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Kistarcsai küldöttség járt szlovák testvértelepülésünkön Belusán
Solymosi Sándor polgármester vezetésével június 23-án és 24-én küldöttség látogatott 
el testvértelepülésünkre a szlovákiai Belusa községbe, ahol most rendezték meg a tele-
pülés falunapját és népművészeti kirakodó vásárát. Az egész napos programban többek 
között főzőverseny, öregfiúk futballmérkőzés, népi mesterségek bemutatója és folklór 
műsor szerepelt. A kistarcsai küldöttséget fogadta Ján Prokop Belusa polgármestere. 
Az új polgármesterrel most találkozott először Solymosi Sándor polgármester. A két 
település vezetője arról tárgyalt, hogy a jövőben több településszintű együttműködési 
megállapodást kötnek. A küldöttség tagjai voltak Szabóné Tóth Katalin a Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke, Klacsán Lajos és Kisrétiné Fogd Éva elnökségi tagok. 

Egészségnap 
Az önkormányzat 2012-ben is támogatta 
az esemény megrendezését, így június 16-
án szombaton a Simándy Általános Iskola 
tantermeiben várták az érdeklődőket. Az 
egészségnap keretében most is lehetőség 
volt felméretni az általános egészségi ál-
lapotot. A Gödöllői Többcélú Kistérségi 
Társulás szervezésében tizennégy szű-
rővizsgálatot lehetett igénybe venni: volt 
többek között rizikó állapotfelmérés, kar-
diológiai vizsgálat, nőgyógyászati rák-
szűrés, fej-nyak és szájüregi daganatok 
szűrése, mozgásszervi felmérés, csontsű-
rűség mérés, hallásvizsgálat, szemészeti 
vizsgálat, mentálhigiénés szűrés, aranyér- és végbéldaganatok vizsgálat. Kilenc órától 
délután egy óráig fogadták az érdeklődőket, legtöbben 11 és egy óra között fordultak 
meg a szűréseken. Havay Ildikó az egészségnap fő szervezője a program végén elmondta, 
hogy a felkínált ingyenes alapszűréseken kívül, néhányan a bőrgyógyászatot hiányolták, 
de akik megjelentek, azok szinte minden vizsgálaton részt vettek. Fontos kihangsúlyozni, 
hogy az időben felfedezett betegségek még gyógyíthatók.

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a telekadó határoza-
tokban előírt adókötelezettség megfizetése a határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül esedékes. Ez azt jelenti, hogy a 
határozat kézbesítésétől számítva 30 nap áll rendelkezésre, hogy 
a kivetett telekadó 2012. I. félévi részlete megfizetésre kerüljön az 
önkormányzati adóhatóság 11742324-15565804-02510000 számú 
telekadó számlaszámára. A második félévi adóbefizetési határ-
idő a jogszabály értelmében 2012. szeptember 17.

A kivetett telekadó késedelmes megfizetése esetén az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165.§ alapján az esedékes-

ség napjától számítva késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi 
pótlék a késedelmes napok figyelembevételével kerül meghatáro-
zásra, mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjá-
ban érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az adóhatóság kö-
teles intézkedni a végrehajtási eljárás megindításáról.

Kérjük, hogy jogkövető magatartással tegyenek eleget fizetési 
kötelezettségüknek, mellyel a fent ismertetett következmények 
elkerülhetők. POLGÁRMESTERI HIVATAL

IGAZGATÁSI OSZTÁLY ADÓCSOPORT

Megemlékezés a trianoni békediktátum 92. évfordulójáról 
Június 4-én délután sötét felhők gyülekeztek Kistarcsa felett. Pontosan hat órakor 
- még napsütésben - a Városi Uszoda előtti téren, a tavaly közadakozásból felépí-
tett emlékműnél a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény fúvószenekara kíséretével a megjelentek elénekelték a Himnuszt. Ezt kö-
vetően Solymosi Sándor polgármester úr mondott beszédet, aki hangsúlyozta, hogy 
a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvénnyel az Országgyűlés 
kinyilvánította, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és 
közössége része az egységes magyar nemzetnek". Ezt követően a zuhogó esőben, esernyő 
alatt Országh Péter elszavalta Juhász Gyula: Trianon című versét. A vers végére a 
viharfelhők elvonultak az Ifjúság térről, a megemlékezés koszorúzással folytatódott. 
Először Kistarcsa Város Önkormányzata nevében Solymosi Sándor és ifj. Juhász Ist-
ván alpolgármester helyezte el a koszorút, majd Kistarcsa Város Intézményei, a Fi-
desz-KDNP Kistarcsai Csoportja és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre tisztelgett 
az emlékműnél. A koszorúzást követően a megemlékezők elénekelték a Szózatot, 
majd a Székely Himnuszt. (fotók a címlapon)

FELHÍVÁS TELEKADÓ BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Elballagtak a Simándy József 
Általános Iskolában

A végzős diákok június 15-én az ünnepé-
lyes osztályfőnöki órát követően délután 
hat órakor ballagtak végig az osztályterme-
ken, majd az iskola udvarán búcsúztak el 
az alsóbb osztályoktól és a tanároktól. Az 
új iskola első tanévének végén négy 8-os 
osztály végzett. A ballagók Liska Gyuláné, 
Juhászné Csorba Ilona, és Kovács Réka (8.a), 
Dobronayné Csepeti Melinda és Haeffner 
Dóra (8.b.), Székely Andrea és Németh  
Ildikó (8.c), Országh Péter, Prieglné Pécsy 
Klára és Sándor Edit (8.d) osztályfőnökök 
vezetésével búcsúztak. Az udvaron közel 
félezer hozzátartozó és ismerős várta a vég-
zős diákokat.

A hetedik évfolyamosok nevében Csalló 
Alexa 7.b és Gévay Veronika 7.c osztályos 
tanuló búcsúzott a nyolcadikos diákoktól. 
A nyolcadikosok közül Kovács Renáta 8.b 
és Rapavi Bence 8.a osztályos tanuló mond-
ta el a búcsúbeszédet. Jutasi-Varró Diána 
az iskola igazgatója, ünnepi beszédében 
kihangsúlyozta, hogy egy olyan éven van-
nak túl a diákok és a pedagógusok, ami 
mindenkinek új volt, hiszen az összevonást 
követően menet közben kellett mindenki-
nek belerázódni egy egészem más közegbe. 
Ezt sikeresen megoldották, amit a tanulmá-
nyi- és sportversenyeken elért eredmények 
is bizonyítottak. Ezt követően az igazgató 
asszony okleveleket és könyveket adott át 
a kiváló eredményt elért diákoknak és a 
szülői munkaközösség tagjainak. Ezután 
az igazgató asszony megkérte a végzős 
osztályokat, hogy a most létrehozott em-
lékkönyvbe ragasszák be osztályuk tabló-
ját. A ballagási ünnepség műsorában Tóth 
Zsombor 7.a osztályos tanuló egy Reményik 
Sándor verset mondott el, szerepelt az is-
kola fuvolazenekara Botrágyiné Virágh 
Orsolya vezetésével és nagy sikert arattak 
a zeneiskola növendékei is, akik egy dallal 
búcsúztak a nyolcadikosoktól. Vezényelt 
Hegedüsné Csák Mónika.

 A Szózat eléneklése után Bertalan 
Adrienne 8.b osztályos tanuló minden-
ki számára megfogadható bölcsességeket 
mondott, majd a ballagó diákok egyszer-
re engedték el a színes lufikat, amivel azt 
szimbolizálták, hogy végleg kirepültek az 
iskolából. (fotók a címoldalon)
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Városi Művelődési és Sportközpont programja
Nyári szünet a Csigaházban

A Művelődési Ház júliusban szünetel, a megrendezésre 
kerülő vásárokról és egyéb szabadidős programokról a 
www.kistarcsamuvhaz.hu oldalon tájékozódhatnak.

További információ:  
Szilárdi László 06-28-507-147

2012. július 5. Csata Zsolt: Emlékek a II. Világháborúból
2012. július 12. Makovics Erika: Nemzetjáró kirándulások tapasztalatai
2012. július 19. KIKE: Fapapucs és tulipán…
2012. július 26. Perna Miklós: A kávé sokszínűsége

A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tart-
ja. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra.  
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitot-
tak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai

Kakasfôzô 
fesztivál 

Kistarcsán
Kistarcsa Város 
Önkormányzata 

augusztus 20-án a délelőtti ünnepség után 
első ízben rendezi meg

a KAKASFŐZŐ FESZTIVÁLT

Helyszín: az Ifjúság tér uszoda előtti parkolója

Nevezni: ifj. Juhász István alpolgármesternél lehet 
július 31-ig

A nevezési feltételeket plakátokon és a város 
honlapján teszik közzé

Főzés délelőtt 10 órától

Eredményhirdetés 17.30-kor

Délután egy órától folyamatos programok, este 
koncertek

21.30-tól tűzijáték

II. Fenyvesliget Sportnap
A Fenyvesliget Egyesület június 2-án rendezte meg a Rak-
tár körúton lévő Fenyves Sportcsarnoknál a II. Fenyvesliget 
Sportnapot. A délelőtt kilenckor kezdődött programok között 
szerepelt utcák közötti foci, családi vetélkedők, különféle gye-
rekprogramok és táncbemutató. A lelkesedéshez hozzátartozott 
egy közös bográcsozás is. A 150 résztvevő az estét egy könnyed 
zenei programmal zárta.

Tisztelt Olvasóink! 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Kistarcsa Város 

Önkormányzatának honlapja megtalálható a 
Facebook-on!

Keressenek meg minket a közösségi oldalon Kistarcsa Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala néven, és kattintsanak a fôoldal legfelsô mezôjében a „Tetszik” 
gombra, és értesüljenek elsô kézbôl a legfrissebb hírekrôl!

Polgármesteri Hivatal
Szervezési Iroda

®

Gyereknapot rendezett a  
„Közösen Értük a Sérült Fiatalokért” Alapítvány 

A Civil Ház udvarán hangos gyerekzsivaj hallatszott, főtt a kon-
dérban a gulyásleves, pattogtak a labdák, szálltak a lufik a leg-
utóbbi gyereknapon, amit a „Közösen Értük” Alapítvány szerve-
zett. Volt ügyességi verseny, ahol mindenki nyert. Nyertünk egy 

szép délutánt, 
felszabadultan, 
kipirultan kacag-
tunk. Győrösi Gab-
riella (Trendekor 
Kft.) által készített 
lufivirág osztatlan 
sikert aratott. Ri-
móczi Karcsi bácsi 
gulyáslevese min-
denkinek ízlett, 
amibe Dőringerné 
Kovács Melinda 
készítette a csipet-
két, a gulyásleves-

be való alapanyagot pedig a Kistarcsai Önkormányzat finanszí-
rozta. A szülők saját készítésű süteményekkel érkeztek. 

