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2012. október 4. Lampert Benedek: Madárvédelem
2012. október 11. Budai László: Zarándokvonatok 
2012. október 18. Krasznay Béla: Élet a kőfejtőben
2012. október 25. Molnár György: Törökországról elfogultan

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 nyitottak, 
azokat bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai Tisztelt Olvasóink! 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Kistarcsa 

Város Önkormányzatának honlapja 
megtalálható a Facebook-on!

Keressenek meg minket a közösségi oldalon Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala néven, és kattintsanak a fôoldal legfelsô mezôjében a „Tetszik” gombra, és értesüljenek 
elsô kézbôl a legfrissebb hírekrôl!
 Polgármesteri Hivatal Szervezési Iroda

®

Új rendőrfőkapitányt neveztek ki Pest megye élére
Pest Megye Közgyűlése 22 igen és 17 tartózkodás mellett elfo-
gadta dr. Mihály István kinevezését a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság élére.
Pintér Sándor belügyminiszter - az országos rendőrfőkapitány 
javaslatára - szeptember 1-jei hatállyal a 33 éves szakmai tapasz-
talattal rendelkező dr. Mihály István rendőr dandártábornokot 
bízta meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésével.
Dr. Mihály István a Rendőrtiszti Főiskola elvégzését követően 
a PMRFK Budai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán vizs-
gálói beosztásban, majd a főkapitányság Bűnügyi Osztályán 
főnyomozóként teljesített szolgálatot. 1988. március elsejétől 
minimális megszakítással tizenkilenc éven keresztül vezette 

az Érdi Rendőrkapitányságot, majd a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetésével bízták 
meg. 2010. november 1-jétől a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője volt.

Október 7-én vasárnap lesz a 
városi búcsú

Október első vasárnapja a Rózsafüzér Ki-
rálynője ünnepe, a Kistarcsai Katolikus 
Templom búcsúja. Október 7-én fél 11-kor 
kezdődik az ünnepi szentmise, utána a 
kistarcsai hívők körmenettel emlékeznek 
azokra, akik valamikor itt éltek és temp-
lomot építettek. Ezen a napon a Búcsú té-
ren színes vásári forgatag fogadja majd az 
érdeklődőket. Az önkormányzat hatodik 
alkalommal rendezi meg a kirakodó vá-
sárt és a gyerekeknek a vidámparkot.

Pénzbírsággal sújtható, 
aki tüzelôberendezésben 

nem az arra engedélyezett 
tüzelôanyagot égeti

Felhívjuk Kistarcsa város lakosságának 
figyelmét, hogy a fűtési szezonban foko-
zottan szíveskedjenek betartani a tüzelő-
berendezések üzemeltetésére, a fűtésre és 
az alkalmazható tüzelőanyagra vonatkozó 
levegő-tisztaságvédelmi előírásokat.

2011. január 15-ével hatályba lépett a le-
vegő védelméről szóló kormány rendelet. 
Az új levegővédelmi jogszabály az európai 
uniós szabályoknak megfelelően szigo-
rúbb szabályokat ír elő számos légszeny-
nyező anyag vonatkozásában. 

A rendelet szerint hulladékok nyílt téri, 
illetőleg háztartási tüzelőberendezésben 
történő égetése tilos. E rendelkezés alap-
ján tilos többek között műanyagok, gumik, 
sprays dobozok, háztartási szemét tüzelő-
berendezésben történő égetése, de ezeket 
az anyagokat udvaron, közterületen vagy 
egyéb nyílt területen sem szabad égetni!

Fentiek alapján kérjük a tisztelt lakos-
ságot, hogy a tüzelő berendezésben csak 
hatóságilag is engedélyezett fűtőanyago-
kat szíveskedjenek felhasználni (pl. tűzifa, 
szén, gáz, fűtőolaj, kis mennyiségben pa-
pírhulladék).

Csatornázás
A gerincvezetékeket már lefektették

A Rigómező utcát, a Vasút utcát és az Eperjesi utat 
érintő szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése 
lassan befejeződik. Az érintett utcákban szeptem-
berben a gerincvezetékeket már lefektették, emiatt 
voltak időszakos lezárások. A jelenlegi útzárakra 
azért van szükség, hogy a házakhoz való bekötés 
munkálatait a lehető leggyorsabban elvégezhessék. 

A kivitelezésre a közbeszerzési eljárást a VIANOVA 
87 Közmű és Útépítő Zrt. nyerte. A cég 47,6 millió fo-
rintért a Rigómező utcában 86,8 m, az Eperjesi úton 
244,85 m, valamint a Vasút utcában 242,8 m hosszan szennyvízcsatorna vezetéket épít és a 
hozzá kapcsolódó bekötéseket kivitelezi. A munkálatok várhatóan október 10-én fejeződ-
nek be. A beruházást az önkormányzat a környezetterhelési díjból fedezi.

Átadták a Pedagógiai Szakszolgálat épületét

2012. szeptember 4-én hivatalosan is 
átadták a Simándy József Általános 
Iskolához tartozó Pedagógiai Szak-
szolgálat felújított épületét. A mun-
kálatokat a Kistarcsai Városüzemel-
tető Kft. (KIVÜ) végezte el.

A Simándy József Általános Iskola 
és a Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és 
Humán Szolgáltató átszervezésével 
az iskolához kerültek olyan felada-
tok, mint a nevelési tanácsadás és a 
logopédiai ellátás. Az iskolától kü-
lönálló épületrész a legalkalmasabb 
az új feladatok ellátására, mert így 

a Pedagógiai Szakszolgálathoz érkezők nem zavarják a tanítás menetét. A megújult 
épület helyet ad egy logopédiai foglalkoztatónak, egy pszichológia vizsgálónak és egy 
mini tornaszobának is.
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Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

 Október 4. Idősek világnapja 16 órától
 Október 7. Színjátszó csoport
  Nemes Szabinával  
  10-12 óráig
 Október 9. Törpe-börze 9-12 óráig
 Október 11. Idősek világnapja 16 órától
 Október 13. Tündérkuckó MókaVár 
  (zenés mesejáték) 9.00-12.00 óráig
 Október 13. KIKE lengyel est
 Október 14. Bababörze helyi kisgyerekes szülök 
  használt ruha és játék börzéje 9-13 óráig
 Október 23. Ünnepi megemlékezés 10.00-tól
 Október 27. Dömötör bál

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

CIVIL-HÁZ állandó programjai:
Hétfő: 16.45-17.45 Aikido
 18.00-20.00 Harmónia tánccsoport
Kedd: 16.00-19.00 JamLand táncklub 
 19.30-21.00 Salsa táncoktatás
Szerda: 17.30-19.00 Pannónia pöttöm tánccsoport
 20.00-22.00 Pannónia hagyományőrző csoport
Csütörtök: 16.40-17.40 Aikido
 19.00-21.00 Deáktanya
Péntek: 16.00-19.00 JamLand táncklub

CSIGAHÁZ állandó programjai:
Hétfő: 16.00-17.00 Marcipán SE gyerek fitness
 17.30-19.30 Pannónia ifjúsági csoport
 19.00-22.30 Hétköznapi Broadway Hősök csapata
Kedd: 17.30-19.00 Pannónia gyerek csoport
 19.00-21.30 Pannónia felnőtt csoport
Szerda: 16.00-17.00 Marcipán SE gyerek fitness
 17.30-19.30 Pannónia ifjúsági csoport
Csütörtök: 19.00-21.00 Pannónia Szüvellő csoport
Péntek: 17.30-19.30 Pannónia gyerek csoport
 19.00-21.30 Pannónia felnőtt csoport

Kéményseprés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgál-
tatást Kistarcsán a Magyar Kémény Kft. 
alkalmazottai látják el, akik 2012. októ-
ber 1. és november 24. között keresik 
fel Önöket. Felhívjuk a figyelmüket arra, 
hogy a Kft. dolgozói névre szóló megbí-
zólevéllel rendelkeznek.

Az ünnepek alatt változik a 
szemétszállítás rendje

Értesítjük a Tisz-
telt Lakosságot, 
hogy az októ-
ber 23-i ünnepi 
hosszú hétvége 
miatt (43. hét) a 

hulladékszállítás a 
következőképpen alakul.

