és indítható csoportok számának tevékenységét
Magyarországon. Mivel gázszolgáltatás
meghatározása
tekintetében érvényes szerződéssel rendelkezik Kistarcsa
A 2015/2016. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja: Város Önkormányzatával, a közös szerződésbontás
2015. április 27-30-ig, hétfőtől csütörtökig 8-17 óra között. A érdekében a részvénytársaság 5 millió forint kártérítést fizet a
város számára.
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Tájékoztatás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. márciusi ülésén
módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 34/2011. (VIII.29.)
önkormányzati rendeletét, melyben többek között az intézményi térítési díjak is
változtak 2015. május 1-i hatállyal.
Kistarcsa Város Önkormányzata az Alapszolgáltatási Központ útján a személyes
gondoskodás keretében az alábbi ellátásokat biztosítja:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselőjének kérelmére történik. A személyes gondoskodás
formáinak igénybevételére irányuló kérelmeket az Alapszolgáltatási Központ
vezetőjéhez lehet benyújtani, elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szerint a fenntartó önkormányzat rendeletében megállapítja az intézményi
térítési díjat, amely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A kötelezett
által fizetendő személyi térítési díj összegét az Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetője konkrét összegben állapítja meg és erről az ellátást igénylőt
írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj összege az önkormányzat
rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett
jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

születnek, a gyermekek 1 hónapos korától 12 hónap időtartamra.

Akinek ellátását tartási, vagy öröklési szerződésben vállalták – ideiglenesen –
helyzetének rendezéséig lehet házi segítségnyújtásban részesíteni, de az eltartó a
teljes intézményi térítési díjat köteles megfizetni.
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 1300,- Ft/fő/óra.
A házi segítségnyújtás esetében a térítési díj az alábbiak szerint csökkenthető:
Jövedelem (Ft/fő)
0 – 37.000,37.001 – 42.000,42.001 – 45.000,45.001 – 55.000,55.001 – 70.000,70.001 – 95.000,95.001 – 120.000,120.001 – 130.000,130.001 – 140.000,140.001 – felett

Kedvezmény
100%
75%
70%
60%
55%
40%
35%
25%
10%
0%

Családsegítés:
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Étkeztetés:
(1) Étkeztetés keretében az Alapszolgáltatási Központ azoknak a szociálisan
rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről
gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
a) a 60 év feletti életkorúak, vagy
b) az átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak,
vagy
c) a fogyatékossággal élők, vagy
d) a pszichiátriai betegségben szenvedők, vagy
e) a szenvedélybetegségben szenvedők részére.

Térítésmentesen biztosított ellátás.

(2) Étkeztetés igénybevétele esetén szociálisan rászorult az a kérelmező, akinek
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 500%-át (jelenleg 142.500,- Ft-ot).
Továbbá azon személy részére biztosítható, aki az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek közül legalább két pontban foglaltaknak megfelel. Az
egészségügyi állapotra vonatkozóan a kérelmező háziorvosának igazolása
szükséges az intézményvezető által rendszeresített nyomtatványon.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében személyi térítési díj nem
haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő jövedelmének 2%-át. A szociális
rászoruló személyek térítésmentesen vehetik igénybe az ellátást.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult
a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos
vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a
szolgáltatás folyamatos biztosítását.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 380,- Ft/fő/nap.

Időskorúak nappali ellátása:
Az időskorúak nappali ellátását a szociális támogatásra szoruló, önmaga
ellátására részben képes, idős személy veheti igénybe.

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 470,- Ft + ÁFA/adag.
A szállítás intézményi térítési díja: 85,- Ft/szállítási cím.

Az időskorúak nappali ellátásának intézményi térítési díja: 1000,- Ft/fő/nap.

Étkeztetés és szállítás esetében a térítési díj az alábbiak szerint csökkenthető:

Az időskorúak nappali ellátása esetében a térítési díj az alábbiak szerint
csökkenthető:

Jövedelem (Ft/fő)
0 – 37.000,37.001 – 42.000,42.001 – 45.000,45.001 – 55.000,55.001 – 70.000,70.001 – 95.000,95.001 – 120.000,120.001 – 130.000,130.001 – 142.500,-

Kedvezmény
100%
75%
65%
60%
50%
40%
30%
15%
0%

Házi segítségnyújtás:
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni:
a) elsősorban azon személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját
erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, vagy
b) munkanapokon napi 4 órában gondozónő biztosításával, térítésmentesen
azon családok részére, ahol három vagy annál nagyobb számú ikrek