Több ilyen önfeledt, játszó, szaladgáló, barátságokat létrehozó 
vagy megerősítő gyereknapot kellene tartani. Legyen mindennap 
gyereknap! Szeressük egymást Gyerekek / Felnőttek!!! 

A szeretet, a boldogság, az egymással törődés, a közös öröm meg-
szépíti a néha borús napokat is.
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A június 27-ki képviselő testületi ülés után egy kis 
ünnepség keretén belül a képviselők egy csoportja 
leleplezte a városba vezető utak mentén felállított 
rovásfeliratos helységtáblákat. Az ünnepséget a 
Budapest felé vezető oldalon rendezték, ahol elő-
ször Solymosi 
Sándor polgár-
mester, majd Si-
pos László a Ro-
vás Alapítvány 
elnöke mondott 
beszédet. Az 
elnök külön 
gratulált a tele-
pülésnek abból 
az alkalomból, 
hogy Kistarcsa 
is csatlakozott 
a táblaállítási mozgalomhoz. Az egységes szé-
kely-magyar rovásos helynévtáblák rendszerének kidolgozója, a 
Rovás Alapítvány számára ez mindig örömet jelent.  Az elnök 

kihangsúlyozta, hogy az ősmagyar 
rovásírás legrégebbi emléke 6500 éves 
és a szkíta-hun-avar-magyar folyto-
nosság bizonyítéka. Az elnök bízik 
abban, hogy aki  a táblákra tekint, 
nemcsak büszke lesz nemzeti írásunk 
múltjára, hanem tanulni és használni 

is fogja a rovás-
jelet. A táblákra 
a pénzt még ta-
vasszal a kép-
viselők egy cso-
portja ajánlotta 
fel. A táblát az 
adakozók – Soly-
mosi Sándor, ifj. 
Juhász István, 
Zsiák Péter, Már-
kus József és Ju-
hász István – le-
leplezték le.

Lakossági összefogással járda-
építés a Simándyligetben

Kistarcsán a Simándyliget 
(korábban Gyepi-földek) 
utcáiban az elmúlt időszak 
fejlesztéseinek köszönhető-
en jól érzékelhető fejlődés 
következett be, aminek ré-
vén az utcák járhatóvá vál-
tak. Lakossági összefogás 
és előzetes szervezés után 
2012. május 15-én újabb 
előrelépés történt a város-
részben.

Ezúttal három utca tu-
lajdonosaiból szerveződött 

utcánként egy-egy építőközösség, ami célul tűzte ki, hogy az ut-
cájukban járdát építenek. A járdaépítés a Megyeri Margit, Bellus 
József és Dr. Tibold József utcát érinti. Az építőközösségek tel-
kenként megállapodásokat kötöttek Kistarcsa Város Önkormány-
zatával a közterület ilyen jellegű használatára.

A járda egységes megvalósítása érdekében a három építőközös-
ség vállalkozót bízott meg a munka elvégzésére. A kivitelezés a 
területre érvényes, engedélyeztetett útépítési tervek szerint üte-
mezetten folyik. Először a Dr. Tibold József utca járdája készül el, 
majd továbbhaladva a másik két utca járdája következik. 

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

Rovásfeliratos helységtáblákat avattak Kistarcsán

Ifj Juhász István alpolgármester és 
Márkus József képviselő a Nagytarcsa 
felőli táblánál Sipos László a Rovás 

Alapítvány elnöke

A táblát az adakozó képviselők leplezték le

Zöldhulladék kezelése
A kerti munkák során keletkező, levágott ágak, gallyak, fű 
további kezelésével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a 
Tisztelt Lakosság figyelmét. Az ingatlan tulajdonosának/hasz-
nálójának az ingatlanon keletkező hulladékok – köztük a zöld-
hulladékok – kezeléséről a vonatkozó önkormányzati rendelet-
ben foglaltak szerint kell gondoskodni, azaz:

„A kertes lakókörnyezetben a háztartásban keletkező jelen 
rendeletben meghatározott zöldhulladékot lehetőség szerint 
komposztálni kell. A nem komposztálható, illetve égetésre 
nem kerülő avart, kerti hulladékot a gyűjtőedényben kell el-
helyezni úgy, hogy az a szokásos módon üríthető legyen.”

A települési hulladék begyűjtését és elszállítását végző köz-
szolgáltató KIVÜ Kft. csak a rendszeresített gyűjtőedényben 
(konténer, kuka, kék színű gyűjtőzsák) elhelyezett hulladék 
gyűjtését, szállítását végzi a településen, a zöldhulladék elkü-
lönített begyűjtésére nincs jogosultsága.

Kistarcsa Város Önkormányzata vizsgálja mind a szakmai 
mind pedig a pénzügyi lehetőségét annak, hogy – a hasznosít-
ható papír, műanyag és fém hulladékok házhoz menő szelektív 
gyűjtéséhez hasonlóan – a jövőben elindítható legyen a zöld-
hulladékok háztól történő elkülönített begyűjtése is.

Ezúton kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjanak az ingatlanu-
kon keletkező zöldhulladékok kezeléséről. Amennyiben ezen 
hulladékok esetében is elindul az előzőekben vázolt, elkülöní-
tett gyűjtési program, arról a lakosságot időben tájékoztatni 
fogjuk.

Egész napos futball fesztivált 
rendezett június 9-én szom-

baton a Pecsenyiczki Mihály Sportcentrumban Kistarcsa Önkor-
mányzata és a Kistarcsai Városi Sportklub. Volt ovi- foci torna, ku-
páért mérkőztek az utánpótlás csapatok, bemutató mérkőzést játszott 
Kistarcsa női focicsapata a Héhalom ellen. A körmérkőzéses tornán 
edzők-, vezetők-, rendőrök-, mentősök- és a  tűzoltók csapatai vettek 
részt az. Volt 11-es rúgó bajnokság is. A nézők nem csak izgalmas 
meccseket láthattak, hanem finom bográcsban készült ételeket is kóstolhattak. A helyi 
labdarúgás történetét egy fotókiállításon mutatták be az érdeklődőknek. Este a győztes 
csapatok a díjakat Solymosi Sándor polgármestertől vehették át, majd utcabál zárta a 
programot, ahol fellépett Szmatana Andi. 

Futball juniális!
Támad Solymosi 
Sándor csapata

Bemutatkoztak a kistarcsai női focisták is
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A június 27-én megtartott testületi ülésen Soly-
mosi Sándor polgármester 39 napirendi pontra 
tett javaslatot és az ülés megkezdése előtt még  
két napirendi pontot kért sürgőséggel beemel-
ni. Az egyik „Az önkormányzati tulajdonú 
151/1 hrsz. szennyvíztelep Szilasvíz Kft. által 
használt területének bérbeadása”, a másik pe-
dig „A Villért Zrt. részvényeinek eladása”
Eladják a Villért Zrt. részvényeket 
Egyhangúan megszavazták, hogy az önkor-
mányzat Villért Zrt.-ben lévő részvényeit nettó 4 
millió forintért eladja Cser-
nai Sándor részvényesnek. 
A vételárat két részletben 
kell a részvényesnek kifi-
zetnie, 3 000 000,- Ft-ot 
augusztus 1-ig, 1 000 000,-
ot pedig október 1-ig kell 
kiegyenlítenie. Az önkor-
mányzat a teljes kifizetésig 
a tulajdonjogát fenntartja.
Határidő módosítást kér-
nek az új rendőrőrs fel-
építésére
Módosították a költségve-
tést, mert várhatóan nem 
realizálódik a 2012. évre 
betervezett önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok érté-
kesítéséből származó árbe-
vétel, ami kihat az új Kis-
tarcsai Rendőrőrs kialakítá-
sának határidejére is.(2014. 
március 16.) Ezért határidő módosítást kérnek a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től. 
Szeptembertől bővítik az óvodai csoportok 
létszámát 
A felvehető gyermekek száma az alapító okirat 
szerint 517 fő, ezzel szemben 2012. december 
31-ig 544 gyermek fog az óvodába járni. 2012. 
szeptember 1-től 18 csoportba a Képviselő-tes-
tület engedélyével 27 fő járhat. A népesség nyil-
vántartási adatok alapján  2012. december 31-ig 
ez a létszám csoportonként 30 főre emelked-
het. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a 
Tölgyfa Óvoda egy csoporttal történő bővítésé-
re, de a pályázat megvalósulásának esetén sem 
tud a köznevelési törvény csoportlétszám elő-
írásainak megfelelni az önkormányzat. A nem-
zeti köznevelésről szóló törvény alapján, (2013. 
szeptember 1-én lép életbe) a 2013/2014-es ne-
velési évben már szabályozzák a maximális cso-
portlétszámot. A nevelési év kezdetén ezt nem 
lehet átlépni. A maximális létszám az óvodában 
25 fő. A képviselő-testület ezért azt kéri az Em-
beri Erőforrások Minisztériumától, hogy módo-
sítsa a köznevelési törvényt és tegye lehetővé a 
maximális csoportlétszámtól való eltérést.
Emlékhelyet hoznak létre a volt internáló 
tábor területén
A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 
Szilárdi László vezetésével és szervezésével már 
hat éve dolgozik a kistarcsai volt internáló tábor 
történetének feldolgozásán, továbbá folyama-

tosan gyűjtik az anyagot a kialakítandó emlék-
hely megnyitásához. Még mindig vannak olyan 
időszakai a tábor történetének, melyekre alátá-
masztó bizonyítékokat kell keresni. A képvise-
lő-testület ezért megbízta Szilárdi László intéz-
ményvezetőt, hogy a hiányzó kiállítandó anya-
gokat gyűjtse össze. Gacsályi Ádám pedagógust 
felkérték arra, hogy a kutatómunkát segítse és 
készítsen fotókat. A levéltárakkal való kapcso-
lattartáshoz pedig Marschal Adrienn történelem 
szakos egyetemi hallgató kapott megbízást. 