Október 22-én (hétfőn) esedékes hul-
ladékszállítást munkatársaink az eddigi 
gyakorlatnak, megfelelően a következő 
munkanapon, tehát 2012. október 24-én 
szerdán, az október 23-án (kedden) esedé-
kes szállítást pedig csütörtökön, azaz októ-
ber 25-én végzik. Kérjük ezeken a napokon 
a hulladékgyűjtő edényt reggel 7 óráig szí-
veskedjenek kihelyezni. Segítő közreműkö-
désüket köszönjük! KIVÜ Kft.

Figyelem, álrendőrök!

Álrendőrök járnak Kistarcsán! Főként 
egyedül élő időseket néznek ki célpon-
tul. Kérünk mindenkit a fokozott óvatos-
sággal! Akinek idősebb hozzátartozója 
van, mindenképp figyelmeztesse! Min-
den esetben kérjenek igazolványt! Ne 
feledjék, senkinek nincs joga bemenni az 
Önök házába!



Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek 
elnevezéséről 2009-ben született helyi rendelet. 
Az új, tiltott, közösség ellenes magatartásokról szó-
ló rendelet elfogadásával a rendelet be nem tartása 
akár 150.000 Ft-os bírságot vonhat maga után.

Az említett rendelet értelmében telepü-
lésen rendeztük az utcák házszámozását. 
Erre vonatkozóan az ingatlanok tulajdono-
sainak a következő kötelezettségei vannak:

köteles az ingatlant az ingatlanra megál-
lapított házszám szerinti házszámtáblával 
ellátni, és azt a közterületről jól látható mó-
don elhelyezni;

köteles az ingatlan új házszám megál-
lapításával kapcsolatban beállt változást 
– személyi okmányaiban, ingatlan-nyilván-
tartásban, közüzemi szerződéseiben és ott, 
ahol jogszabály bejelentési kötelezettségét 
megállapítja – bejelentenie;

köteles a házszámváltozással érintett, az 
ingatlanon állandó lakcímmel, illetve tar-
tózkodási hellyel rendelkező személyeket 
tájékoztatni az ingatlan új házszámáról.

A házszámozáshoz és a közterületek el-
nevezéséhez kapcsolódóan a tiltott, közös-
ség ellenes magatartásokról szóló önkor-
mányzati rendelet is meghatároz kötelező 
magatartási szabályokat.

Így tiltott, közösségellenes magatartás-
nak minősül

az utcanév-tábla, vagy házszámtábla jog-
talan kihelyezése, eltávolítása;

az utcanév-táblán, vagy házszámtáblán, il-
letve annak szélétől számított 2 méteren be-
lül reklám célját szolgáló felirat elhelyezése;

az ingatlan házszámtáblával való ellátá-
sának megszegése.

A rendelkezés be nem tartójával szem-
ben akár 150.000 Ft-os bírság is kiszabható.

Kérjük a Tisztelt kistarcsai ingatlan-tu-
lajdonosokat, hogy a megváltozott házszá-
mok tábláit piros színű átlós áthúzással a 
tájékozódás zavartalansága érdekében az 
átszámozástól számított 2 évig hagyják a 
helyükön. Az új házszámtáblákat az áthú-
zott régi tábla alá vagy fölé kell felszerelni. 
A régi házszámtáblát, az átszámozást kö-
vető 2 év elteltével az ingatlan tulajdonosá-
nak el kell távolítania.

Felhívjuk a Tisztelt kistarcsai lakosok 
figyelmét, hogy a 2009-2012-es évben az 
ingatlanok házszámváltozásaiban bekövet-
kezett adatváltozásokat minden lakóhely-
lyel rendelkező személy köteles a Lakcímet 
Igazoló Hatósági Igazolványán átvezettet-
ni. Erre Kistarcsa Város Polgármesteri Hi-
vatalában az ügyfélszolgálaton hétfőn 8-18 
óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 8-16 
óráig, pénteken pedig 8-12 óráig van lehető-
ségük. Ennek elmaradása esetén a választó-
polgárok névjegyzékének összeállításában 
valamint a szavazás során a nem megfelelő 
adatok miatt problémák lehetnek.

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
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Apróhirdetés 
Eladó
Eladó két garnitúra: 2 személyes kanapé (ággyá alakíthat)+2 fo-
tel. Az egyik garnitúrához +1 kis asztal is van. Ár: 25.000,-Ft/
garn., illetve 35.,000,.-Ft/garn. Érd.: 06-30-9-843-306
Eladó. Kistarcsán 36 m²-es 1,5 szobás felújított, bútoro-
zott lakás, november 1-i beköltözéssel kiadó. Érdeklődni: 
06/20-5121-857
Eladó Kistarcsán egy 59 m²-es vegyes építésű ház 525 m²-es 
telken ! Víz, villany, gáz van! Irányár: 14,8 millió forint. Érdek-
lődni: 06-30-24-11-653
Termelői Magyar méz kapható! Akác, hárs, napraforgó, 
vegyes és különböző mézkülönlegességek. Balaciné Sarok 
Erika méhész, Kistarcsa, Holló u. 19. Tel.: 06-30-869-5261

Tanítás
OROSZ nyelv tanítás, korrepetálás, nyelvvizsgára való felkészí-
tés. Tel.: 06-20-9-169-464

Változások az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek 
elnevezéséről szóló rendelethez kapcsolódóan

Vécsey László 
országgyűlési 

képviselő novemberi 
fogadóórája

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Vé-
csey László, Pest megye 4. számú egyé-
ni választókerületének országgyűlési 
képviselője

2012. november 7-én (szerdán) 
16 és 17 óra között tart fogadóórát
a  Kistarcsai Polgármesteri Hivatal föld-

szinti dísztermében
 

A képviselő úrhoz előzetesen kérdéseket 
lehet eljuttatni, vagy időpontot lehet kér-
ni asszisztensétől Mavrák Krisztinától 
a 06-20-212-9660-as telefonszámon vagy 
a mavrak.krisztina@fidesz.hu e-mail cí-
men.

Út, járda és csapadékvíz elvezetés  
építése lakossági kezdeményezésre

Kistarcsa belterületén, az új beépítésű területeken még nem került kiépítésre vala-
mennyi utcában az út, a hozzá kapcsolódó járda és a csapadékvíz elvezetés. Néhány 
lakóközösség azonban összefogott, és saját erőből szilárd burkolatot készíttetett a la-
kóingatlanaikkal érintett utcában. A jövőbeli hasonló kezdeményezések megvalósítá-
sához szeretnénk segítséget nyújtani az alábbi tájékoztatóval.

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2011. (IX. 23.) sz. önkor-
mányzati rendelete szabályozza az érintett ingatlan tulajdonosok kezdeményezésére, 
önkormányzati részvállalással megvalósuló út, járda és csapadékvíz elvezetés építé-
seket. Ezen beruházások Kistarcsa Város Önkormányzata pénzügyi, fejlesztési terve-
ivel összhangban, az érintett ingatlan tulajdonosok legalább 2/3-ának részvételével 
megalakult infrastrukturális fejlesztési társulás kezdeményezésére, az e rendeletben 
meghatározott feltételek teljesítésével indítható. Az építéshez nyújtandó önkormány-
zati részvállalás elbírálása pályázati rendszerben történik. A képviselő-testület a 
társulás megalakulását követően megvizsgálja a kezdeményezett építés feltételeit, és 
amennyiben a beruházásnak műszaki és városrendezési akadálya nincs, erről tájé-
koztatja a társulás képviselőjét. A figyelembe vehető pályázatokat tárgy év október 

31-ig folyamatosan lehet benyújtani Kistarcsa Város 
Polgármesteri Hivatalához. A fenti határnapot kö-
vetően benyújtott pályázatok a következő évi költ-
ségvetési javaslat összeállításánál már nem vehe-
tők figyelembe. A fentieken túl a részletes eljárási 
szabályokat a hivatkozott önkormányzati rendelet 
tartalmazza, amely a www.kistarcsa.hu --> Önkor-
mányzati jogtár menüpont alatt olvasható, valamint 
bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Műszaki 
Osztályán kérhető.