Jövedelem (Ft/fő)
0 – 37.000,37.001 – 55.000,55.001 – 95.000,95.001 – 120.000,120.001 – 140.000,140.001 – felett

Kedvezmény
100%
95%
93%
90%
88%
0%

Alapszolgáltatási Központ elérhetősége: 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/A.
Telefon: 28/472-083
E-mail: alapszolg@digikabel.hu
Honlap: http://alapszolg2143.hu
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda
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KÖZZÉTÉTEL AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY 55/§ ALAPJÁN 2015. MÁRCIUS 31-I
ÁLLAPOT SZERINT 90 NAPON TÚLI 200.000 FT-OT MEGHALADÓ HÁTRALÉKOK ESETÉBEN
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Tájékoztatás a helyi iparűzési adókötelezettségről
Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31. napja; mértéke az adóalap 2%-a”,
(2) bekezdés szerint: „Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
2014. adóévről 2015. május 31.
A helyi iparűzési adó tárgya és alanya:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó
vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a
továbbiakban: iparűzési tevékenység). Az adó alanya a
vállalkozó.
Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját
nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen
végző
1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott egyéni vállalkozó;
2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy
őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a
600 000 forintot meghaladja;
3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy
végelszámolás alatt áll;
4. egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy
végelszámolás alatt áll.
Az állandó és az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység:
Adóköteles iparűzési tevékenység alatt a vállalkozó e
minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre
irányuló tevékenysége értendő. A vállalkozó állandó jellegű
iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik,
függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben
székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
Ideiglenes jellegűnek pedig akkor minősül az iparűzési
tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az
ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
1.
építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti
erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan
vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181
napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180
napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye
telephelynek minősül;
2.
bármely - az előzőek közé nem sorolható tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre
tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Az adófizetési kötelezettség időtartama:
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység
megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység
megszüntetésének napjával szűnik meg. Az önkormányzat
illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének
időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni
terjedelmére.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében
az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell
megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.
A helyi iparűzési adó mértéke:
Kistarcsa Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról
szóló 26/1999. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Ör.) 6. § (1) bekezdés szerint: „Állandó
jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi

tevékenység esetén az adó mértéke: naptári naponként 5000
forint”.
A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az
adóévre fizetendő adóból - legfeljebb azonban annak összege
erejéig - levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az
adóévben megfizetett adó.
Az Ör. 3. § (1) bekezdése adómentességet biztosít azon
adózók számára, akiknél a vállalkozás szintű adóalap nem éri
el az 1,5 millió Ft-ot. Az adóalanyoknak a helyi iparűzési
adóbevallást ez esetben is be kell nyújtani!
A helyi iparűzési adóelőleg és az éves adó megfizetése:
A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles
fizetni.
A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév
március 15-éig, illetve szeptember 15-éig köteles fizetni. A
társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó
összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az
iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére
az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni
iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján
kell megfizetni.
A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre
megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő
év május 31-éig köteles megfizetni.
Iparűzési adóalap megosztása:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban
Htv.) 37. § (1) bekezdése, értelmében a vállalkozó állandó
jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel
rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben
vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
A Htv. 39. § (2) bekezdése szerint, ha a vállalkozó több
önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez
állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját
a vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben
meghatározottak szerint megosztania.
A megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni,
amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti
település esetén nulla forint települési adóalapot
eredményezne.
Az iparűzési adóbevallási nyomtatvány letölthető a
www.kistarcsa.hu/Polgármesteri Hivatal/ Elektronikusan
kitölthető adóügyi nyomtatványok honlapról. Két formátum
található:
- a nyomtatás után kitölthető, valamint
- az elektronikusan kitölthető nyomtatvány, melyet célszerű
előbb letölteni a számítógép- asztalra, majd itt kitölteni és
innen kinyomtatni.
A kitöltött nyomtatványt minden esetben aláírva kérünk az
adóhatóság részére megküldeni.
Az adókötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az
adócsoport ügyintézője félfogadási időben (hétfőn: 8 órától –
18 óráig, szerdán: 8 órától – 16 óráig) ad felvilágosítást.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal
Adócsoport
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Kistarcsai triatlon hírek
27 érem ( 11 arany, 12 ezüst, 4 bronz) és a legeredményesebb
csapatnak járó kupa. Ezzel lettünk gazdagabbak a XXIII.
Nyuszi Kupán.
Ezen kívül bezsebeltünk 3 tortát és interjút adtunk a helyi
TV-nek.
A 4x25m-es gyors váltót már évek óta torony magasan a
kistarcsai triatlonosok nyerik. Idén is biztosak voltunk a
győzelemben, ezért megengedhettünk magunknak egy újfajta
csapat összeállítást, hogy növeljük a tétet. Így kialakult egy
kis spontán verseny a versenyen belül: egy hatalmas, fiúk vs.
lányok összecsapásnak lehettünk szemtanúi, melyet végül
alig néhány századdal a csajok nyertek meg.
Az elmúlt hónapot nagyon kemény felkészüléssel töltötték a
gyerekek. A jó idő érkezését kihasználva néhányan rövid
időre elhagytuk Kistarcsát és jó pár kilométerrel arrébb
költöztettük a csapatot.
Az első állomás a horvátországi Medulin volt, ahol két
versenyzőnk tölthetett el egy hetet kerékpáros edzőtáborban,
az ország más triatlon klubjaihoz csatlakozva.
A tavaszi szünetben pedig egyesületünk egy maroknyi része
10 napos edzőtáborozáson vett részt Balatonbogláron, ahol
szintén elsősorban a kerékpáros képességek fejlesztése volt a
cél.
A tábor végére már megszoktuk a mindennapos orkánerejű
szelet és vidáman gyűjtögettük a kilométereket. Az
edzéseken kívül sikeresen teljesítettük a húsvéti kihívásokat,
a boglári bob lejtőit, illetve az idei első duatlon ranglista
versenyt, ahol sok dobogós és más nagyszerű eredményeket
értünk el.
Az eredményeinkről tájékozódhatsz: www.kistarcsaivsrc.hu
vagy facebook.com/triatlonkistarcsa oldalakon.