Főzőfesztivált rendez a város augusztus 20-án 
Az önkormányzat egy régi hagyományt sze-
retne feleleveníteni. Régebben szeptemberben 
volt a városban főzőfesztivál. Most ifj. Juhász 
István alpolgármester kezdeményezésére  au-
gusztus 20-ra tennék a rendezvényt.  Kistarcsa 
címerében található kakasra való utalással stí-
lusosan kakasfőző fesztiválként hirdetnék meg. 
A program megszervezésével Szilárdi Lászlót 
és ifj. Juhász Istvánt bízta meg a testület, a 
költségek fedezésére 400 000 Ft-ot szavaztak 
meg, amit a Kistarcsai Napok költségmaradvá-
nyából biztosít a testület.  
Ismét megkötik a családi napközikkel a 
szerződést
Kistarcsa Város Ön-
kormányzat Képviselő-
testülete ellátási szer-
ződést köt 14-14 férő-
helyre 2012. szeptem-
ber 1-től 2013. március 
31-ig a Csodasziget 
Családi Napközik Non-
profit Korlátolt Felelős-
ségű Társasággal és a 
Julcsi Csoda Manodája 
Családi Napközi Köz-
hasznú Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Tár-
sasággal 26.000,- Ft/
hó/fő támogatás elle-

nében. A Julcsi Családi Napközi vezetője je-
lezte továbbá, hogy az Ifjúság téren található 
Ringató Családi Napközit 7 férőhellyel átve-
szi. Az engedélyezési eljárás előreláthatólag 
2012 szeptemberére lefolytatódik. A jelenlegi 
támogatással a családi napközit igénybevevő 
szülőknek az önkormányzat 50%-ban támo-
gatja a családi napközis ellátást. A településen 
jelenleg három családi napközi működik.
Szennyvízcsatorna gerincvezetéket és be-
kötőcsatornát építenek a Rigómező utcában 

és a Vasút utcában, vala-
mint az Eperjesi úton
A közbeszerzési eljárást a 
VIANOVA 87 Zrt. nyerte, 
bruttó 47 millió 625 ezer 
forintos árajánlata alapján.
Eredményes volt a Ka-
tolikus Templom előtti 
sétány felújítására, par-
kosítására kiírt közbe-
szerzési eljárás
Névszerinti szavazással 
döntöttek a projektről. 
A pályázatot bruttó 28 
millió 810 ezer forintos 
ajánlatával a TRESCO 
Építőipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. nyer-
te el. Az önkormányzat a 
beruházáshoz szükséges 
fedezettel rendelkezik.
Kazánokat cserélnek a  

Simándy József Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézmény főépületé-
nek lapostetős szárnyában 
Azért döntöttek a gázkazánok cseréje mellett, 
mert az 5 db kazán közül 3 db meghibásodott. 
A kazánokat megjavíttatni már nem érdemes, 
hiszen azok hatásfoka 75 %-os. A kazánok 
azonos korúak, így bármikor várható a még 
ép kazánok meghibásodása is. A rossz üzem-
biztonságú kazánokkal a 2012-13-as fűtési 
szezont már felelősen nem lehet megkezdeni. 
A beruházás fedezetét – 9 millió Ft-ot - az ön-
kormányzat a telekadó bevételekből képződő 
általános tartalék terhére biztosítja.

Polgár Gyula

Főzőfesztivált rendez a város augusztus 20-án 
Tudósítás a képviselő-testület június 27-i üléséről
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Az ülésen Dr. Simon Tamás dandártábor-
nok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője tartott előadást az agglomerációs 
települések és a rendőrség kapcsolatáról. 
A főkapitány 11 olyan területet határozott 
meg, amelyek kapcsán az agglomerációs 
együttműködés feltétlenül szükséges. Ezek 
a közbiztonság rendőrségi és önkormány-
zati feladatainak összehangolása, a Lakos-
ság Orientált Rendőrkapitánysági Program 
(szabadidős rendőrök, térfigyelő rendszerek 
stb.), együttműködés a munka feltételeinek 
megteremtésében, közös tevékenységek 
a szakhatóságokkal és más rendvédelmi 
szervekkel, közös sajtófellépés lehetőségei, 
Kistérségi Együttműködési Fórumok léte és 
működése, a lakosság közeli programokon 
való megjelenés, a látható és reagáló rend-
őrök megjelenése, a SZEM mozgalom nép-
szerűsítése, a panaszok és észrevételek közös 
értékelése és felhasználása, valamint az in-
formációáramlás biztosítása.

Majd egyhangúlag elfogadták azt a tör-
vénymódosító javaslat kezdeményezést, ami 
arról szól, hogy a 350 m2 alapterületű ke-
reskedelmi egységek a magánparkolókban 
őrszemélyzettel vagy kamerás megfigyelő 

rendszerrel biztosítsák a vásárlók vagyoná-
nak (autóik, értéktárgyaik) védelmét, ezzel is 
segítve a rendőrség munkáját. A törvénymó-
dosítás kezdeményezését a Kistarcsai Köz-

biztonsági Munkacsoport ülésén vetették fel, 
és benyújtónak a körzet országgyűlési képvi-
selőjét, Vécsey Lászlót kérték fel.

Szeghné Szente Gizella, a Kapcsoló 
Kft. ügyvezetője az energiagazdálkodással 
kapcsolatos megtakarítási lehetőségekről 

beszélt. Hangsúlyozta, hogy az új XXI.. szá-
zadi igényeknek megfelelő energiatakarékos 
izzók segítségével az egyes önkormányzatok 
rengeteg pénzt spórolhatnának meg.

Ezt követően Pápai Mihály, Gyál 
polgármestere a FAÖT elnöke 
beszámolt az április 26-án meg-
tartott agglomerációs konferenci-
áról, melyen maga is előadóként 
vett részt. Szerinte végre elindult 
a párbeszéd a főváros és az agg-
lomerációs települések között. 
Ehhez kapcsolódóan Marthi 
Zsuzsa, a Portaterv Kft. ügy-
vezetője tartott előadást „Terü-
letfejlesztési problémák és célok 
az agglomerációban” címmel.  
Solymosi Sándor polgármester 
előadásában megismertette az 
internáló tábor történetét, bemu-
tatta a tábor területén lévő épü-

leteket. A jövőbeni elképzelések közül kitért 
az ezen a területen kialakítandó új városköz-
pont fejlesztési tervekre. Itt építenék fel az új 
városházát és a rendőrőrsöt is. Az ülés zárá-
saként a jelenlévők rövid sétát tettek az egy-
kori Kistarcsai Központi Internálótáborban.

A Fôvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
(FAÖT) Kistarcsán ülésezett

Kistarcsán tartotta ülését május 23-án a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT), aminek 2011. évi megalakulása 
óta tagja városunk. A 17 főváros környéki települést tömörítő társulás legfőbb feladatának tartja, hogy az együttműködő tagtele-
pülések a főváros ellenpólusaként, az agglomeráció kiegyensúlyozott fejlődését segítse elő.

Solymosi Sándor polgármester köszönti a konferencia résztvevőit

Június 15-én délelőtt 9 órakor Kistarcsán is áthaladt az Engesz-
telő Zarándoklat. A nemzet lelki megújulását célzó engesztelő 
zarándoklat a négy égtáj irányából indult Budapest felé. Keleti 
irányból a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pálházáról, nyugat-
ról Sopronból, délről Röszkéről, északról pedig Esztergomból. 
A zarándoklatot Komlóska és Pálháza kezdeményezte, csakúgy, 
mint a 2009-es Nemzeti Zarándoklatot. Június 15-én reggel Ke-
repesről indult a zarándoklat. Kistarcsán a Városháza előtt Soly-
mosi Sándor polgármester, ifj. Juhász István alpolgármester és 
Görbe József plébános fogadta a zarándoklat résztvevőit, akiket 
teával és pogácsával kínáltak. Ezt követően átadtak egy marék 
felszentelt kistarcsai földet, a Kincsesládába a Szilasfood Kft., a 
Dymol Kft. és  a település ajándékait rakták, a Világ Királynője 
Engesztelő Kápolna felépítéséhez pedig egy Kistarcsa feliratú 
márványtömböt is felajánlottak a zarándokoknak. (utóbbit Kal-
már István vállalkozó adományozta és a Varga és Fiai Kft. farag-
ta) A Városháza udvarán a katolikus kórus énekkel köszöntötte a 
résztvevőket, majd Solymosi Sándor egy feliratozott szalagot kö-
tött a Pálházáról hozott nemzeti színű zászlóra. Itt Köteles László 
az Engesztelő Zarándoklat egyik szervezője Komlóska polgár-
mestere elmondta, hogy a mostani zarándoklat nem fogalmaz 
meg politikai célt. Most elsősorban a társadalmi megbékélés, a 
megtisztulás, a lelki megújulás a fontos. Reményt szeretnének 
vinni a reménytelensége, fényt a sötétségbe. Mindszenty József 
bíboros születésének 120. évfordulójára emlékeznek az idén, és 
ebből az alkalomból folytatják az általa is támogatott Nagy Ma-
gyar Engesztelő Mozgalmat a Magyar Katolikus Püspöki Kar 

által 1946. december 26-án kiadott körle-
velének szellemében. 

A lelkes kis csapat rövid pihenő után 
Budapestre indult tovább a Szent István 
Bazilikához, ahol a keresztágakat egye-
sítve összeállt az ország keresztje, amire 
felkerült az ország címere. A keresztet a 
Bazilikában átadták egyházaink vezetői-
nek, akik ökumenikus szertartás kereté-
ben megáldották a keresztet, a kenyeret, 
a bort, a vizet és az evangéliumot.

A utolsó állomás 
június 16-án a XII. ke-
rületi Szent Anna rét 
volt, ahol a felajánlott 
téglákat és építőköve-
ket helyezték el. Itt ter-
vezik felépíteni a Világ 
Királynője Engesztelő 
Kápolnát. Szomorú 
hír, hogy az Engeszte-
lő Zarándoklat buda-
pesti zárásakor június 
16-án a Szent István 
Bazilika előtt rosszul lett az esemény egyik főszervezője, Pálhá-
za polgármestere, Lesovics Miklós. A hegyközi település vezetője 
stroke-ot kapott, azóta is intenzív osztályon kezelik.

Az Engesztelő Zarándoklat június 15-én érintette Kistarcsát

A zarándokok 890 km-t gyalogoltak 10 nap alatt

A menet élén Lesovics Miklós 
Pálháza polgármestere
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Pannónia Kistarcsáért 2012
A Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsa idén ünnepli fennállásának 20. évét!

Áprilistól igen sok helyet megjárt az együttes apraja-nagyja. Szá-
mos meghívásnak tettünk eleget. Zalaegerszegtől, Csepelen és 
Csömörön át Péteriig szerepeltünk sikeresen.

Óriási élmény volt a Papp László Budapest Sportarénában április 
1-én az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár kereteiben 
moldvai táncházat tartani, a Berka együttessel együttműködésben.