A városi intézmények 8 milliót 
érő eszközöket vettek át az ön-

kormányzattól
Önkormányzatunk a júliusi, intézményve-
zetőkkel történt egyeztetéseket követően 
augusztus végén döntött arról, hogy az ön-
kormányzat intézményeinek tulajdonába 
adja az egykori Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium által hasz-
nált eszközöket. A Pénzügyi, Jogi, Tele-
pülésfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint 
Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetet-
lenségeket Kezelő Bizottság döntésének 
megfelelően az Alapszolgáltatási Központ 
bútorokat (csecsemő ágyat, pelenkázót, 
stb.) és gyógyászati segédeszközöket (or-
vosi szekrényt, tolószéket, stb.) kapott. 
A Városi Óvodának mindössze egy faxos 
telefonra volt szüksége. A Simándy József 
Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálat az önkormányzattól szintén 
bútorokat (tanári asztalokat, székeket) és 
nagy értékű elektronikai eszközöket (lap-
monitorokat, projektort, interaktív táblát, 
erősítőt, laptopot stb.)vehetett át. A régi is-
kola azon eszközeit, melyeket nem kellett 
leselejtezni és nem tudják városi intézmé-
nyeink sem hasznosítani, eladásra hirdette 
meg az önkormányzat. 
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A KIKE Kulturális Hetének záró rendezvénye - a Simándy szo-
bor koszorúzása után kezdődött a Csigaház előtti téren a város-
sá avatás ünnepsége. A települést 2005. július 1-én nyilvánították 
várossá, a városavató ünnepséget először 2005. szeptember 24-én 
rendezték meg a településen. Azóta minden év szeptemberében 
ez a település egyik legfontosabb rendezvénye. Idén már a hetedik 
alkalommal várták a kistar csaiakat a délután öt órakor kezdődő 

ünnepségre, ahol a kiala-
kult hagyományok sze-
rint, ekkor adják át a 
város kitüntetéseit is. 
Az ünnepségen jelen 
volt Solymosi Sándor 
polgármester, ifj. Juhász 
István alpolgármester, 
Czukkerné dr. Pintér 
Erzsébet jegyző, a kép-
viselő testület tagjai, az 
intézmények, a civil szer-
vezetek vezetői, Somlai 
József címzetes apát, 
nyugdíjas plébános. 

Az ünnepi műsor 
a Himnusszal kezdő-
dött, közreműködött a 
Simándy József Általá-

nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvószene-
kara, vezényelt Takács Péter. Ezt követően Radnóti Miklós: Nem 
tudhatom című versét Szabó Gergely szavalta el.

Solymosi Sándor polgármester ünnepi beszédében kiemel-
te, hogy az elmúlt egy évben olyan dinamikusan fejlődött a város, ami 
korábban nem volt jellemző. Az élhető város koncepcióját szem előtt 
tartva felújították a Csigaházat, a város közparkjai megszépültek, a vá-
rosközpontból kiköltöztették a Városgondnokságot, új iskolát alakítottak 
ki, kiszélesítették a Völgy utcát, a helyi Környezetvédelmi Alap terhére 
47,6 millió forintból elkezdték a Rigómező-, és a Vasút utca, valamint az 
Eperjesi út csatornázását. Ha ezzel elkészülnek, akkor 100%-os lesz Kis-
tarcsán a csatornázottság mértéke. A polgármester megemlítette, hogy 
30 millió forintból rendbe teszik a katolikus templom környékét, ezzel a 
régi városrész vágya teljesülhet. Ezeket a beruházásokat az önkormány-
zat mind saját erőforrásból finanszírozta. Az elmúlt egy évben sikerült 
kibővíteni a kulturális rendezvények sorát. A meglévő nagy rendezvények 
mellé idén először szervezték meg a „Böllérfesztivált” és „Kakasfőző ver-
senyt” Kistarcsán.

A polgármester ünnepi beszéde után a Simándy József Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fuvolazene-
kara Szarvas József: Két szál pünkösdrózsa című művét adta elő, 
Botrágyiné Virág Orsolya fuvolaművész vezetésével.

A műsor színvonalát emelte Bognár Szil-
via népdalénekes fellépése is. A Kistarcsán 
élő népdalénekes előadói tevékenységé-
nek elismeréseképpen 1995-ben elnyerte a 
Népművészet Ifjú Mestere címet, 2004-ben 
Artisjus-díjat kapott, míg a Magyar Rádió 
„Az év folkénekese” címmel tüntette ki. 
2007-ben Kodály Zoltán-emlékdíjjal gazda-
godott rangos elismeréseinek száma.

Ezt követően az ünnepséget kitüntetések 
és a díjak átadásával folytatták.

Először „Kistarcsa Város Legidősebb 
Polgára” címet adta át Solymosi Sándor 
polgármester Blaskovits Aladárnénak, 
aki 1939 augusztusában költözött Aszódról 
Kistarcsára. Négy gyermeke születése után 
1954-ben napközi otthont alapított, vállalva 

annak szellemi és gazdasági vezetését is. Otthonos környezetet, 
körülményeket teremtett. A híres Cinkotai Tanítóképzőben kapott 
kitűnő oklevelet, 1957-től az általános iskolában kezdett tanítani. 
Szüleinek nevét a nagytarcsai iskola és múzeum őrzi. Blaskovits 
Aladárné idén tölti be a 98 évét.

2012-ben „Kistarcsa Város Díszpolgára” címet Benkő Pálnak 
adományozta a képviselő-testület.

A kitüntetett 1980-ban, házassága révén került Kistarcsára, ak-
kor települt át Marosvásárhelyről. Szakmája autószerelő, 1982-ben 
mestervizsgát tett, majd vállalkozásba kezdett. 

1991-ben a személygépkocsik javítása mellett, nyitott egy au-
tós boltot is az Ifjúság téren. Vállalkozásában az igazi nagy áttö-
rés 1992 szeptemberében történt, amikor megpályázta a Suzuki 
kereskedés megnyitását. 1993-tól minden évben 2008-ig az üzleti 
életben elért sikereiért, megkapta a Sikeres Kereskedő elismerést 
a Magyar Suzukitól. Magánéletében két gyermek - egy fiú és egy 
lány – édesapja, két unokájának boldog nagypapája. Éveken ke-
resztül rendszeresen támogatta a sport-és úszóklubot, a különbö-
ző szervezeteket, városi rendezvényeket, valamint az oktatási in-
tézményeket (iskolákat, óvodákat). A kitüntetést Solymosi Sándor 
polgármester és Juhász István a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnöke adta át.

A „Kistarcsa Városért” elismerő címet idén Havasi Ferenc-
nének – Bözsi néninek ítélte oda a képviselő-testület. Bözsi néni 
röviddel a rendszerváltás után szívós munkával és példamutató 
ügyszeretettel létrehozta a „Kéknefelejcs” Nyugdíjas Kört. Nevé-
hez fűződik a régi, hagyományos kistarcsai népviselet felújítása. 
A hagyománytisztelete a viselet mellett az előző generációktól 
tanult népdalkincs felelevenítésére is kiterjedt, így a nyugdíjas 
klubon belül hamarosan megalapította a népdalkört is. Nyugdí-
jasként a népdalkört beléptette az „Életet az éveknek” Országos 
Egyesületbe. A Szlovák Önkormányzat megalakításában is nagy 
szerepet játszott. Súlyos betegsége az utóbbi időkben már nem te-
szi lehetővé a kulturális életben való aktív részvételét. A „Kistar-
csa Városért” címet példamutató ügyszeretetéért és ügybuzgalmá-
ért, a hosszú időkre irányt mutató munkájáért kapta.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-
ben a „Köz szolgálatáért” kitüntetést Varró Lajosnénak ítélte 
oda, tősgyökeres kistarcsai lakosként 1972 és 1977 között a Kistar-
csai Óvodában, mint képesítés nélküli óvónő, azt követően pedig 
1981-től folyamatosan a Kistarcsai Általános Iskolában dolgozott. 
Nyugdíjba vonulása előtt 31 év példamutató hivatástudatú mun-
kája alapján érdemelte ki ezt az elismerést.

Ezután ismét színpadra lépett Bognár Szilvia népdalénekes. 
A program végén a Szózatot a Simándy József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fúvószenekara játszotta el. 
A várossá avatás ünnepségét Tóth Vera - az első Megasztár zenei 
tehetségkutató győztesének koncertje zárta. P.Gy. 

2012-ben „Kistarcsa Város Díszpolgára” címet Benkő Pál vállalkozó kapta
Színvonalas műsorral emlékeztek meg a várossá avatás 7-ik évfordulójáról

A kitüntettek: Benkő Pál, Blaskovits 
Aladárné, Havasi Ferencné és Varró Lajosné
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A bevezetőben csak a nagyobb beru-
házásokat említettem, de sok kisebb 
beruházás is történt, ami az élhetőbb 
város érzetét fokozza. Gondolom ezek-
re is legalább ennyire büszke az önkor-
mányzat?