Figyelem!
2015. június 28-án Országos Triatlon Ranglista Versenynek
ad otthont Kistarcsa! A nap fénypontja a "Last Man
Standing" elnevezésű futam, mely az ország legmagasabb
pénzdíjas triatlon versenye lesz, a nyereményekért pedig az
ország legjobb triatlonistái fognak megküzdeni.
Várjuk minden olyan, elsősorban helyi vállalkozó
jelentkezését, aki szeretné kihasználni a rangos eseményben
rejlő lehetőségeket (helyszíni megjelenés, hirdetési felületek
stb.), illetve olyan önkéntesek jelentkezését, akik csatlakoznának a rendezői stábhoz és jelenlétükkel hozzájárulnának a
verseny probléma- és balesetmentes lebo-nyolításához.
Kapcsolatfelvétel, információ: gabbdavid@gmail.com vagy
tovaridora.kvsrc@gmail.com
Tóvári Dóra
Kistarcsai VSRC

Módosult a közterületek használatáról szóló helyi rendelet
A közterületek használatának rendjére, a köztisztaságra,
zöldterület kezelésre vonatkozó szabályokat tartalmazó
önkormányzati rendelet 2015. április 1-jével hatályba lépett
változásai szerint a gépjárművek közterületi tárolása
esetén az alábbi új előírásokat kell betartani:

Pontosításra került a közterületen lévő fás szárú növények
kezelésére vonatkozó előírás, miszerint az ingatlan
tulajdonosa köteles az ingatlan határa és az úttest széle
közötti területen nevelt fát, bokrot, cserjét úgy metszeni,
hogy annak lombozata az úttest síkjától számított 4,5 méter
magas űrszelvénybe ne lógjon be, továbbá az elektromos
• Üzemképtelen, és/vagy hatósági engedéllyel nem szabadvezeték biztonsági övezetét ne érje el.
rendelkező jármű közterületen, közterület használati
hozzájárulás birtokában legfeljebb 30 napig tárolható.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti, és a rendeletben
foglalt egyéb előírások betartására fokozottan figyeljenek.
• Hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű a közúti
Polgármesteri Hivatal
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM
együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében meghatározott
időtartamon túl közterületen, közterület használati
hozzájárulás birtokában legfeljebb 20 napig tárolható.
• A fentiek alapján kiadott közterület használati hozzájárulásban foglalt határidő lejárta után az üzembentartó
vagy a tulajdonos a fentiekben meghatározott járművet saját
költségén köteles haladéktalanul a közterületről eltávolítani.
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Kevesebb bűncselekmény és kevesebb baleset volt tavaly Kistarcsán
Bűncselekmények számának alakulása
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékes területén belül az
ismertté vált bűncselekmények száma a 2014-es évben a
korábbi évhez képest jelentős csökkenést mutat. 2013-ban
4123, míg 2014-ben 3199 bűncselekmény történt.
A Kistarcsai Rendőrőrs illetékességi területéhez 5 település
tartozik. Itt az összes bűncselekmény száma 761 volt, ami az
előző évi bűncselekményi adatokhoz mérve (1.002) csaknem
25%-os csökkenést mutat.
Az ismertté vált, regisztrált bűncselekmények elemzése során
A kistarcsai bűncselekmények megoszlása
megállapítható, hogy a valamennyi településen csökkenés
tapasztalható az elmúlt évekhez képest.
Közlekedésbiztonsági helyzet és baleseti statisztikák
Tavaly Kistarcsán szerencsére nem történt halálos kimenetelű
közúti baleset.
Közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma

A lakosság számához viszonyítva az 5 település közül
Kistarcsán volt az elkövetett bűncselekmények száma a A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékes területén belül a
legalacsonyabb tavaly.
súlyos és a könnyű sérüléssel járó balesetek száma kis
mértékben csökkent, de sajnos a halálos kimenetelő balesetek
mértéke 100%-kal nőt. 2013-ban 5, míg 2014-ben 10 halálos
baleset történt az utakon. Az összes személyi sérüléses
balesetnek több mint 14 százalékát ittas járművezető okozta.
A sérüléses balesetek több mint 3/4-edét személygépjármű
okozták.
A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi Avezetők
térségben
az összes személyi sérüléssel járó baleset okait
mutatója 2014-ben 38,5%-os volt, amely az előző évhez vizsgálva megállapítható,
a legtöbb esetben a sebesség
képest 3,1% százalékos csökkenést mutat. A közterületen nem megfelelő alkalmazásahogy
(gyorshajtás),
az elsőbbség meg
elkövetett bűncselekmények számában 32%-os a csökkenés nem adása, valamint a kanyarodási szabályok
megszegése
és így itt több mint 17 százalékos javulás tapasztalható. A vezetett a balesetek bekövetkezéséhez.
rablások elkövetése is jelentősen csökkent ezen a területen.
A 2014-es évben az illetékességi területen belül 93
alkalommal volt saját kezdeményezésű akció, mely a
legjellemzőbb közlekedési problémák megelőzésére irányult.
Pályázat érettségizőknek
A Kistarcsai Kulturális Egyesület ebben az Bűnmegelőzés, közbiztonság növelése
évben is kiírja az Aranykavics Díj pályázatot, A korábban elrendelt országos a közbiztonság megerősítésére
melyre az idén érettségiző, Kistarcsán lakó szolgáló programok eredményeinek hatására 2014. július 1vagy Kistarcsán tanult diákok pályázhatnak. jétől az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője a programot
A pályázatokat elektronikus úton kell kiterjesztette az ország 19 megyéjére.
benyújtani. Beadási határidő: 2015. május 26. 24 óra.
Bővebb információ: www.kike.hu, kike@kike.hu, 28/470- Az új program Pest megye területén lehetőséget biztosított,
hogy aktívabb jelenlét valósuljon meg a településeken,
926 (Kereszti Ferenc).
köztük Kistarcsán is.

18 évesek köszöntése

A KIKE immár hagyományként az idén is állít születéspadot.
Ezúttal az 1997-ben született kistarcsai fiatalokat, azaz az
idei 18 éveseket köszöntjük egy szerény ünnepség keretében,
2015. május 10-én. Az ünnepségen mindenkit szívesen
látunk, de az ünnepelteknek előzetesen regisztrálniuk kell,
hogy nevüket felolvashassuk, és az ajándékkal fel tudjunk
készülni.Kérjük tehát, hogy amennyiben ünnepeltként
szívesen részt vesz ezen a programon, legkésőbb május 6-án,
szerdán este 7 óráig jelentkezzen, a 28/470-926-os
telefonszámon, vagy a kike@kike.hu email címen (Kereszti
Ferenc), és adja meg elérhetőségeit – postai cím, telefonszám, e-mail cím!