Az ország legnevezetesebb néptánc eseményén, a 20.000 látogatót 
csábító rendezvényen csak a legkiválóbbak lépnek fel! A Pannónia 
Néptáncegyüttes mára kivívta magának ezt a megtiszteltetést. 

Június 16-án a Pannónia Nétáncegyüttes gyermekcsoportja meg-
hívott vendége volt a 10 ország néptánccsoportjait felvonultató és 
a „Europe Top 500” elismerő címet viselő Duna karneválnak. 

Táncos gyermekeink a Bazilikától a Dunakorzón át a Vörösmar-
ty térig végigjárták a vidám, énekes, táncos felvonulást, végül a 
nagyszínpadon ropták a táncot a törökországi, indiai és azerbaj-
dzsáni vendégművészek műsorszámaival felváltva.

Június 2-án, a Csigaháznál nagyszerű napot tölthettünk el együtt 
a IV. PANNÓNIÁS NÉPTÁNC ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTI-
VÁL alkalmával! 
Megörvendeztethettünk másokat is a Pannónia Néptáncegyüt-

tes és barátai előadásaival, legyen az dal, muzsika, tánc, vitézség, 
avagy mulatság. Nem hagyhatom ki, hogy mindenkinek szemé-
lyes köszönetemet ne fejezzem ki kitartásáért, közreműködéséért, 
barátságáért!

Köszönöm vendégeinknek: Liska Veronikának, Bognár Szilviának, 
Deák Diák Általános Iskola csoportjának, Szent István Általános Isko-
la csoportjának, Csata Táncegyüttesnek, Forgatós Kamara Táncegyüt-
tesnek, Csicsörke utánpótlás csoportjának, Kiscsicsörke csoportnak, 
Hidán Csabának, Kolompos Együttesnek, Samu Zoltánnak és társai-
nak, valamint a Berka Együttesneka színvonalas fellépéseket!

Látogassák meg honlapunkat, a www.pannoniafolk.hu címen, 
ahol folyamatosan bővülő tartalommal szolgál a Pannónia Nép-
táncegyüttes Kistarcsa.
Kérdéseiket ne halasszák holnapra, tegyék fel a pannonia.nte@
gmail.com címen!
Hívjanak a következő telefonszámok egyikén!
Gyermekcsoport: Vadász Dániel, 30/417-7681
Ifjúsági és felnőtt csoport: Urbán Barbara, 30/307-2239

Czelleng Arnold

A IV. PANNÓNIÁS NÉPTÁNC ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTIVÁL záróképében 
mintegy 80 pannóniás- és vendégtáncos ropta együtt a színpadon és az előtt, a téren.
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FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy az iparűzési adó bevallások be-
nyújtási határideje 2012. május 31-én 
lejárt. Megkérjük azon adózókat, akik 
bevallás benyújtási kötelezettségüknek 
határidőben nem tettek eleget, azok hi-
ányosságukat mihamarabb pótolják a 
szankció elkerülése érdekében. Tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy a bevallás benyúj-
tásának elmaradása mulasztási bírságot 
vonhat  maga után az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján: „A (2) bekez-
désben foglalt eltéréssel a magánsze-
mély adózó 200 ezer forintig, más adó-
zó 500 ezer forintig terjedő mulasztási 
bírsággal sújtható, ha a) a bejelentési 
(bejelentkezési, változás-bejelentési), 
adatszolgáltatási kötelezettségét kése-
delmesen, hibásan, valótlan adattarta-
lommal vagy hiányosan teljesíti”.

Az iparűzési adó bevallások folyama-
tos feldolgozás alatt állnak, melyek fel-
dolgozását követően az érintett ügyfelek 
értesítést kapnak az aktuális folyószám-
la egyenleg állásáról.

Polgármesteri  Hivatal
Igazgatási Osztály Adócsoport

Felhívás talajterhelési  díj  
rendezésre!

A lakosság talajterhelési díj bevallásával 
és befizetésével kapcsolatban adóhatósá-
gunk folyamatos ellenőrzést és az adókö-
telezettségek teljesítése terén mutatkozó 
hiányosságok feltárását végzi. Munkánk 
során megállapításra került, hogy az ön-
kormányzat korábbi felhívása ellenére 
sokan nem pótolták elmaradt kötelezett-
ségüket. 

Felhívjuk az érintett adózók figyel-
mét, hogy az adóhatóság által ellenőr-
zéssel megállapításra kerülő adóköte-
lezettség mulasztási bírság, adóbírság 
és pótlék kivetését vonja maga után. 
Amennyiben a hiányzó kötelezettsé-
gek teljesítése az adóhatóság feltárása 
előtt rendezésre kerül, bírság megfize-
tése nélkül megtehető.

Kérdésekkel kérjük forduljon az ön-
kormányzat adócsoportjához a felmerü-
lő problémák tisztázása és egyeztetések 
ügyében készséggel adunk segítséget.

Polgármesteri  Hivatal  
Igazgatási Osztály, Adócsoport

Kistarcsa Város Önkormányzata
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet az

Alapszolgáltatási Központ (2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/A.)
intézményvezetői (magasabb vezető)

beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. október 1. – 2017. szeptember 30-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A.§ (2) bekezdésében foglaltak 
kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A munkavégzés helye:
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok (gyermekjóléti szolgáltatás,  családsegítés, 
házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
védőnői szolgálat) irányítása, munkájának koordinálása, jogszerű működésének biztosítása a hatá-
lyos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szer-
vezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint, vezetői pótlékát a pótlékalap 375%-ában, azaz, 
75.000,- Ft-ban állapítja meg.
Pályázati feltételek:
- Főiskola – a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontja szerinti felsőfokú 

végzettség, vagy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti  fel-
sőfokú végzettség és szociális szakvizsga, vagy a szociális szakvizsga elvégzéséről a pályázó 
nyilatkozata a megbízást követő két éven belüli letételére. 

- legalább öt év, felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermek-
védelem vagy  a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöl-
tött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Vezetői gyakorlat, szociális szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó szakmai önéletrajza.
- Az intézmény szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelései és szakmai programja.
- A végzettséget (és egyéb képzettségeket) igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata.
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pá-

lyázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- A pályázó nyilatkozatát, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás 2012. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. augusztus 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Borsos Andrea nyújt, a 06-28-
470-711/104-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja és helye:
Postai úton, 1 példányban, a pályázatnak Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesterének címére 
történő megküldésével (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Alap-
szolgáltatási Központ intézményvezetői pályázat”.
Személyesen: Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal 2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
A pályázat benyújtásának módja, rendje:
Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a benyújtás időpontjában – megfelel a 
jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. szeptember 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ,
- Oktatási és Kulturális Közlöny,
- Szociális Közlöny,
- Kistarcsa Város Önkormányzat honlapja,
- Kistarcsai Híradó.

Duguláselhárítás – 
falbontás nélkül. 

Víz, gáz, központifűtés szerelés. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. 

WC-k, mosdók, tartályok cseréje.
Telefon: 06-1-402-43-30, mobil: 06-20-491-50-89
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Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyo-
nának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó ver-
senyeztetési szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) számú ren-
delete, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelete alapján a következő 
nyilvános pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
2. A pályázat tárgya: Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú, természetben Kistar-
csa, Eperjesi u. 19. sz. alatt található, „kivett általános iskola” művelé-
si ágú 11 101 m2 nagyságú ingatlan.
3. A pályázat célja, jellege: Forgalomképes önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítése, nyilvános pályázati eljárás során.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát:

a) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására;
b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre;
c) a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére;
d) az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat,
e) a pályázónak ajánlatában mellékelni szükséges, hogy a Kis-

tarcsa Város Önkormányzat felé adótartozása, illetve egyéb 
tartozása nincs.

5. A pályázat kiírója által meghatározott minimális összeg: 
220  200 000 Ft, azaz kettőszázhúszmillió kétszázezer forint.
6. Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók 
személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy 
példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtásá-
ra megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat minden 
oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt borítékon a pályázatra utaló 
jelzésként kell tüntetni az alábbi szöveget: „3144/6 hrsz.-ú ingatlan 
vételi ajánlata”. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek 
nyilvánítja.
7. Az ajánlatok benyújtásának helye: Kistarcsa Város Polgármesteri 
Hivatalának ügyfélszolgálata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
8. A pályázat meghirdetési időpontja: 2012. július 2.
9. Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat 
Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 
48. szám alatt, 2012. augusztus 15-én 12.00 óráig (a postai úton fel-
adott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük) lehet benyúj-
tani.
10. Az ajánlatok bontásának helye és ideje: A pályázatokat Kis-
tarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság u. 48. 
szám alatt, 2012. augusztus 22-én bontják a Pénzügyi, Jogi, Tele-
pülésfejlesztési, Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és 
Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
ülésén.
11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: A Bizottság ja-
vaslata alapján a képviselő-testület a 2012. augusztus 29-i ülésén dönt 
a pályázatokról.
12. Pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat a kiíró meg-
vizsgálja. A nyertes pályázó visszalépése esetén a kiíró jogosult a so-
ron következő legkedvezőbb ajánlattevőkkel szerződést kötni. 
13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartam: A pályázó ajánlatá-
hoz 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtásá-
ra nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. 
14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: 
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyinté-
zőjétől, ügyfélfogadási időben: 2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48, illet-
ve telefonon: 06-28/470-711/154 melléken.
15. Pályázati biztosíték: 
Az ajánlattevőnek az ajánlatának leadásával egyidőben, vagy előtte 
pályázati biztosítékot kell letennie, melyet Kistarcsa Város Önkor-
mányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP Bank Nyrt. 
11742324-15565804). A pályázati biztosíték összege a megajánlott 
bruttó vételár 10%-a, azaz 22 020 000 Ft. A befizetésről szóló banki 
igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló okiratot eredeti példány-

ban kell bemutatni az ajánlat leadásakor. Az okiratról készült másola-
tot a pályázati anyaghoz kell csatolni. A nyertes pályázó által befize-
tett biztosíték a vételár előlegbe beszámításra kerül.
Amennyiben az ajánlattevő a pályázati biztosítékot az ajánlatának le-
adásával egyidőben vagy előtte nem teszi le, pályázata érvénytelen. 
-   A vesztes pályázóknak a pályázati biztosíték visszajár.
- A pályázati biztosítékot vissza kell adni a felhívás visszavonása, az 
ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, illetve az ajánla-
tok elbírálása után.
Nem jár vissza a biztosíték, ha

a) a pályázati felhívás szerint az a megkötött szerződést bizto-
sító mellékkötelezettséggé alakul át;

b) a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visz-
szavonta;

c) a pályázó az ajánlat benyújtását követően, de az eredmény-
hirdetést megelőzően vonta vissza ajánlatát;

d) a szerződés megkötésének meghiúsulása a pályázónak fel-
róható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult 
meg.