Nagyon büszkék vagyunk az elért ered-
ményekre, mert több olyan beruházást is 
sikerült megvalósítanunk, ahol csak saját 
erőnkre támaszkodhattunk vagy olyan 
külső forrásokat vontunk be, amivel évek-
kel korábban nem is kalkuláltunk. Ilyen 
volt év elején a Völgy utca kiszélesítése, 
ahol a saját erő mellett a LIDL Áruház két 
millió forint közcélú felajánlással támoga-
tott bennünket. Meg kell említeni, hogy 
korábban azért nem tudtunk mit kezdeni 
ezzel az utcával, mert állami tulajdonban 
volt. Tavaly júniusban kaptuk vissza, így 
már megterveztethettük és kiszélesíthet-
tük. Nyáron megkezdtük két olyan beru-
házás kivitelezését is, amire már évtizedek 
óta vártunk. Az egyik a csatorna beruhá-
zás volt. Ezt a helyi környezetvédelmi alap 
terhére tudtuk elkezdeni a Rigómező és a 
Vasút utcában, valamint az Eperjesi úton. 
Az említett utcákban gerincvezetéket fek-
tetnek le és bekötéseket végeznek kb. 47.6 
millió forint értékben. Ha ezzel elkészü-
lünk, akkor közel 100%-os lesz Kistarcsán 
a csatornázottság mértéke. A másik, a ka-
tolikus templom környékének rendbeté-
tele. A régi városrész lakosságának szíve 
vágya teljesül a templom előtti tér bur-
kolatának felújításával. A közel 30 millió 
forintos beruházás a napokban készül el. 
Itt külön meg kell köszönni a Vállalkozók 
Baráti Körének a támogatását. Az egyesü-
let felajánlásából készültek el a padok és a 
kandeláberek egy része. A kisebb beruhá-
zások közé tartozik a Simándy Általános 
Iskola energiatakarékos kazánrendszeré-
nek a kialakítása is, amit 10 millió forint-
ból valósítottunk meg.

Fél évvel ezelőtt is beszéltünk a tor-
nacsarnok megépítéséről. Itt vannak 
újabb fejlemények?

Nyár elején elkészültek a tornaterem enge-
délyes és kiviteli tervei. Ezek alapján ösz-
szeállt a költségvetés. Kínos meglepetés ért 
bennünket, hogy az előzetesen bekalkulált 

400 millió forint helyett 640 millió forintba 
kerülne a projekt. Ekkora összeget nem tu-
dunk kigazdálkodni, ezért megpróbáltunk 
pályázni. Az anyagunkat a TAO pályázat-
ra adtuk be, ugyanis az öt látványsportág 
közül bármelyik ráilleszthető a tornacsar-
nok működésére. Tárgyaltunk a Kézilabda 
Szövetséggel és a Labdarúgó Szövetséggel 
is. Utóbbiak mutattak hajlandóságot arra, 
hogy részt vegyenek ebben a projektben. 
Az elbírálás még nem történt meg, de attól 
tartok, hogy ekkora összeget nem tudunk 
elnyerni. Mindenképpen le kell faragni a 
beruházás költségeit. Sok pénzt lehetne 
megtakarítani, ha a tornatermet egy sátor-
ral fednénk le. Sokat segítene, ha sikerülne 
eladni a volt Szent István Általános Isko-
lát, ugyanis abból a bevételből lehetne az 
önerőt fedezni. Az ingatlanra érdeklődő 
még akadt, de konkrét vételi ajánlat nem 
érkezett. Ingatlanpiaci és pályázati érte-
lemben várjuk a kedvező lehetőségeket. 
Addig kényszerűségből a gyerekek egy 
részének a testnevelés órákat a volt Forfa 
Iskola  tornatermében tartjuk.

A volt Szent István Általános Iskola 
(Forfa) egy részét az elmúlt tanévben a 
Flór Fernc Középiskolát átvevő Angol-
Magyar Szakközépiskola és Gimnázi-
um bérelte. Most teljesen üres az isko-
la. Hova költöztek a középiskolások?  

Az iskola fenntartója a Talentum Ala-
pítvány még tavaly szerződést kötött az 
iskola alsó szárnyának a bérlésére. Nem 
vette át a Flór Iskolát, az iskola jogutód 
nélkül szűnt meg. Egy az önkormányzat-
tól független alapítványi iskolát alapított, 
amihez a Forfa épületében biztosította a 
kellő helyet bérleti szerződéssel.  A bérleti 
szerződés 5. pontja szerint a bérleti jogot 
harmadik fél számára nem lehetett volna 
átruházni. Az iskola főigazgatója Galgóczi 
Ferenc hivatalosan nem volt üzemeltető, 
csak a gyakorlatban intézkedett és az ala-
pítvány helyett fizette a bérleti díjat. Az 
önkormányzat már 2011/12-es tanév elején 
meghirdette az ingatlant eladásra. Tehát 
mi már akkor jeleztük, hogy nem kíván-
juk hosszútávra bérbe adni az épületet. 
Galgóczi úr egy évvel ezelőtt azzal az ígé-
rettel jött Kistarcsára, hogy megvásárolja 

az ingatlant és ide egy iskolát fog építe-
ni. Igazgató úr a mostani tanévtől a felső 
épületben egy általános iskolát szeretett 
volna indítani, de az általános iskola létre-
hozására a kormányhivataltól nem kapott 
engedélyt. Ezért nem kötöttünk megál-
lapodást a bővítésre, ezek után Galgóczi 
úr a középiskolát áttelepítette Gödöllőre. 
Az iskola elköltöztetésétől függetlenül a 
Talentum Alapítványnak az eredeti szer-
ződés szerint még négy év bérleti díjat ki 
kellene fizetni az önkormányzatnak. Az 
alapítványnak azonban nincs pénze. Most 
ott tartunk, hogy a bérleti jogviszony meg-
szűnéséig (október 31) kötelesek fizetni. 
Erre az időszakra kifizetik a tartozást, de 
a kaució is beszámításra kerül.

A költségvetés stabilitásához plusz be-
vételekre volt szüksége az önkormány-
zatnak, ezért a képviselő-testület beve-
zette a telekadót.  Erre több lakossági 
észrevétel is érkezett. Az igazságosság 
elvét figyelembe véve nyár végén módo-
sították a telekadó rendeletet. Ez mit 
tartalmaz?

Egy adó soha nem vált ki örömet. Sem 
azoknak, akiknek ezt ki kell vetni, sem 
azoknak, akiknek fizetniük kell. Az adó-
övezetek kijelölését alaposan megvitatta a 
képviselő-testület. Elsősorban olyan terüle-
teket vontunk be, amik évek óta érintetle-
nek. A rendszerváltás óta a kárpótlás kap-
csán – az akkori képviselő-testület - több 
földterületet átminősített, amiért a város 
nem kért ellentételezést. A belterületbe vo-
nással ezeknek a földterületeknek az értéke 
megnőtt. Szándékaink szerint nem az egész 
lakosságot terveztük megadóztatni, hanem 
csak azokat, akiknek az ingatlanjai üresen 
állnak. Ezzel az adóval azt is szeretnénk 
elérni, hogy elinduljanak az üresen álló te-
rületek fejlesztései. Természetesen érkeztek 
lakossági észrevételek, ezek közül azokat, 
amelyek jogosak voltak figyelembe vettük 
és visszamenőleges hatállyal feloldottuk a 
telekadó fizetési kötelezettséget. Ez a belső 
területeket érintette elsősorban. A fellebbe-
zéseket be lehet adni a Kormányhivatalhoz, 
a méltányossági kérelmeket pedig a jegyző 
asszonyhoz. Az érintetteket időben értesít-
jük, a jogos észrevételeket pedig a novem-

Interjú Solymosi Sándor polgármesterrel
Több olyan beruházást is megvalósítottunk,  
ahol csak saját erőnkre támaszkodhattunk  

Kistarcsán az elmúlt két évben szemmel látható volt a fejlődés – utak épültek, óvodát bővítet-
tek, elkészült az új ügyfélszolgálati iroda, felújították a Csigaházat, játszóteret építettek, a város 
közparkjai megszépültek, átköltözött a Városgondnokság, új iskolát alakítottak ki. Ezeket mind 
saját erőforrásból valósították meg. A gazdasági válság ellenére – szigorúbb gazdálkodást be-
vezetve – kiegyensúlyozott volt a település költségvetése! A város 2012-ben 55 millió forint 
tartalékkal indult. Ez annak is köszönhető, hogy az előző években nem vettek fel hitelt, 
nem estek bele a kötvénykibocsátás csapdájába. Kistarcsa Pest megye azon kevés települé-
seihez tartozik, ahol nincs hiteltartozás. 



beri testületi ülésen az újabb rendelet mó-
dosításakor vesszük figyelembe. A telekadó 
rendeletet megpróbáljuk a lakosság igénye-
ihez igazítani.