Hősök Napja

Több évtizedes kihagyást követően a Kistarcsai Kulturális
Egyesület szervezésében idén is megünnepeljük a Hősök
Napját. Május 31-én, vasárnap délután 5 órakor emlékezünk
meg a fegyveres harcokban hőssé lett kistarcsaiakról.
Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával nemzetiszínű zászlót!
A Hősök terén sorra kerülő műsort követően mindenki
elhelyezheti mécsesét, gyertyáját az emlékmű talapzatán.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
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Kistarcsa Város Önkormányzatának Gazdasági programja 201 5-201 9. évre
Az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit Gazdasági
programban rögzíti.
A Gazdasági program feladata számba venni a település kiinduló
adottságait, valamint azokat a folyamatokat, amelyek a következő
időszakban meghatározhatják a helyi gazdaság mozgásterét,
valamint ehhez képest rögzíteni a város által reálisan kitűzhető és
kitűzendő célokat, követendő irányokat.
Gazdasági program:
Az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó feladatok különösen az
alábbiak:
- lakás- és helyiséggazdálkodás
- vízrendezés és csapadékvíz elvezetés
- csatornahálózat kiépítettségének növelése
- köztemető fenntartása
- helyi közutak és közterületek fenntartása
- gondoskodás a szociális ellátásról
- gondoskodás az óvodai ellátásról
- gondoskodás az egészségügyi alapellátásról
- kulturális szolgáltatások, közművelődési, tudományos,
művészeti tevékenység, sport támogatása
- nemzetiségi ügyek
- közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában
Az önkormányzat a következő években fejlesztési célul és
feladatul tűzi ki:
- Tornacsarnok építése
- Kistarcsai volt Internáló Tábor parancsnoki épületének
hasznosítása,
emlékhely és könyvtár kialakítása
- Intézményeink energetikai korszerűsítése
- Ivóvízminőség javítása
- Az önkormányzat intézményeinek fűtés és világítás korszerűsítése
- Az utak szilárd burkolattal való ellátása, meglévők
rekonstrukciója
- Járdák felújítása, építése
- Buszvárók építése
- Katolikus templom előtti sétány parkosítása, parkolójának
bővítése
- Csatornahálózat fejlesztése
- Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
- Kistarcsa-Nagytarcsa gyalog- és kerékpárúttal való összekötése
- Budapest 16. kerület és Gödöllő közötti kerékpárút kiépítése a 3as főút mentén
- A város területén fásítási akciók szervezése
- Csigaház területén minőségi zöldfelület kialakítása
- A település természeti kincseinek hatékony, környezetvédelmi
szempontoknak is megfelelő kihasználása
- Infrastruktúra továbbfejlesztése
- Középületek környezetének rendezése, parkosítása, parkolók
kialakítása
- Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, meglévő hálózat
fejlesztése
- Iskolabővítés kormánytámogatással
- Ifjúság tér közösségi- és rendezvénytérré alakítása
- Játszóterek építése
- Közvilágítás fejlesztése
- Kamerarendszer bővítése
- Gyalogos átjárók létesítése
- Hivatal épületének korszerűsítése
- Szabadság út 52. szám alatti ingatlan, valamint Eperjesi út 19.
szám alatti volt iskola épületének hasznosítása
- Móra Ferenc úti átjáró gyalogos átjárási lehetőségének
megteremtése
- Eperjesi úti csomópontban átjáró a síneken
- Rekreációs sportlétesítmény megvalósíthatóságának vizsgálata
„Búcsú tér” területén
- KIVÜ Kft. által használt Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. szám