16. A kíiró azon jogának fenntartása, hogy az eljárást eredmény-
telennek nyilváníthatja: Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja 
magának azt a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítja.
17. Elővásárlási jog: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdo-
nában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogo-
sultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 
18. Egyéb információ: 

- Az ingatlan igény szerint Kistarcsa Város Polgármesteri Hivata-
lának vagyongazdálkodási ügyintézőjével egyeztetett időpont-
ban a helyszínen megtekinthető. 

- Az ingatlan alsó épületszárnyára vonatkozóan 2011. szeptember 
1. napjától kezdődően, 5 év határozott idejű bérleti jogviszony 
áll fenn. 

- A részletes pályázati tájékoztató térítésmentesen beszerezhető a 
Polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől.

- A pályázathoz fénymásolatban csatolni kell, amennyiben a je-
lentkező gazdasági társaság, a 30 napnál nem régebbi cégkivo-
natát, illetve a folyamatban lévő cégbejegyzést.

- A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
-   A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, Kis-

tarcsa város honlapján,  valamint a „Kistarcsai Híradó” című 
folyóiratban, valamint egy országos napilapban kerül meghir-
detésre.

-   A pályázat eredményéről a képviselő-testületi döntést követően 
a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést 
követő 7. munkanapon belül.

A kifüggesztés napja: 2012. július 02.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Pályázat az Eperjesi út 19. sz. alatti ingatlan eladására



intézményeink kistArcsAi hírAdó10

A nyolc éves Bihari Sára az 
egyik legeredményesebb 

úszó Kistarcsán
Az április 14-én meg-
rendezett XX. Nyuszi 
Kupa úszóversenyre, 
több olyan tanuló is 
nevezett, akik Kistar-
csán élnek, de nem 
helyi oktatási intéz-
mény növendékei. 
Ezek közé tartozott 
Bihari Sára is, aki négy éve indul minden 
Mikulás- és Nyuszi Kupán, és eddig min-
dig dobogós helyezéseket ért el. Legutóbb 
a 2004-ben született lányok kategóriájában 
gyorsúszásban arany, mell és hátúszásban 
ezüstérmet nyert. Ez azért is dicséretes 
eredmény, mert ebben a korcsoportban ne-
vezett a legtöbb versenyző. 

Simándy úszóverseny
A már hagyományosnak mondható versenyt a Kistarcsai Napok első programjaként 
péntek délelőtt szerveztük. Eddig a két iskola között zajlott, most az egyesített iskola 
legjobbjai mérték össze úszástudásukat a helyezésekért.

A kicsik 25 méteren gyors- és hátúszásban, a felső tagozatosok 50 méteren, mellúszás-
ban is rajtkőre állhattak. Alsó tagozaton minden évfolyam külön indult, a nagyobbak-
nál az ötödik és a hatodik, illetve a hetedik és a nyolcadik évfolyam összevonva.

Az igazi küzdelmeket hozó verseny eredményei:
1. oszt. fiú hát: 1. Visnyei Bendegúz 2. Balaci Jordán 3. Tábori Dániel
1. oszt. fiú gyors: 1. Molnár Bálint 2. Barna Dávid 3. Bakon Zoltán
1. oszt. lány hát: 1. Sepsi Réka 2. Dankovics Dominika 3. Rapai Virág
1. oszt. lány gyors: 1. Győrfi Zsófia 2. Demjén Eszter 3. Kiss Csenge
2. oszt. fiú hát: 1. Konyári Csanád 2. Szűcs Dávid 3. Patai Szabolcs
2. oszt. fiú gyors: 1. Hegyi Gergő 2. Vass Levente 3. Peszteric Marci
2. oszt. lány hát: 1. Kopornyik Veronika 2. Csordás Petra 3. Kovács Nikolett
2. oszt. lány gyors: 1. Balla Judit 2. Szautter Rebeka 3. Kismarton Réka
3. oszt. fiú hát: 1. Soltész Dávid 2. Burillák Patrik 3. Garami Henrik
3. oszt. fiú gyors: 1. Juhász Benedek 2. Leibinger Bence, 

Vajvoda Bálint, (holtv.)
3. Orlovity Patrik,  
Fodor Sámuel (holtv.)

3. oszt. lány hát: 1. Venczel Réka 2. Gellén Orsolya 3. Kovács Lili
3. oszt. lány gyors: 1. Dózsa Bernadett 2. Zámba Fanni 3. Szécsényi Anna
4. oszt. fiú hát: 1. Csalló Marcell 2. Balogh Bálint 3. Kelemen Ákos
4. oszt fiú gyors: 1. Vajvoda Máté 2. Lutár Balázs 3. Skultéti Tamás
4. oszt. lány hát: 1. Sepsi Hajnalka 2. Tóth Nikolett 3. Gelencsér Gerda
4. oszt. lány gyors: 1. Dankovics Dorina 2. Kalmár Csilla 3. Haigli Gabriella
Felső tagozat 50 m:
5-6. oszt. fiú gyors: 1. Balla Dávid 2. Józsa Botond 3. Gróf Domonkos
5-6. oszt. fiú hát: 1. Fleischinger Norman 2. Dicső Levente 3. Németh Gergő
5-6. oszt. fiú  mell: 1. Popovics László 2. Szalai Csaba 3. Gulyás Bence
5-6. oszt lány gyors: 1. Borcsányi Bernadett 2. Fehérváry Zsófia 3. Katona Flóra
5-6. oszt lány hát: 1. Tóth Eszter 2. Mokán Réka 3. Kovács Alexandra
5-6. oszt. mell: 1. Burillák Brigitta 2. Sütő Emese 3. Gara Patrícia
7-8. oszt. fiú gyors: 1. Gellén Tamás 2. Tóth Bendegúz 3. Bíró Roland
7-8. oszt. fiú hát: 1. Krupa Balázs 2. Blahó Tamás 3. Fekete Dániel
7-8. oszt fiú mell: 1. Manyik Péter 2. Rapavi Bence 3. Hegedűs Mátyás
7-8. oszt. hát: 1. Józsa Dominika 2. Éll Anna 3. Bertalan Nikolett
7-8. oszt mell: 1. Szászi Margit 2. Szomor Vanda 3. Bertalan Adrienn

Gratulálunk minden indulónak, a 4. és 5. helyezetteknek is!
Jávor Mária

Kistarcsán a több éve működő Jamland Hip-Hop Táncsport Egye-
sület Stúdiója szép sikert ért el május végén a Horvátországban  
megrendezett világbajnokságon. (ESDU  - Europian Show Dance 
Union). Első világbajnoki szereplésén a Kistarcsa BLÉRO STYLE 
nevű formáció kategóriájában az 5. helyen végzett. (A 14 tagú 
csapat: Horváth Szabolcs, Nagy Renáta, Tóth Vivien, Zeller Hen-
rietta, Felszeghy Bence, Ondrisek Renáta, Pénzes Réka, Szohr 
Alexandra, Nagy Nóra, Győrfi Lea, Sajgó Kriszti-
na, Nagy Bettina, Palotási  Judit és Kertész 
Mónika). A Bléro Style nevű formáció 
Aradi Bernadett (BLÉRO) „több mint 
edző” a JAMLAND TSE Kistarcsai 
Stúdiójának tánctanára vezetésével 
képviselte hazánkat Horvátor-
szágban.  A világ minden tájáról 
több mint 4000 táncos érkezett 
az öt napig tartó versenyre. 
Ezek a tehetséges tánco-
sok nagyon készültek 
egy kistarcsai fellépésre 
is, de sajnos egybeesett 
a világbajnokság idő-
pontja a Kistarcsai Na-
pok időpontjával ezért 

a versenycsoport nem tudott fellépni, viszont a középhaladó és 
kezdő csoport Thüdő felügyeletével színvonalas műsort adott 
elő. Természetesen a „hazai bemutatkozásról” nem mondott le a 
BLÉRO STYLE csoport.

Ezenkívül még egy jelentős fellépése volt a Kistarcsai Jamland 
táncosoknak. Ebben a hónapban a Pestszentimrei Sportkastélyban 
rendezték meg az évadzáró gálát, ahol megmutathatták a  több 
száz nézőnek, hogy egy év alatt mennyit fejlődtek és tanultak. Jú-

liusban a sok munka és edzés után 
következik a majdnem pihenés 

a „Summerjamland” nyári 
tánctábor Kenesén. Képzelje-
nek el egy nyaralást, ahol 3-6 
órát táncolhatnak a fiatalok a 
friss levegőn, mögöttük a ha-
talmas fenyvesek és nyírfák, 
előttük a Balaton hullám-
zik, ezenkívül  lehetőségük 
lesz fürödni a tábor privát 
strandján és számos szóra-
kozás, program várja őket. 
Kellemes pihenést és további 
szép sikereket kívánunk!

Ondrisek István

A kistarcsai  JAMLAND táncosai túlnőttek a városon 

Ötödik helyen végeztek a világbajnokságon 

A Mikulás Kupán a polgármester gratulál az 
aranyéremhez
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Simándy futóverseny
A futóverseny a Kistarcsai Napok szombat délelőttjének legnagyobb tömeget megmozgató programja. A Simándy Iskola apraja-nagyja 
indul a versenyen. A 2012 méteres távot az alsó tagozatosok évfolyamonként indulva, „közösen” teszik meg, (kb. 500 métert az elsősök, 
a következő 500 métert a másodikosok, és így tovább). A felső tagozatosok  az egész távot egyben futják le. A verseny előtti héten már 
nagy az izgalom, és a tippelgetés, hogy kik lesznek az évfolyam leggyorsabbjai. Íme, az eredmények:

Osztály-Fiúk 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett

1. Molnár Bálint 1./a Pálfi Péter 1./a Veres Norbert 1./c
2. Rohrbeck Balázs 2./c Könczöl Bendegúz 2./a Baranyai Kristóf 2./c, Hegyi Gergő 2./c
3. Garami Henrik 3./c Megyes Zalán 3./c Orlovity Patrik 3./c
4. Csalló Marcell 4./c Balogh Bálint Skultéti Tamás 4./b
5. Óhidi Márk 5./d Tordasi Máté 5./c Balogh Miklós 5./a
6. Markóci Zoltán 6./d Popovics László 6./c Barkóczi Fülöp 6./a
7. Tóth Zsombor 7./a Markóci Dániel 7./a Besnyő Dániel 7./a
8. Sándli Márk 8./a Haro Orozco Kevin 8./a Bartalis Krisztián 8./c
Lányok
1. Varga Ivett 1./c Gubiánszky Réka 1./a Sepsi Réka 1./a
2. Balogh Eszter 2./c Könczöl Napsugár 2./a Balla Judit 2./c
3. Venczel Réka 3./b Orbán Anna 3./d Szécsényi Anna 3./d
4. Probocskai Katalin 4./b Adorján Blanka 4./e Sepsi Hajnalka 4./e
5. Szabados Petra 5./d Sepsi Boglárka, Varga Bianka 5./a Soltész Anna 5./c
6. Veres Bernadett 6./a Burillák Brigitta 6./a Varga Nikolett 6./c
7. Szászi Margit 7./a Varga Melinda 7./a Benke Renáta 7./a
8. Berta Zsófia 8./c Udvardi Eszter 8./d Bertalan Adrienn 8./b

Gratulálunk mindenkinek, aki végigfutotta, vagy megpróbálta végigfutni a távot! 
Köszönet a kollégáknak, szülőknek, polgárőröknek, rendőröknek és az önkéntes segítőknek.