A Simándyligetben élők továbbra is azt 
kifogásolják, hogy az önkormányzat 
nem tesz meg mindent az úthálózat és a 
csapadékvíz-elvezetés problémájának 
megoldásában! 

A Simándyligetben lakók ugyanolyan 
gondokkal küszködnek, mint a többi lakó-
parkban élők. A bajok forrása, hogy ezeket 
a területeket - még régén - az akkori képvi-
selő-testület átminősítette belterületekké, 
de az infrastrukturális fejlesztések nem 
történtek meg, amit egyébként az ingatlan 
fejlesztő vállalkozónak kellett volna elvé-
geznie. Ezeket az elmaradt beruházásokat 
meg kell valósítani, de pénz hiányában 
nem megy egyik napról a másikra. Az ön-
kormányzat részéről a szándék megvan, 
de pályázatot ilyen beruházásra nem na-
gyon hirdetnek. Forrást csak adó emelé-
sekből lehetne biztosítani, aminek senki 
sem örülne. Csak a csapadékvíz-elvezetés 
több,mint 100 milliós nag yságrendű beru-
házást jelentene. Ez akkora anyagi ráfordí-
tást igényelne, amit sem az önkormányzat, 
sem a lakosság nem tudna vállalni. 
Továbbra is pályázatokban remény-
kedünk, egy pályázaton indultunk, 
de nem nyertünk. Pályázatok híján 
építőközösséget alapítottunk az in-
gatlan tulajdonosokkal. Az alaptőke 
felét az önkormányzat, a másik felét 
a tulajdonosok adták. Fontos dolog-
nak tartom, hogy a területre a meg-
valósítási tervek elkészültek, így pá-
lyázati lehetőség esetén csak elő kell 
venni a fiókból. A járdaépítés egyér-
telműen lakossági kezdeményezésre 
indult el, amit úgy vállaltak fel, hogy 
a rendelkezésre álló tervek alapján 
önerőből építik meg. Ehhez csak gratu-
lálni tudunk és azt kérem az ingatlan 
tulajdonosoktól, hogy folytassák a jár-
daépítést. Az utcák javítgatását a ren-
delkezésre álló pénzből valósítjuk 
meg,, ami persze nem azt jelenti, 
hogy belátható időn belül szilárd 
burkolatú utakat építünk. Nyáron 
például egy speciális anyaggal a 
Hunyadi  utca portalanítását több-
ször is elvégeztük. Egyelőre azt 
tűztük ki célul, hogy minden év-
ben egy-egy szakaszon megpróbál-
juk a problémákat elhárítani. Ha 
rendelkezésre áll erre egy összeg 
a költségvetésünkben, akkor azon-
nal nekilátunk, de ebben a gazda-
sági helyzetben bármit is konkré-
ten megígérni felelőtlenség lenne. 

A hitelfelvétel lehetősége minden költ-
ségvetés tervezése előtt szóba kerül 
Kistarcsán. A jövőben élnek ezzel a le-
hetőséggel? 

Általánosságokban nem zárkózunk el a 

hitelfelvételtől, mert például ha olyan fej-
lesztési célokat szolgál, ami energetikai 
korszerűsítést jelent, akkor az már akár 
rövid távon is megtérülhet. Ehhez tartozó-
an említem meg, hogy gázszolgáltatót vál-
tottunk, ami szintén több millió forintos 
megtakarítást jelenthet éves szinten. 

A képviselő-testület és a polgármester 
úr is nagy hangsúlyt fektet a lakosság-
gal való kapcsolattartásra. A fogadó-
óráira sokan jelentkeznek?

Minden második héten van fogadóórám, 
nem panaszkodom so-
kan felkeresnek, aminek 
örülök is, mert fontos a 
lakosság véleményét meg-
ismerni. Itt szeretném el-

mondani, hogy a közmeghallgatásokra 
viszont nagyon kevesen jönnek el. Pedig 
ez egy olyan nyílt testületi ülés, ahol a 
képviselő-testület, a bizottságok elnökei, a 
jegyző, a polgármesteri hivatal osztályve-
zetői és a polgármester minden közérdekű 
kérdésre azonnal vagy írásban válaszol. 
Szerencsés, ha a kérdéseket előre írásban 
adják le, mert akkor már a fórumon tu-
dunk válaszolni. Novemberben most is 
esedékes lesz a közmeghallgatás, aminek 
az időpontjáról hamarosan tájékoztatjuk a 
lakosságot.  P.GY.
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A nyári szünet utáni első testületi ülést augusztus 29-én tartották 
a Polgármesteri Hivatalban. Solymosi Sándor polgármester java-
solta, hogy vegyék napirendre a „Katolikus templom előtti sé-
tány kiegészítő munkálataira és a térkivilágítás kivitelezésére, 
közbeszerzési eljárás indítását” célzó sürgősségi indítványt. Ezt 
egyhangúan támogatta a testület, amit az első napirendi pontban 
tárgyaltak. Azért kellett sürgőséggel napirendre tűzni, mert az 
útépítési engedélyezési dokumentációban nem szerepelt egy lép-
csőszakasz és egy járdaszakasz megépítése, valamint a Széchenyi 
úti árok bekötése a Rózsa utcai árokba. A kiegészítő munkálatok-
ra – hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indítottak. 
A kiegészítő munkálatokra bruttó 1,6 millió forintot csoportosí-
tottak át a 2012. évi költségvetésben. A térkivilágítás kivitelezését 
szintén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban ké-
szíttetik el. Három cégtől kértek ajánlatot. A munkára 3 millió 890 
ezer forintot biztosítottak.
Megszüntetik az Eperjesi úti szelektív hulladékgyűjtő szigetet
2012. október 1-jétől szűnik meg a hulladékgyűjtő sziget. Ennek el-
sődleges oka, hogy a sziget kialakítása és működése nem felel meg 
a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak. Továbbá számos 
panaszbejelentés is érkezett Kistarcsa Város Polgármesteri Hivata-
lához a sziget működésével kapcsolatban. Párhuzamosan az üveg 
begyűjtésének lehetőségeit már vizsgálja a közszolgáltató. A sziget 
bezárásával azonban nem szűnik 
meg a szelektív hulladékgyűjtés a 
településen, hiszen mindenki szá-
mára elérhető a házhoz menő hul-
ladékgyűjtő rendszer. Változtatnak 
a hulladékgyűjtő zsákok kiosztásá-
nak rendjén is. A jövőben a begyűj-
tést végző FE-GROUP Invest Zrt. 
annyi üres zsákot hagy az adott in-
gatlanon, amennyit elszállít onnan, 
de az önkormányzat továbbra is 
biztosítja az időszakosan kiosztható 
plusz zsákokat.
Kistarcsán a bűncselekmények 
számában továbbra is a vagyon el-
leni bűncselekmények száma a meghatározó
Ez Mondok Zoltán szds. őrsparancsnok beszámolójából derült ki, 
aki elmondta, hogy a városban a lopás, a betöréses lopás és a gép-
kocsi feltörés teszi ki az összes bűncselekmények mintegy 70 %-át. 
A gépkocsi-feltörések jelentős részét a Flór Ferenc Kórház parko-
lójában követik el, melyeket fokozott rendőri jelenléttel próbálnak 
visszaszorítani. Pozitívumként értékelhető, hogy a lakásbetörések 
száma csökkent. Több esetben a közvéleményt erősen irritáló ron-
gálások is előfordultak a közterületeken, amit a helyi fiatalkorúak 
követnek el.
A Simándy Általános Iskolában a hetedik évfolyamon egyelőre 
megmarad a négy osztály
A jelenlegi jogszabályok alapján  a felső tagozaton az átlaglétszám 
23 fő, a Simándyban ez most  21 fő. Jutasi-Varró Diána igazgatónő 
kérte, hogy a képviselő-testület egyelőre ne szedje szét az osztályo-
kat, mert a tantárgyfelosztás már elkészült erre a tanévre és ezeket 
az osztályokat tavaly az összevonások kapcsán már egyszer meg-
bolygatták. Az osztályközösségek kialakulása után nem lenne sze-
rencsés ismételten változtatni. Az igazgatónő kérését egyhangúan 
támogatták.
Módosították a februárban elfogadott telekadó rendeletet
A rendelet módosítás lehetővé teszi, hogy azon adózók akik jogerős 
építési engedéllyel, vagy jogerős használatbavételi engedéllyel, vagy  
jogerős fennmaradási engedéllyel rendelkeznek és az építkezés 
nem fejeződött be, vagy az épület feltüntetése az ingatlan nyilván-
tartásban még nem történt meg – mentesülnek az adó megfizetése 