és 3146/9 hrsz.-úingatlan telekhatár rendezése
- Közigazgatási központi szerepkör betöltése az agglomerációs
térségben (járásközpont kialakítása, okmányiroda, kormányablak
létesítése)
- Tömegközlekedési hálózat karbantartásának, felújításának
szorgalmazása a Hév vonalon, továbbá a főbb útvonalakon egyaránt
- kereskedelmi egységek működésének szabályozása és
fejlesztésének elősegítése, a gazdasági szerkezet modernizálása és
változatosabbá tétele
- helyi iparterületek fejlesztése, továbbiak létrehozása a
telektulajdonosok együttműködésével.
A fent felsorolt fejlesztések egy részének eszköze lehet a VEKOP
(Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) az
alábbiak szerint.
1) A Városi Óvoda fejlesztése:
a) A Gesztenyés Óvoda (Eperjesi út) energiaracionalizálása:
megújuló energia (hőszivattyú, napkollektorok) beépítésével;
nyílászárók cseréjével, hőszigeteléssel, fűtő és elektromos hálózat
felújításával.
b) Tölgyfa Óvoda (Széchenyi utca) hőszivattyúval, napkollektorral
(meleg víz), napelemmel (áram) történő ellátása.
c) A közétkeztetést biztosító konyha (Ifjúság tér)
energiahatékonysági felújítása, víz- és hőszigetelés, fűtő és
elektromos hálózat felújítása, konyhai berendezések korszerűsítése.
2) Az Általános Iskola energiaracionalizálása, nyílászárók,
cseréjével, víz- és hőszigeteléssel, fűtő és elektromos hálózat
felújításával.
3) Polgármesteri Hivatal épületében hőszivattyú, napkollektorok
beépítésével; nyílászárók, fényforrások, víz- és hőszigeteléssel,
elektromos hálózat felújításával.
4) Iskolai sportuszoda energetikai fejlesztése. Fix tetőszerkezet
létrehozása, korszerűsítés, fűtés, gépészet, és szellőző rendszer
cseréje megújuló energia használatával. Gyermekmedence
kialakítása, öltözők, vizesblokkok felújítása.
5) Új bölcsőde építése kiszolgáló helyiségekkel, melegítőkonyhával.
A VEKOP-os projektek esetében a városnak törekednie kell arra,
hogy az önkormányzaton ne múljon a siker, azaz rendelkezésre
álljanak a szükséges tanulmányok, felmérések, tervek.
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a
munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az
emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális
kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az
Önkormányzat a fejlesztési elképzelései kapcsán előnyben részesíti
a helyi vállalkozásokat/vállalkozókat.
A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselőtestületének figyelemmel kell kísérnie az egyes közfeladatokkal
kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben keletkező
bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában.
Fontos, hogy a Képviselő-testület döntéseivel, határozataival
folyamatosan fenntartsa az Önkormányzat, a Város
működőképességet, gazdaságosságát, emellett igazodnia kell a
jogszabályi változásokhoz.
Végre kell hajtania minden, az előzőekben nem tárgyalt olyan
intézkedést, amely Kistarcsa fejlődését elősegíti.
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Húsvét az ünnepek ünnepe

Az egyházi év és egyúttal a liturgikus év középpontjában
Krisztus Urunk húsvéti föltámadása áll. Az Úr Jézus az
emberiség megváltását és Isten megdicsőítését akkor
teljesítette, amikor a halál hatalmát saját halálával megtörte
és az életet feltámadásával újjászerezte. Ezért az Úr Jézus
szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának három
szent napja az egyházi év csúcsát jelenti. E három szent nap
nagycsütörtök estéjével kezdődik, az utolsó vacsorával, és a
húsvét hajnali feltámadással fejeződik be. E szent események
megünneplése keresztény életünk középpontját kell, hogy
jelentse. E három szent nap megmozgatja a Krisztusban
hívőket. Szent kötelességet éreznek ünnepelni.
Istennel szemben a magatartásunk alapvető feladata a hit.
Hit nélkül nem lehetünk kedvesek Isten előtt. E hit
megnyilatkozása különösen vonatkozik a húsvét megünneplésére, hiszen Krisztus feltámadása elválaszthatatlanul
kapcsolódik hitünkhöz. Szent Pál apostol, a népek nagy
apostola világosan kijelenti: „Ha pedig Krisztus nem támadt
fel nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti
hiteteknek.” (1 Kor. 15. 16.)
Vajon a húsvét hite az apostolok lelkivilágában hogyan
mutatkozott meg? Az Úr Jézus, aki három éven át, tanította
apostolait, többször beszélt nekik a szenvedéséről, haláláról.
Így akarta előkészíti őket a nehéz napokra. Előre látta, hogy a
szenvedése és kereszthalála milyen megpróbáltatást jelent
majd az apostolai és tanítványai számára. Ezért mondta Péter
apostolnak az utolsó vacsorán: „Simon, Simon, a sátán kikért
titeket, hogy megrostáljon benneteket, min a búzát. De
imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz hitedben. Amikor
megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet.” (Lk. 22. 31-32.)
Az apostolok hite valóban nagy próbatételnek volt kitéve.
Nehezen tudták elviselni Jézus szenvedését és kereszthalálát.
Hogyan halhatott meg a csodatevő próféta. Péter, miután az
Olajfák hegyén látta a megkötözött, elfogott Jézust, a hite, ha
átmenetileg is, de meggyengült, kételkedésbe ment át. Az
apostoltársaival együtt elfutottak, csak egyedül János apostol
volt ott Jézus keresztje mellett.
A föltámadás híre egészen váratlanul érinti az apostolokat
és a tanítványokat. Kétkedve, hitetlenkedve fogadják az