Jávor Mária

Lovas kocsikázás
Immáron hagyomány, hogy csoportjaink a he-
lyi Deres Lovasudvarban töltik az évzáró utáni 
napokat. A gyerekek lovaskocsival bejárhat-
ták a környéket. Az idén eljutottunk a közeli 
Nagytarcsára is. Igazi különleges élményben 
volt részünk. Miután megérkeztünk a tanyára, 
megnéztük az állatokat, majd a gyerekek lova-
golhattak két hátaslovon és egy pónin. A vára-
kozók a kis játszótéren játszottak, fociztak. Le-
hetőségük volt etetni a lovakat és segíthettünk 
a lovak ápolásánál is. Maradandó élmény volt 
számukra ez a nap.

Madárbarát óvoda
Óvodánk 2010-ben elnyerte a madárbarát óvoda címet, 
aminek igyekszünk azóta is megfelelni, hiszen minden 
csoportunk udvarán etetők, itatók és odúk vannak kifüg-
gesztve. Téli hónapokba szívesen etetjük a madarakat, amit 

úgy hálálnak meg, hogy hatalmas fáinkon fészket építenek 
gyermekeink nagy örömére. 
A „Madarak és Fák napján” nagycsoportosaink játékos ve-
télkedőn bizonyíthatták tudásukat. 

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy a Kistarcsa Városi Óvoda 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1. szám alatt 
óvoda e-mail címe megváltozott. Az új levelezési cím: gesztenyes@apmail.hu. Érsekiné Tömösközi Irén

Kutyakeszi / 

Dunakeszi

Kutyakeszi csak így becéz-

zük magunk közt, a Du-

nakeszin lévő rendőrkutya 

kiképzőt. Az idén már har-

madik alkalommal vettünk 

részt a bemutatójukon. Az 

időnk szerencsére kellemes 

volt ezen a napon. Nagy-

csoportosaink izgatottan indultak útnak, hiszen tudták, hogy ez egy 

fantasztikus élmény lesz. Ezt a programot mindig nagyon jól meg-

szervezik, a csoporthoz most is külön kísérőt biztosítottak. Ránk is 

várt egy rendőr bácsi a kapunál, aki a busztól végig kísérte kis csa-

patunkat. A bemutatón a kutyák gyorsaságáról és ügyességéről is 

meggyőződhettünk. A kutyák megtalálták az eldugott drogot, és a 

gyerekek nagy örömére elfogták a bűnözőket is. Azután felülhettek 

a rendőrmotorokra, beülhettek a rendőrautókba, ahol kipróbálhatták 

a szirénát is, illetve bekukkanthattak a tűzoltó autókba, felülhettek 

a rendőrlovakra is. Megfoghatták a különböző fegyvereket, „játsz-

hattak” a bilinccsel is. Hamar eltelt az időnk, indult a busz vissza az 

óvodába. Ez az élmény még sokáig emlékezetes lesz a gyermekeknek.

Gesztenyés Óvoda hírei

Mikola Péter
Gyereknap alkal-mából meghívtuk Mikola Péter előadó művészt. Színes ze-nés műsorával igazi szórakozást nyújtott a gyerekeknek, akik aktívan részt is vettek a műsorban. Felejthetetlen 

élményt nyújtott óvodásainknak ez a nap is.
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A győztes  első osztályosok:

A dobogós nyolcadikosok:
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Kistarcsa Város Önkormányzata  
nyilvános pályázatot hirdet

 a Kistarcsa 1393/6/A/13 természetben a Deák Ferenc 
utca 2. szám alatti, 

az   Oázis üzletház emeletén lévő önkormányzati tulajdonú 

29,25 m2 alapterületű üzlethelyiség 
értékesítésére.

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár 
megfizetésére tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat esetén az, aki a 

képviselő-testület által megállapított vételár megfizetését vállalja
 Az ingatlanok megvételére 2012. augusztus 22-én 12 óráig 

lehet pályázni, 
a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.

A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat az 1393/6/A/13 hrsz.-ú, Deák 
Ferenc u. 2. szám alatti Oázis üzletházban lévő 29,25 m2 nagyságú 

üzlethelyiség megvételére” jeligével ellátva
 Kistarcsa Város Önkormányzat  Képviselő-testületének címezve: 

2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48. számra lehet személyesen, vagy 
postai úton benyújtani úgy, hogy a jelzett időpontig megérkezzen.

Amennyiben több pályázat is érkezik a hirdetésre egy ingatlannal 
kapcsolatosan, és az elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pályázattól, 
úgy a következő legmagasabb vételárat kínáló pályázó a nyertes. 
Kistarcsa Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázókat, hogy a 
meghirdetett ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására. További információk kérhetőek a 
Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől:
2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve telefonon: 06-28/470-
712/139 mellék.

Kistarcsa Város Önkormányzata 
nyilvános pályázatot hirdet

 a Kistarcsa 1393/6/A/14 hrsz.-ú természetben a Deák 
Ferenc utca 2. szám alatti, 

az Oázis üzletház emeletén lévő önkormányzati tulajdonú

19,52 m2 alapterületű üzlethelyiség 
értékesítésére.

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár 
megfizetésére tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat esetén az, aki a 

képviselő-testület által megállapított vételár megfizetését vállalja

 Az ingatlanok megvételére 2012. augusztus 22-én 12 óráig lehet 
pályázni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat az 1393/6/A/14 hrsz.-ú, 
Deák Ferenc u. 2. szám alatti Oázis üzletházban lévő 19,52 m2 
nagyságú üzlethelyiség megvételére” jeligével ellátva Kistarcsa 

Város Önkormányzat  Képviselő-testületének címezve: 

2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48. számra lehet személyesen, vagy 
postai úton benyújtani úgy, hogy a jelzett időpontig megérkezzen. 
Amennyiben több pályázat is érkezik a hirdetésre- egy ingatlannal 
kapcsolatosan, és az elsőnek elfogadott pályázó visszalép a 
pályázattól, úgy a következő legmagasabb vételárat kínáló pályázó 
a nyertes. Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának 
a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. További 
információk kérhetőek a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási 
ügyintézőjétől: 2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve telefonon: 
06-28/470-712/139 mellék.

Kistarcsa Város Önkormányzata  
nyilvános pályázatot hirdet

a Kistarcsa 1645 hrsz.-ú természetben 
a Széchenyi u. 88-90 szám alatti társasházban 

lévő társasházi albetéteire:
Hrsz. eszmei hányad m2 besorolás

1645/B/1, 29/304 29 lakás
1645/C/2, 39/304 39 lakás
1645/C/3 26/304 26 lakás
1645/C/4 103/304 103 egyéb helyiség

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár 
megfizetésére tesz

ajánlatot. Pályázni az albetétekre csak együttesen lehet. 
Az ingatlanrészek megvételére 2012. augusztus 31-én 12 óráig lehet 

pályázni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a Kistarcsa 1645/B/1, 

1645/C/2, 1645/C/3 és az 1645/C/4 hrsz.-ú, természetben a 
Széchenyi u. 88-90 szám alatti társasházban lévőönkormányzati 

tulajdonú albetétek megvételére” jeligével ellátva Kistarcsa Város 
Önkormányzat  Képviselő-testületének címezve:

2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48. számra lehet személyesen, vagy 
postai úton benyújtani úgy, hogy a jelzett időpontig megérkezzen.

Amennyiben több pályázat is érkezik a hirdetésre az ingatlannal 
kapcsolatosan, és az elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pályázattól, 
úgy a következő legmagasabb vételárat kínáló pályázó a nyertes.
Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására. Kistarcsa Város Önkormányzata 
tájékoztatja a pályázókat, hogy a meghirdetett ingatlanok közül a 1645/C/4 
hrsz.-ú albetétre a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. További 
információk kérhetőek a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási 
ügyintézőjétől: 2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve telefonon:  
06-28/470-712/139 mellék.

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa 3144/23 hrsz.-ú, 
természetben az Eperjesi u. 17. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlan 

volt fűtőmű értékesítésére.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár 

megfizetésére tesz ajánlatot.
Az ingatlanok megvételére 2012. augusztus 22-én  

12 óráig lehet pályázni, 
a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.

A pályázatot zárt borítékban „Pályázat a 3144/23 hrsz.-ú, 
Eperjesi u. 17. szám alatti ingatlan megvételére” jeligével 
ellátva a Képviselő-testületnek címezve: 2143 Kistarcsa, 

Szabadság u. 48. számra lehet személyesen, vagy postai úton 
benyújtani, úgy, hogy a jelzett időpontig megérkezzen.

Amennyiben több pályázat is érkezik a hirdetésre, és az elsőnek 
elfogadott pályázó visszalép a pályázattól úgy a következő legmagasabb 
vételárat kínáló pályázó a nyertes. Kistarcsa Város Önkormányzata 
fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására, 
abban az esetben, ha a beérkező ajánlatok a jelen pályázati 
hirdetményben megjelölt ingatlanra vonatkozó értékbecslésben 
meghatározott összeget nem éri el.Kistarcsa Város Önkormányzata 
tájékoztatja a pályázókat, hogy a meghirdetett ingatlanra a Magyar 
Államot elővásárlási jog illeti meg. További információk kérhetőek 
a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől:  
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48, illetve telefonon: 06-28/470-712/139 
mellék.
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A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.
Amennyiben több pályázat is érkezik a hirdetésre, és az elsőnek elfogadott 
pályázó visszalép a pályázattól, úgy a következő legmagasabb összeget 
kínáló pályázó a nyertes.
Az ingatlan hasznosítására kötöttséget jelent a Szabályozási Terv szerinti 
építési övezet: GKSZ-1
A pályázati eljárással kapcsolatos részletes szabályokat az Önkormányzat 
vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló 11/2012.(II.24.) számú rendelet vonatkozó előírásai 
tartalmazzák.
A részletes pályázati tájékoztató térítésmentesen beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási ügyintézőjétől.
Pályázati feltételek:
1. Az ajánlatot zárt borítékban „Pályázat a Kistarcsa, 0230/134 

hrsz.-ú. ingatlan értékesítésére” jeligével ellátva, a Kistarcsa Város 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2143. Kistarcsa, Szabadság 
u. 48.) kell benyújtani.