alól. A rendelet 
alapján az egyes 
területeken az adó 
mértéke is válto-
zott.
Solymosi Sándor 
polgármester el-
mondta, hogy a 
mostani módo-
sítás még nem 
tekinthető vég-
légesnek, mert a 
novemberi testü-
leti ülésen a 2013-
as költségvetés tervezésekor felülvizsgálják még ezt a rendeletet. 
A mostani változtatás a júniusi testületi ülésen hozott döntés vég-
rehajtása. A rendeletet 6 igen és két tartózkodás mellett elfogadta 
a testület.
Engedélyhez kötötték a város címerének és zászlajának haszná-
latát
Önkormányzaton kívül álló személy, vagy szervezet a település 
címerét és zászlaját csak az Oktatási Bizottság engedélyével hasz-
nálhatja. Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén díjat kell 

fizetni.
Módosították a helyi építési sza-
bályzatot, ezért két építési övezet-
ben (Vt-8, Vt-9) változik meg az 
előírás
Elhárult az utolsó akadály is a 
CBA kistarcsai beruházása elől
A Helyi Építési Szabályzat és a Tele-
pülésszerkezeti Terv módosításával 
lehetővé vált, hogy a CBA bevásár-
lóközpontot építsen a kórház előtti 
területre.
A mintegy 5000 m2-en megvalósu-
ló beruházás keretében megépülő 
bevásárlóközpontban CBA üzlet, 

Deichmann cipőbolt, Takko ruházati bolt, más 800-1000 m2-es 
szaküzletek és éttermek várják majd a vásárlókat. A vásárlás ké-
nyelmének biztosítására 150 parkolóhelyes parkolót is létesítenek. 
A CBA-val való tárgyalások során a város vezetésének sikerült el-
érnie, hogy a költséges Eperjesi csomóponti több sávos, lámpás ke-
reszteződés kialakítását a cég a beruházás keretében megvalósítsa. 
A beruházás már akár tavasszal el is kezdődhet. A Helyi Építési 
Szabályzat és a Településszerkezeti Terv módosításával az önkor-
mányzat teljesítette szerződésben vállalt kötelezettségét, a beruhá-
zás megvalósítása innentől kezdve már csak a CBA-n múlik.
Módosult a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet
2012. szeptember 1-jétől Kistarcsa Város Önkormányzata tulajdo-
nában lévő közterületek rendeltetéstől eltérő használata, valamint 
a politikai szervezetek esetén minden közterület-használat közte-
rület-használati megállapodással, használati díj fizetése ellenében 
lehetséges.
Kistarcsán kialakult gyakorlat volt, hogy a magáningatlanokon 
folyó építkezésekhez az építőanyagot, a kitermelt földet, vagy a 
hulladékok gyűjtésére használt konténert megállapodás megköté-
se nélkül helyezték el közterületen. Felhívjuk a tisztelt lakosság 
figyelmét, hogy tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül 
közterület-használati megállapodáshoz kötött tevékenységhez 
megállapodás megkötése nélkül közterületet igénybe venni. 
Amennyiben az ilyen tevékenység végzése a polgármesteri hivatal 
tudomására jut, a hatóság hivatalból eljárást indíthat az elkövetővel 
szemben.

Módosították a februárban elfogadott telekadó rendeletet
Tudósítás a képviselő-testület augusztus 29-i üléséről
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Egy jó túrához nem kellene hegyek, még 
képletesen sem, hiszen Kistarcsán a Gö-
döllői-dombságnak köszönhetően egészen 
változatos túraútvonalakat lehet kijelölni. 
Tavaly hegymászó túrának hirdették meg 

az első kistarcsai teljesítménytúrát, de nem 
kellett a képzavar a sikerhez, ugyanis ettől 
függetlenül is rengetegen neveztek a túrá-
ra. Ezért idén egy kicsit visszafogottabban, 
de tartalmában sokkal többet adva szervez-
ték meg a teljesítménytúrát. A plakátokon 
olimpikonok részvételét ígérték a szerve-
zők e jeles tömegsportnapra, és láss csodát 
szeptember 22-én 12 olimpián is részt vett 
sportoló - többségük  olimpiai érmek birto-
kosai – látogatott el Kistarcsára. A teljesít-
ménytúra célba érkezőit 12.00 és 15.00 kö-
zött a régi idők és a jelen bajnokai várták 
az uszoda előtt. Nem győzték osztogatni 
az aláírásokat és mindenkire várt egy rö-
videbb élménybeszámoló is az Uszoda par-
kolójában felállított színpadon, ahol Polgár 
Gyula a Kistarcsai Híradó főszerkesztője 
kérdezte őket. A meghívottak között ott 
volt Kulcsár Gergely olimpiai ezüstérmes 
gerelyhajító (1964, Tokió), Bor Bence csel-
gáncsozó, olimpiai hetedik helyezett (2012, 
London), Fábián László öttusázó, olimpiai 
bajnok (1988, Szöul), Maracskó Tibor öttu-
sázó, olimpiai ezüstérmes (1980, Moszkva), 
Horváth Zoltán kardvívó, olimpiai bajnok 

(1960, Róma), Jánosi Zsuzsa tőröző, olimpi-
ai bronzérmes (1988, Szöul), Navarrete Jó-
zsef, kardvívó, olimpiai ezüstérmes (1996, 
Atlanta), Csajbók Sándorné Németh Er-
zsébet kézilabdázó, olimpiai bronzérem 

(1976, Montreal), Angyal Éva, 
kézilabdázó, olimpiai bronz-
érem (1976, Montreal), Györffy 
Sándor kézilabdázó olimpiai 
résztvevő (1992, Barcelona), 
Drávucz Rita vízilabdázó, 
olimpiai negyedik (2008, Pe-
king, 2012 London), Valkai 
Ágnes vízilabdázó, olimpi-
ai negyedik (2008, Peking) és 
meghívták Járvás Tamást, aki 
ötödik lett idén Amerikában az 
ultrakerékpárosok versenyén. 
A kistarcsai kerékpáros teljesít-
ménye alapján megérdemelten 
került a meghívottak listájára.  
A résztvevők névsora önmagá-
ért beszél, egy országos sport-
napon sem tudnak ennyi híres-

séget összegyűjteni. Kistarcsának sikerült! 
A három órás műsorban fél órás bemutatót 

tartott Hegyes Imre vezetésével az Olim-
piai Teakwondo SE és nagy sikert aratott 
koncertjével a négy testvérből álló (Kuna 
Márton, Vali, Bence és Gyula) Fourtissimo 
fúvószenekar. A „II. Kistarcsai túra” idén 
is felkerült a Teljesítménytúrá-
zók Társaságának naptárába. 
Magyarország 32 településéről 
érkeztek a túrázók, sokan jöttek 
Kistarcsáról Túrkevéről, Kere-
pesről Szombathelyről, Isaszeg-
ről Siófokról, Vácról, Gödöllőről, 
Kállóról, Ikladról, Gyöngyös-
ről, Tóalmásról, Nagytarcsáról, 

Budapestről. Ösz-
szesen 1040-en re-
gisztráltak, ebből 
340 volt a felnőtt és 
690 a gyermek. Há-
rom táv közül lehe-
tett választani - 6, 
20 és 37 km hosz-
szú túraútvonalat 
jelöltek ki a szer-
vezők. Az útvonal 
kijelölésében és a 
pecsétpontokon a 
Margita Turiszti-
kai Sportegyesület 
lelkes segítői mű-
ködtek közre. A tú-
rára reggel nyolctól 
lehetett nevezni, 
a rajt és a cél is az 
Uszoda előtti téren 
volt. Solymosi Sán-
dor polgármester a 
20 km-es távot kis-
fiával együtt teljesítette, majd a színpadon 
minden egyes olimpikonnak személyesen 
köszönte meg a részvételt.  