örömhírt, és megzavarja őket. Legerősebb a kételkedés
Tamás apostol lelkében. „Ha csak nem látom kezén a szegek
nyomait, és nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és
oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” (Jn. 20. 25.)
Amikor Jézus megjelenik az apostoloknak először,
megijednek, azután csodálkoznak, de örömükben nem
mernek hinni. Az ismételt megjelenések azonban minden
kétséget eloszlatnak az apostolok, és a tanítványok lelkében.
Tamás apostol is leborul az Úr Jézus előtt és mondja:” Én
Uram, én Istenem!” Majd hallgatja Jézus szavait: „Hittél,
mert láttál. Boldogok, akik nem láttak, mégis hisznek.” (Jn.
20. 28-29.)
Ettől az időtől kezdve az apostolok legfőbb feladatuknak
tekintették, hogy tanúskodjanak Krisztus feltámadásáról. A
keresztre feszített, de a feltámadt Jézus áll az apostoli
igehirdetés középpontjában. Elegendő utalnunk Péter apostol
pünkösdi beszédére. Isten azt a Jézust támasztotta fel, akinek
mi mindannyian tanúi vagyunk.” (Ap.csel. 2. 32.) A húsvét
nekünk a hit ünnepe. Jézus valóban feltámadt, ezzel
megcáfolhatatlanul igazolta küldetését és isteni mivoltát.
Ebben a hitben kell megerősödnünk, hogy a feltámadt
Krisztus az út, az igazság, és az élet.
A húsvét ünnepe a keresztény embernek a remény ünnepe
is. Jézusban az apostolok, a tanítványok, a reményt látták. Az
emmauszi tanítványok ajkán ez így fogalmazódott meg: „Azt
reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt.” (Jk. 24. 21.) Úgy
tűnt azonban nagypénteken, hogy nemcsak a választott nép,
hanem az egész emberiség reményét is keresztre feszítették,
és sírba temették. Jézus élete fedhetetlen volt, senki sem
vádolhatta őt bűnről. Mindig az igazságot hirdette. Jézus
elitélésével az igazságot is megcsúfolták, keresztre
feszítették. Jézus feltámadása azt is jelenti, hogy győzött
minden emberi gonoszság felett, tehát érdemes küzdeni a
legnemesebb emberi eszmékért, mert ezek fognak győzni.
A feltámadt Krisztus a Genezáreti-tó partján ezt kérdezte
Pétertől: „Simon János fia, jobban szeretsz-e engem, mint
ezek?” (Jn. 21. 15.) Péter apostollal mi is ezt válaszoljuk:
„Uram, te tudod, hogy szeretlek.”
Somlai József nyugdíjas plébános

1+1% felajánlás

Tiszafüreden lesz a hittantábor

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk jövedelemadónk két
százalékáról. 1%-át az egyházaknak, másik 1%-át pedig civil
szervezeteknek ajánlhatjuk fel.
Kérjük, támogassa a Magyar
Katolikus Egyház szolgálatát adója egyházi 1%-ával!
Egyházunk technikai száma: 0011.
A másik 1%-kal kérjük támogassa egyházközségi alapítványunkat, melynek neve: Kistarcsai-Nagytarcsai Római
Katolikus Egyházközségért Alapítvány.
Adószáma: 18270284–1–13.

Az idei tábor a Tisza-tó mellett található Tiszafüreden kerül
megrendezésre az Albatrosz kempingben. Az elszállásolás 45 ágyas faházakban lesz. Az utazás autóbusszal történik,
naponta 3 étkezést biztosítanak a szálláshelyen a résztvevő
gyermekek számára.
A részvételi díj tartalmazza az utazást, szállást, étkezést,
valamint a programok költségeit. A Hittantábor időpontja:
2015. július 18-24. A tábor költsége: 25.000 Ft/fő. Az
összeget két részben lehet befizetni. Jelentkezési határidő és
1. részlet befizetése 2015. március 30. Bővebb információ a
http://kistarcsa.plebania.hu weboldalon, vagy a +36 (70) 2253060 telefonszámon kapható.
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Sodoku

KISTARCSAI HÍRADÓ
Recept

Szabály: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be
a számokat 1-9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer
szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzetrács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szerepelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!