2. Ajánlatot tenni kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján 
lehet. Az ajánlatot egy példányban kell benyújtani. Az ajánlatot 
hivatalos cégszerű aláírással, minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. 
A meghatalmazást közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy 
közjegyző által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 
foglalni. A szabályos meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
o a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek 

elfogadásáról,
o a pályázó által vállalt kötelezettséget,
o az ingatlan megvásárlására vonatkozó nettó ajánlati összeget,
o az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozatot.
o Pályázónak ajánlatában mellékelni szükséges, hogy a Kistarcsa 

Város Önkormányzat felé adótartozása, illetve egyéb tartozási 
nincs.

4. Az ajánlattevő köteles 2 651 600,-Ft + Áfa versenyeztetési biztosíték 
befizetésére. A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz 

befizetést igazoló okiratot eredeti példányban kell bemutatnia az 

ajánlat leadásakor. Az okiratról készült másolatot a pályázati anyaghoz 
kell csatolni. 
Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő a versenyeztetési 
biztosítékot befizette, és a biztosíték összege a pályázat bontásának 
pillanatában a Kistarcsa Város Önkormányzat 11742324-15565804 
számú, az OTP Rt-nél vezetett költségvetési elszámolási számláján 
rendelkezésre áll.
A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a vételár előlegbe 
beszámításra kerül.

5. Az ingatlanra pályázhatnak jogi személyek, jogi személyiség nélküli 
társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek. 
A pályázathoz fénymásolatban csatolni kell: ha jelentkező gazdasági 
társaság, akkor 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (illetve a 
folyamatban lévő cégbejegyzést)

6. A pályázat hivatalos nyelve magyar.
Pályázattal kapcsolatos információt:  Csikós Zsuzsanna 
vagyongazdálkodási ügyintéző ad személyesen vagy telefonon. Telefon: 
28/470-711,712/139 mellék.

A pályázatok benyújtási határideje: 2012. augusztus 22. 12.00  óra

Benyújtás helye: Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal 2143. Kistarcsa, 
Szabadság u. 48. Ügyfélszolgálati Iroda
A pályázatok bontása: 2012. augusztus 22. a Pénzügyi, Jogi, Településfej-
lesztési, Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlen-
ségeket Kezelő Bizottság ülésén történik.
A Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület a 2012. augusztus 29-i 
ülésén dönt a pályázatokról
A pályázat eredményéről a képviselő-testületi döntést követően a 
Polgármesteri Hivatal értesíti írásban a résztvevőket, a döntést követ 7. 
munkanapon belül.
A kiíró az eljárás során mindvégig fenntartja azon jogát, hogy a 
versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Pályázati felhívás
Kistarcsa Város Önkormányzata (2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48.)  nyílt egyfordulós pályázatot hirdet

az önkormányzat tulajdonában lévő Kistarcsa 0230/134 hrsz. Természetben
 a Móra Ferenc u. 76. szám alatti kivett beruházási terület megnevezésű 5003 m2  

nagyságú ingatlanának értékesítésére.

Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, 
hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növeke-
dési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egész-
séget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadá-
lyozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, 
létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos mű-
ködését. Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni 
az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj 
tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen 
víz-és tápanyag-utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi 
beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról, továbbá az 
ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészségét veszé-
lyeztető részeinek eltávolításáról. A közterületen lévő fás szárú nö-
vény kivágását a jegyző engedélyezi, belterületi magáningatlanon 
azonban ez a jegyző engedélye nélkül végezhető. Felhívjuk azon-
ban a figyelmet a természet védelméről, valamint az erdőről, erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényekben foglalt – 
pl. védett természeti területen, vagy külterületen található fásításra 
vonatkozó – előírásokra, azok betartására.

Helyi rendelet előírja továbbá, hogy az ingatlan tulajdonosa köte-
les az ingatlan határa és az úttest széle közötti területen nevelt fát, 
bokrot, cserjét úgy metszeni, hogy annak lombozata az úttest széle-
itől függőlegesen mért 4,5 méter magas űrszelvénybe ne lógjon be, 
továbbá az elektromos szabadvezeték biztonsági övezetét ne érje el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy közterületen fás szárú növény ül-
tetéséhez a polgármester által kiadott hozzájáruló nyilatkozat 
szükséges. A nyilatkozat kiadására vonatkozó kérelmet – amely 
tartalmazza az elültetni kívánt fás szárú növény fajtáját, számát, 
valamint az ültetés pontos helyét – Kistarcsa Város Polgármesteri 
Hivatalához kell benyújtani. Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály

Fakivágás, közterületi faültetés



Ma már a magyarság állíthat Turul-madár szobrot és Trianon 
emlékművet. Az utóbbi jelenti a magyar ember számára a 
gyászt, a szomorúságot és a soha be nem gyógyuló sebet. 

1914 előtt olyan Magyarország volt, ahol a Kárpát koszorújá-
tól Fiúméig szabadon lehetetett utazni. Akinek pénze volt Adria 
mellett nyaralhatott, mert ha nem is volt hosszú a tengerpart, 
de volt tengerünk. (Lásd; Thaler Tamás – Szőnyi Attila: Délvi-
dék Fiumétől a Vaskapuig. Barangolás az Árpád-házi királyok 
álmainak földjén.) Talán azt is mondhatjuk, hogy elfogadható 
élet volt szegényekkel, gazdagokkal. A gyerekek iskolába jár-
tak, (tanyavilág gyerekei nehezen) árucikkeket meg lehetett 
vásárolni. Az első világháború kitörése után minden elfogyott. 
Ezt könnyebb volt tudomásul venni, mint azt, hogy 1918-ban 
elvesztettük a háborút. Olyan államok nőttek ki a földből, ame-
lyekről addig nem is hallottunk: Csehszlovákia, Jugoszlávia. 
Más pénzt használtak, más nyelvet beszéltek, magyarul már 
nem is akartak tudni. Az akkor élő magyarság addig azt hit-
te Magyarországon él. Most válaszút elé állították őket. Vagy 
maradnak kisebbségben, vagy lemondanak vagyonukról, és 
világgá mennek. Sokan jöttek a csonka Magyarországra, sokan 
pedig Amerikába. Utólag nézve az eseményeket, ők hozták a 
legjobb döntést. 

Ez bőven elég lett volna a nehézségekből és még erre jött egy 
kegyetlen rémuralom. A kommunisták szászával végezték ki 
az ártatlan embereket, mert nem úgy látták a világot, ahogy 
ők látták. Ezen idő alatt idegen katonák vonultak be Magyar-
országba. Elfoglalták Kelet-Magyarországot, és Budapestet is. 
Az ország nem védekezett, hanem propagandista hősök vörös 
zászló alá nyomorították a népet. Moszkva parancsára kikiál-
tották a tanácsköztársaságot, tehát létrehozták a kis Szovjet-
uniót. Csodálkozhatunk-e azon, hogy Trianon „urai” még söté-
tebben tekintettek a magyarokra. A hazug propaganda sikerrel 
járt: nem Ausztria volt a bűnös, hanem mi magyarok, hiszen 
az elvesztett háború után még a kommunizmust is bevezettük. 

1919. április hónapban elkészült a békeszerződés. Azonban a 

győztes hatalmak nem találtak olyan kormányt, mely aláírhatta 
volna e szörnyűséget. 1920. januári választások után felállt par-
lamentáris kormányra várt a feladat, hogy aláírja a békeszer-
ződést. A béketárgyalásra gróf Apponyi Albert, gróf Bethlen 
István és gróf Teleki Pál ment el. Őket azonban a szállodából 
nem engedték ki, csak a béketervezet lezárása után adtak le-
hetőséget a magyar álláspont ismertetésére. A békekonferencia 
legfőbb Tanácsa előtt hangzott el gróf Apponyi Albert híres 
„védőbeszéde”, melyben többek között ez is elhangzott: „ezt az 
ítéletet nem lehet kimondani olyan nemzet fölött, amely abban a pil-
lanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és 
legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az Osztrák-Magyar Monar-
chia ügyeire.” 

Az új határokat elvileg Woodrow Wilson amerikai elnök ál-
tal megfogalmazott nemzeti elv alapján jelölték ki. Magyaror-
szág elvesztette területének kétharmadát, 21 milliós lakosából 
maradt 8 millió. Elvesztette szén, vasérc helyeit, hatalmas er-
dőit, termőföldjeit. Hadseregétől gyakorlatilag megfosztották. 
Megalázó feltételeket kényszerítettek az országra. Nem volt 
olyan társadalmi csoport az országban, mely a békediktátumot 
elfogadta volna. Halálra ítélt ország lettünk. Kibírtuk, ki kel-
lett bírni. Pedig 1918 és 1989 között, tehát 71 év alatt, az ország 
negatív csúcsot döntött: az államhatalom kilencszer változott 
meg. Ennyiszer lett gyökerében más a rendszer, mint az előtte 
lévő napok, hónapok, évek vagy évtizedek alatt. A trianoni bé-
kediktátumra mondott „Nem, nem soha!” nem csupán érzelmi-
leg határozta meg generációk hitvallását és nemzeti öntudatát, 
de a magyar külpolitikát is kényszerpályára sodorta. 

Egy egész nemzetet büntettek meg egy elvesztett háború mi-
att, olyan szörnyű módon, amire kevés példa akadt a nemzetek 
történelmében. (Sajnos az aradi vértanuk is ide tartoznak.) Fizi-
kai sebek begyógyulnak, de a sebhelyek megmaradnak. Egy or-
szág sebei mindig megmaradnak, pláne azok a sebek, amelyek 
megcsonkítottak egy országot. 

 Somlai József ny. plébános. 