A sikeres teljesítés után oklevél, kitűző, 
frissítő, és zsíros kenyér várta a részvevő-
ket. A túrázók 45 kg zsíros kenyeret fo-
gyasztottak kb. 9 kg lilahagymával. A túra 
meghívott vendégeit Máthé Attila fantasz-
tikus bográcsgulyása várta.

A szervírozásban a Polgármesteri Hiva-
tal, az Uszoda és a Városi Művelődési Sport-
központ és Könyvtár dolgozói segítettek. 
A rendezvény koordinálásában tevékeny 
szerepet vállalt Szilárdi László. A főszerve-
ző Valkai Ferencné az Uszoda vezetője, fő 
támogatója Kistarcsa Város Önkormány-
zata és Solymosi Sándor polgármester volt. 
A „II. Kistarcsai túra” sikeréhez még hozzá-
járult támogatásával trans-o-flex Logistics 
Group, a Szilasfood Kft., a Györgyi virág-
bolt, a K&K Gyümölcs Kft., a Simándy Jó-
zsef Általános Iskola Sportiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálat, a Margita Turisztikai Sport-
egyesület és a Györkös cukrászda. P.GY.

„II. Kistarcsai túra” az olimpia jegyében
12 olimpikon is eljött a rendezvényre

Solymosi Sándor köszönti a 
túra résztvevőit

Autogramot ad Kulcsár 
Gergely gerelyhajító 

Navarrete József és Valkai Ágnes 
a rajongók gyűrűjében

Pecsételési pont az uszodánál

Az olimpikonok ajándékot kaptak a 
polgármestertől (Horváth Zoltán, Jánosi Zsuzsa és 
Navarrete József)
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Simándy József Általános Iskola Lapoztunk egyet…
Már egy teljes tanév eltelt városunk két általános iskolája a „Kölcsey” és a „Szent 
István” összevonása óta, de csak idén szeptemberben vált lehetővé, hogy új in-
tézményünk a „Simándy” könyvtára is átalakuljon.

A múlt esztendőt a Kölcsey – a régi intézmény igényeire szabott – helyiségé-
ben változtatás nélkül – a Szent István könyvállományának „átömlesztésével” 
vészeltük át sok-sok nehézséggel.

Az idei átalakítást támogatóink adományai tették lehetővé, azaz a Nektár Ala-
pítványban felhalmozott tőke biztosította a fedezetet. Ennek felhasználásával 
– a helyi GÉR-FA Kft. kivitelezésében – készült el az új, padlótól a mennyezetig 
érő, az egész falat beborító polcrendszer. Ez képes immár befogadni az egyesített 
könyvállományt, és lehetővé vált egy új, tágas belső tér kialakítása, segítve az 
órarendi órák (könyvtári, magyar irodalom stb.) zavartalanabb lebonyolítását is.

Hogy mindez tanévkezdésre elkészülhessen, köszönet az ötlet elindítójának, 
Mudrisné Kubacsek Zsuzsannának, az iskolavezetésnek, hogy jóváhagyta, az 
alapítványnak, kollégáimnak a pakolásért, a családomnak, illetve azoknak, akik 
fontosnak érezték, hogy iskolánk ezen a téren is átalakuljon.

Kovács Réka könyvtáros

Óvodánkban az idén minden csoport ma-
gas gyermeklétszámmal kezdett. Most van 
az „óvodai beszoktatások” időszaka. Az új 
gyerekeknek meg kell szokniuk az óvodát, 
a csoportot, a felnőtteket, elfogadniuk az 
óvoda szabály-és szokásrendszerét. 

Az óvodába lépéskor a kicsik eleinte bi-
zonytalannak, magára hagyottnak érzik 
magukat, hiszen nem veszik körül őket 
azok az emberek, tárgyak, amelyeket nap 
mint nap megszoktak kis életükben. Azok 
a kicsik, akik bölcsődébe is jártak, kevésbé 
veszik nehezen az első óvodai napokat, de 
itt is egy közösségváltásról van szó, amely 
egy kis időre felboríthatja a gyermek biorit-
musát. Megtörténhet, hogy regresszív vi-
selkedés lép fel: a szobatiszta gyermek újra 
bepisil, viselkedése „kisbabás” lesz (külö-
nösen a szülőkkel szemben). Nem hajlan-
dó olyan dolgokat megcsinálni, amit már 
előtte elsajátított, pl. egyedül aludni, enni, 
öltözni. Ha hasonlóan is viselkedik, ne bán-
jon vele a szülő úgy, mint egy kisbabával. 
Egyszerűen hagyja figyelmen kívül ezt a 
magatartást és igyekezzen nagy figyelmet 
fordítani rá a közösen töltött napszakok-

ban. Fontos, hogy a szülők kellő türelem-
mel és odafigyeléssel legyenek ebben az 
időszakban gyermekük iránt. 

Ha nehezére esik a kisgyereknek az el-
válás a szülőtől reggelente az óvodában, 
akkor is próbálja meg a szülő minimális-

ra mérsékelni a búcsúzkodást és 
„tudatosítani magában”, hogy 
a sírás amúgy is hamar elmúlik 
elmenetele után. Sokszor a szü-
lőknek nehezebben megy a ki-
csiktől való elválás, mint fordítva. 
Még ha rendkívül fájdalmas is a 
távollét, ezt próbálják meg minél 
kevésbé kimutatni, hiszen ha a 
gyermekük nyugodtnak látja őket 
elváláskor, ő is sokkal hamarabb 
megnyugszik, nyugodtabb lesz, 
és előbb elfogadja az új helyzetet. 

A leggyakoribb kérdés ami 
ilyenkor a szülőkben felmerül, 
hogy mennyi idő alatt fogja gyer-
mekük megszokni az óvodát. 
Van aki már az első nap sírás 
nélkül jön be a csoportba, má-

soknak akár több hétre is szükségük lehet 
ehhez. Van aki a ráhangolódás után már 
végig örömmel jön az óvodába, mások 2-3 
hét múlva kezdenek el tiltakozni ez ellen. 
Általában azonban elmondható, hogy egy 
hónap elegendő ahhoz, hogy a gyermekek 
megszokják az óvodai életet és társas kap-
csolatokat kezdjenek kialakítani a többi 
gyerekkel.

Az óvónőkkel a szülők mindig megbe-
szélhetik a napi eseményeket: hogy visel-
kedik gyermekük az óvodában, hogyan 
viszonyul a társaihoz, az óvodai szabály-
rendszerhez. Erre a beszélgetésre általá-
ban nem a reggeli érkezés ideje a legmeg-
felelőbb, hiszen az elhúzza a búcsúzkodás 
idejét, és ilyenkor az óvónőket is az érkező 
gyerekek fogadása köti le. 

Liptayné Bojtor Katalin óvónő
Csiga-biga csoport

Biztonságosan a Simándy 
Általános Iskolához

Novembertől február végéig az intézmé-
nyünkhöz vezető két zebrán (Széchenyi 
út) fokozott biztonsággal kelhetnek át 
tanulóink. Reggelente 7.00 és 8.00 óra 
között a PESTOR Biztonsági Szolgálat 
szakemberei vigyáznak majd az iskolá-
ba jövő gyerekekre.

Ifj. Juhász István alpolgármester úr egy 
éves cafeteria juttatását ajánlotta fel e ne-
mes célra. Ez a támogatás három hónapra 
elegendő, a fennmaradó egy hónapot a 
PESTOR ajánlotta fel az iskolának. Kö-
szönjük a támogatást!

Jutasi-Varró Diána Ildikó igazgató

Iskolánk egyik tanulója rúdugrásban 
országos bajnokságot nyert

Manyik Péter iskolánk 
8. b osztályos tanulója 
rúdugrásban az Or-
szágos Atlétikai Verse-
nyen első helyezést ért 
el 320 cm-es eredmény-
nyel. Intézményünk 
nevében gratulálok 
Neki a szép eredmény-
hez és további sikereket kívánok!