Almás-mákos álom
Hozzávalók:
 1 tojás
 10 dkg cukor
 10 dkg liszt
 1 teáskanál
szódabikarbóna
 10 dkg darált mák
 1 dl olaj
 2,5 dl tejföl
 2 közepes alma
Elkészítése:

A felsorolás sorrendjében mindent összekeverünk.
Az almát érdemes nagy lyukú reszelőn lereszelni és utána
belekeverni.
A tésztát kivajazott, lisztezett formába öntjük, és 180
fokos sütőben 30 perc alatt készre sütjük.
Ha kihűlt, porcukorral meghintjük és már fogyasztható
is. Érdemes vaníliasodót is kínálni hozzá.
Jó étvágyat kívánunk!
Könyvajánló

Dragomán György: Máglya

Vers mindenkinek

Végh Mária: Tévedsz

Tévedsz, hogyha azt hiszed
A tizenhárom éves Emma erős lány, tele
A szerelem csak játék
kamaszos vadsággal. Egyszerre vesztette
Vagy lobogó fáklya
el az otthonát és a szüleit, de váratlanul
Mely ujjaidra ráég.
felbukkanó nagyanyja magához veszi. Új
Nagy
dolog a szerelem
életében mindennek tétje van: a
S hogy múlnak az évek
gyásznak, a barátságnak és az első nagy
Még nagyobb lesz, meleg kendő
szerelemnek, bármely pillanat magában
Úgy betakar téged.
hordja a katarzis lehetőségét. Emma a
Erő elszáll, szépség hervad
boszorkányos nagymamától tanulja meg
Jön az ősz, a tél is
Aki
szeret melletted lesz
a hétköznapok mágiáját és a sorsfordító
Megbecsül majd mégis.
szertartásokat, ám a saját ereje még
Az
életet
véges - végig együtt kell leélni
ennél is nagyobb: ő talán képes nemet
Úgy
válik
el, mit ér a nő, és mit ér a férfi.
mondani a történelmi bűnre, és kilépni a
Jót
és rosszat megosztani
soha-meg-nem-bocsátás véres
Kacagni, és sírni
örvényéből.
A szerelem dal
A regény családtörténet és történelmi tabló egyszerre. A nyelve sűrű, mégis
Mit együtt kell megírni.
egyszerű, a részletek varázslatos intenzitása sodró és izgalmas történetté
formálódik, leköti és nem hagyja nyugodni az olvasót. A gyermek mindent
látó szeme, a kamasz mohó testisége és a felnőtt józan figyelme szövődik
össze benne érzéki és érzékeny szöveggé. Rákérdez a titkokra és felébreszti a Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
titkos tudást.
az újságot!
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Hirdessen a Kistarcsai Híradóban!
kistarcsaihirado@gmail.com
06/30-87231 32
Keressen minket bizalommal!

ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKÁRUHÁZ

Kínálatunk:

- villanypásztorok és kiegészítőik
- állattartási eszközök
- fejéstechnika
- lovas felszerelések
- Mustad patkók, patkolási eszközök
- takarmányok
Nyitva tartás:

H-P.: 8:00-1 6:00

Elérhetőségeink:

Déli-Farm Kft. M0 Képviselet
21 43 Kistarcsa, Raktár körút 1 . (M0 és a 3-as főút
találkozásánál)
Tel.: 06-1 /91 9-2358 webáruház: www.delifarm.hu
rendeles@delifarm.hu
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Éppen Családi napközit keresel?
Gyertek el a Mosolykába!
Mosolygós pillanatok kedvező árakkal.
Igazi családias környezet,
egész napos móka, fejlesztés,
és sok szeretet vár szemed fényére.
A moslygós és szeretettel teli
hétköznap garantált!!!

Hívj bátran!
Remes Évi
21 43 Kistarcsa, Brassói u. 44.
06-20/599-64-74

Hirdessen a Kistarcsai Híradóban!
kistarcsaihirado@gmail.com
06/30-87231 32
Keressen minket bizalommal!
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