 Katolikus Az örökös gyász

 Református „Mégis”
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„ Mi tehát azért szeretünk, mert ( Jézus) előbb szeretett minket.” 
(1János 4,19)
A címben szereplő szó első értelmét Péter apostol életével mu-
tathatom be: Ahogyan mi sem, ő sem érdemelte meg Jézus sze-
retetét, mégis elhívta tanítványává a nagy halfogáskor. Péter pe-
dig az egész éjszakai eredménytelen halászat után, amikor látta, 
hogy Jézus szavára megtelt a háló halakkal, leborult a Mester 
előtt: „menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok!” Ez a 
keresztyén hit első felismerése: méltatlan vagyok, mégis Jézus 
tanítványa lehetek.  
Péter annak ellenére, hogy elhívásakor megtapasztalta Jézus 
szeretetét, újra és újra elbukott: Például nagycsütörtök éjszakán, 
amikor megtagadta Megváltóját. Lehet egy tanítványt akkor is 
szeretni, ha méltatlanná vált elhívatásához? Csak a „mégis” sze-
retetével!

Sőt a nagy bűnbánata és megtérése után is, az apostoli küldetése 
közben is hibázott Anthiókhiában (Gal. 2, 11.), ami miatt nyilvá-
nosan meg is intette őt a fiatal Pál apostol, mégis szerette válasz-
tottját Üdvözítőnk.
A „mégis” második értelmét egy iszákosokat gyógyító hetén 
végzett szolgálatom alkalmával értettem meg. Egész hetes szol-
gálatomat azzal köszönte meg az igazgató lelkész: „te végezted 
a szolgálatot, mégis megáldotta Isten”. Nagyon jó így is látni a 
sikereinket: a „mégis” szemüvegén keresztül. Bárcsak úgy tud-
nánk ilyenkor kimondani az ént, hogy hangsúly sem lenne rajta! 
Az az állítás biztosan nem igaz: jól végeztem, ezért megáldotta 

Isten. Az sem: mivel megáldotta, tudom, hogy jól cselekedtem. Az 
már gyakrabban érvényes: „mégis megáldotta Isten”.
A címben szereplő „mégis” harmadik értelme: nem azt kapom, 
amit szeretnék, mégis szeretem az enyéimet. Egy édesanya erősen 
panaszkodott fiaira. Azzal bátorítottuk: „eltúlzod, ne ess pánik-
ba!” A végén meg kellett látnunk, hogy igaza volt, bár nagyon 
rosszul bántak vele a fiai, mégis szerette őket. Tudok valakiről, 
akit sokszor mellőztek a munkahelyén, mégis hűséggel és nagy 
odaadással végezte szolgálatát. 
Egy gyülekezetbe új lelkész került, teljesen más, mint az elődje. 
Néhány hét alatt minden átalakult az egész közösség mély döb-
benetére. Mégis türelmesen hordozta ezt a lelkészt a gyülekezete 
Krisztusért. Sokan kérdezték: tényleg szerették? Igen, a „mégis” 
szeretetével.  Arra találtam élettörténetet az interneten keresgél-
ve, hogy bűneim ellenére mégis szeretett és elhívott Jézus. Arra 
viszont egyet sem, hogy mégis tudom szeretni a gyülekezetemet, 
a nehézségek ellenére is.
A megtért ember szeretetére ez a „mégis” a jellemző! Valamiért 
szeretni a bűnösök is tudnak. Viszont szeretni emberi erény. Még-
is szeretni Krisztus által tudunk. Nagyon sok keresztyénnél az 
érzelmek a „mégis” elé tolakodnak. Ezért nem képesek sokan sze-
retni gyülekezetüket, amikor abban nehézségeket tapasztalnak.

Ha Jézus előbb szeretet minket, tudjuk-e mi is előbb szeretni a 
méltatlan családtagunkat, munkatársunkat, mielőtt még megér-
demelné? Miért? Mert engem is előbb szeretett Jézus.

Riskó János református lelkész
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R.H.Dental
Fogorvosi rendelôk és

Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok

BEJELENTKEZÉS: (06-28) 472-400 (munkaidôben)
(06-30) 251-61-60 és (06-30) 823-34-64 (non-stop)

rhdental@rhdental.hu
www.rhdental.hu www.szajapolas.com

Várjuk kedves pacienseinket
fogorvosi rendelônkben!

Extra minôségû fogpótlások 
kedvezô áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnôtt 

fogszabályozás.

Akciós áron cirkon hidak 
és implantációk!

Kistarcsai 
privát rendelésünk:

Hétfô és szerda: 
16–20 Dr. Répay Klára

Szerda 9–14 és péntek 14–20 
Dr. Farczádi Tímea

SZADA 201206 beliv.qxd  6/20/12  6:15 PM  Page 9

NYÁRI
TÁBOROK

(Részletek a honlapon)



hirdetés kistArcsAi hírAdó16

VIRÁGVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok, 

cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, 

évelôk, sziklák, 
talajjavító anyagok, virágföldek.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Mosogatók, fürdőszobai lefolyóvezetékek, 

 
csatornák tisztítása.

 
Elektromos gépekkel.

 
25 éves gyakorlattal!

 
GARANCIÁVAL! 

Tel.: 06-20/941-3592 
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nyári akció!!! 
(július 1-től, amíg a készlet tart) 

15 mm-es OSB-3 lemez 
bruttó 3 999 Ft/tábla!!! 

 

Csömör, Major út  - a benzinkút mellett 
Tel.: 06-1-277-3966, 06-1-277-3263, Fax: 06-28-445-276 

Mobil: 30/866-12-99, E-mail:  info@hobler.hu 
www.hobler.hu 

      fakereskedés 

tetőszerkezeti faanyagra egyedi árak, gyalult deszka, hajópadló,  
MILESI lazúrok, szélezetlen kerítéselemek, rúdfa, akác oszlop és karó, 

szegek, tetőfóliák, zsindely és kiegészítői,,  
kalodás tűzifa 

kizárólag a hirdetés felmutatójának 

kőzetgyapot lap 
hő- és hangszigetelő 
(PAROC), Λ=0,037 

10 cm-es bruttó 799 Ft/m2!!! 

fenyő tetőléc 
(normál és bramac) 
2,0; 3,0 és 5,0 m-es: 

bruttó 49-79 Ft/fm!!! 

brikett (keményfa) 

bruttó 580 Ft/10kg!!!  

14 x121 mm „C” minőségű lambéria  
bruttó 1 149 Ft/m2!!! 

              * * *                                      * * * 

* * * 

az alábbi termékek nagykereskedelmi áron: 

* * * 
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HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

BAG, Petőfi tér 14. Tel.: 06-30 625 6560

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6. Tel.: 06-70 945 5757

BUDAPEST, XVI. Rákosi út 116. Tel.: 06-70 361 5896

AKCIÓ!
10 cm vastag  

komplett rendszer

br. 2342 Ft/m²

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu

TANDÍJMENTES ESTI KÉPZÉS
MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE

Mihály Dénes Szakképző Iskola
Kistarcsai Telephelye 2012. szeptemberi kezdéssel OKJ-s 

képzéseket indít esti tagozaton az alábbi szakmákban:

Az új OKJ átalakítja a szakmákat, ezért ebben a formában 
utoljára indíthatók:

Alapfokú képzés:
IRODAI ASSZISZTENS: irodai feladatok ellátásra készít fel. (Szá-
mítógépes ismeretek, gépírás…)
SZÁMÍTÓGÉPSZERELŐ ÉS – KARBANTARTÓ
Szükséges feltétel: 10. évfolyam, 1998/99 előtt végzetteknél 8 álta-
lános elvégzése
Középfokú képzés:
INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA - jól használható hálózati 
és hardveres ismereteket szerezhetnek a hallgatók. 
Szükséges feltétel: érettségi megléte
Felsőfokú képzés:
PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ: széles elhelyezkedési lehetőség. 
Célunk olyan szakemberek képzése, akik jártasak lesznek a pénz- 
és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában, pénzügyi dönté-
sek előkészítésében. 
Szükséges feltétel: érettségi megléte
Képzéseink 2 évesek.
 
Jelentkezni és érdeklődni Fekete Ilonánál lehet a 06-70-933-6307-es tele-
fonszámon. A képzés helyszíne: Simándy József Általános Iskolában.
Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. az uszoda mellett.

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

• vizsgáztatás
• klíma töltés,
•  hivatalos Bosch szak-

műhely

• javítás
•  diagnosztika (motor, 

ABS, stb.)

Varga István,  
magyar rally bajnok, 
autószerelő mester

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

Csömör, Kistarcsa Határ út
Telefon: 28/445-244, 06-30/9647-669

3D computeres futóműállító 
technológia
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KISTARCSAI HÍRADÓ Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.
Megjelenik minden hónap második felében • Kiadja a PO-KER Bt. • Munkatárs: Kovács Gabriella • Felelôs szerkesztô: Polgár Gyula • Telefon: (06-20) 966 1190 • Fax: (1) 256-6289 • e-mail:polgar.gyula1@chello.hu • ISSN1788-7291

Nyomda:  Budapest Baross u. 11-15. • Felelôs vezetô: Miklós Árpád ügyvezetô igazgató • Megjelenik 4500 példányban
A megjelent írások tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztôség véleményét.

2143 Kistarcsa, Iskola u. 6. 
06-28/470-841

IMPLANT ÉS KOZMETIKAI
FOGÁSZAT
• a  város határ közelében, főút mentén,
   ingyenes parkolóval
• professzionális orvos csapat
   nemzetközi diplomával

• családias környezet,rugalmas
   időpont egyeztetés

• felnőtt- és gyermek fogszabályozás

• ingyenes állapotfelmérés,
   teljeskörű garancia

• versenyképes árak

www.vitalitasfogaszat.hu

1162 Budapest
Attila utca. 68.

(Rákosi út sarok)

Tel: 06 1 402-1195,
06 30 987-0807

info@vitalitasfogaszat.hu

A PostaTakarékosKönyvet azon Ügyfeleinknek 
ajánljuk, akik szeretnének valamilyen célból 
takarékoskodni, de nem tudnak hosszú távon 
rendszeres havi díjfizetéssel járó megtakarítá-
si formát vállalni

Mikor érdemes PostaTakarékosKönyv szerző-
dést kötni?
Az életpálya bármely pontján

Ha szeretne egy kis pénzügyi tartalékot képezni

Ha évente egyszer, illetve nem rendszeresen tud félretenni

Ha gyermekének/unokájának szeretne valamit venni, 
amelyre kisebb összegek befzetésével takarékoskodna

Ha gyermekének/unokájának ballagásra, szülinapra egy ki-
sebb összegű megtakarítást ajándékozna