Jutasi-Varró Diána Ildikó igazgató

Elkezdődött az óvoda

Ezen a zebrán segítik majd az iskolásokat átkelni
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Kistarcsai taekwondosok a balatonfenyvesi edzőtáborban
Hegyes Imre 3. danos mester immár a 4. alkalommal rendezte meg a Balatonfenyvesi edzőtábort. Júliusban a gyerekekkel, augusztus-
ban a felnőttekkel indult el a balatoni taekwondos táborba.

A gyerekeknek napi 3, a felnőtteknek napi 4 edzést tartottak, aminek köszönhetően óriási fejlődésen mentek keresztül. A tábori éb-
resztő 6.30-kor keltette a csapatot. Gyors készülődés után indult a reggeli futás és a medicin labdás erősítő edzés. Délben pontkesztyűs, 
protektoros küzdő edzés, este bázis és formagyakorlatok voltak. 
Emellett elméleti és video oktatásban is részt vettek a gyerekek, 
ahol a taekwondo történelmét, versenyeit, bemutatóit nézték és 
elemezték ki.

A felnőttek hapkido önvédelmi technikákat és töréstechnikákat 
is gyakoroltak, ami már elengedhetetlen a magasabb övfokozat 
eléréséhez.

A tábor végén színes övvizsga is volt, ahol mindenki sikeresen 
vette az akadályokat. A nyári edzések és az edzőtábor eredmé-
nyes volt és reméljük, hogy az őszi Nemzetközi Formabajnoksá-
gon, illetve a Budapesten sorra kerülő Országos Küzdő Versenyen 
a csapat szép eredményeket fog elérni.

Augusztus közepén elkezdődött a 2012-13-as bajnoki szezon. A fel-
készülést a felnőtt csapatunk július közepén kezdte. A keretünk öt 
új játékossal bővült és nagy várakozással tekintettünk, az MLSZ ál-
tal átszervezett, és ezáltal nagyon megerősödött új bajnokságnak. 
Eddig hat fordulón van túl a csapat, és a fiúk nem okoztak csalódást. 
2 győzelem, 3 döntetlen, és 1 vereség az eddigi mérleg. Legutóbb 
szeptember 23-án a Vác ellen 4:4-es döntetlent ért el a csapat hazai 
pályán. A csapat jelen pillanatban a kilencedik helyet foglalja el a 
tabellán. Az U19-es csapatunk a felnőtt csapat előtt játssza a mérkő-
zéseit. A nagyon megfiatalodott gárda eddig várakozáson felül sze-
repel. Eddigi mérlegük 5 győzelem, és 1 vereség. A bajnokságban a 
2-ik helyen állnak. Hazai pályán a tavalyi bajnok Kerepes csapatát 
is legyőzték 5:3-ra. Az U15-ös csapatunk amely tavaly ezüstérmet 
szerzett az idén nehezebb szezon elé néz, mert generációváltás 
történt, és az új bajnoki idényben a tavalyi U13-as csapat játékosai 
alkotják a keret zömét. Az első mérkőzésen 3:2-es vereséget szen-
vedtek a Galgagyörk gárdájától. Az U13-as csapatunknak a tavalyi 
bajnokság volt az első szezonja. Az idén már „rutinos öreg rókának 
számítanak” a 2000-2001-es korosztály tagjai. Az első mérkőzésü-
kön ezt tudatosították is a Hévízgyörk csapatával, és fölényes 8:1-es 
győzelmet arattak. Ennél a csapatnál meg kell említenem, hogy az 
átlag edzés látogatottság 25 fő. Az U11-es csapatunk, amely az egye-
sület által szervezett iskolai fociszakkör keretében jött létre, immár 
szintén a focipályán tartja az edzéseit. A csapatlétszám itt is megha-
ladja a 20 főt, és gőzerővel készülnek az őszi Bozsik Egyesületi torna 
versenyeire. Az egyesület életében egy éve történt vezetőség vál-
tás, és az új vezetőség által elkezdett szisztematikus munka, mely 
az utánpótlás nevelésre helyezte a fő hangsúlyt, nagyon jó irányba 
halad. Az utánpótlás labdarúgók létszáma megháromszorozódott, 
és felkészült edzők segítségével komoly szakmai munka folyik az 
egyesületnél. A tavaly megkezdett, és nagy sikernek örvendő ovi 
foci, és iskolai fociszakkör programunk az idén is folytatódik. A pá-
lyázati lehetőségeket próbáljuk maximálisan kihasználni, és remé-
lem hamarosan komoly változások várhatóak az egyesületnél.

Győri István utánpótlás vezető 

Elkezdte a bajnoki küzdelmet a női kézilabda csapat 
A Kistarcsai Kézilabda Egyesület a 2012/13-as bajnokságot Pest 
Megye „B”csoportjában kezdte. Két forduló után egy győzelem és 
egy vereség a mérleg. A lányok az első mérkőzést szeptember 15-én 
(szombaton) Dabason Bugyi csapata ellen játszották és 16:14-es első 
félidő után 31:27-re nyertek. Gólszerzők: Szabó Vivien 2 gól, Lakatos 
Zsanett 3, Juhász Kinga 7, Holló Viktória 6,  Herdon Éva 1, Fehérvári 
Veronika 6, Bergán Nikolett 2, Petrény-Pádár Anikó 4. A második 
fordulóban szeptember 23-án a Mogyoródi KSK volt az ellenfél és 
12:10-es első félidő után  22:18-ra a mogyoródiak győztek.
Az őszi szezon hátralévő mérkőzései.
Kistarcsai KE - Alsónémedi SE IX.30. vasárnap 10.30
Csömöri SSZNKFT - Kistarcsai KE X.07. vasárnap 19.00
Kistarcsai KE - Főnix ISE X.14. vasárnap 10.30
Százhalombattai NKKSE - Kistarcsai KE X.20. szombat 16.00
Kistarcsai KE - Verőce SE  X.28. vasárnap 18.30
Kistarcsai KE - Bugyi SE XI.04. vasárnap 10.30
Mogyoródi KSK - Kistarcsai KE XI.11. vasárnap 17.00
Alsónémedi SE Kistarcsai KE XI.18. vasárnap 18.00
A kistarcsaik a hazai meccseiket a Csömöri Sportcsarnokban 
játsszák. Petrény-Pádár Anikó

Pest Megye II. Északi csoport tabellája
1. Aszód FC 5 4 1 0 23 5 18 13
2. Erdőkertesi SE 6 4 1 1 26 9 17 13
3. Iklad KFC 6 4 1 1 20 10 10 13
4. Vác-Deákvár SE 6 4 0 2 10 4 6 12
5. Csomád KSK 6 3 2 1 12 8 4 11
6. Bagi TC ‚96 5 3 1 1 21 9 12 10
7. Vácrátóti KSE 6 3 0 3 12 9 3 9
8. Nagymaros FC 6 3 0 3 10 15 -5 9
9. Kistarcsai VSC 6 2 3 1 11 12 -1 9
10. Fortuna SC-Kismaros 6 2 2 2 12 9 3 8
11. GEAC-SZIE 4 2 1 1 10 9 1 7
12. Valkó KSK 6 2 1 3 14 24 -10 7
13. Püspökhatvan SE 6 2 0 4 12 18 -6 6
14. Vácduka KSK 6 1 1 4 13 21 -8 4
15. Galgahévíz SK 6 0 0 6 3 23 -20 0
16. Kerepesi SBE 6 0 0 6 4 28 -24 0

Véget ért a nyár és a fociszünetBajnoki rajt a 

labdarúgóknál

U13-as csapat Burillák Mihály edzővel 
és Győri István utánpótlás vezetővel
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Kistarcsa Város Önkormányzata  
nyilvános pályázatot hirdet

a Kistarcsa 1393/6/A/13 hrsz.-ú és 1393/6/A/14 hrsz.-ú, 
természetben a Deák Ferenc utca 2. szám alatti, az Oázis 

üzletház emeletén lévő önkormányzati tulajdonú 
29,25 m² és 19,52 m² alapterületű üzlethelyiségeinek 

értékesítésére.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár megfizeté-
sére tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat esetén az, aki a képviselő-testü-

let által megállapított vételár megfizetését vállalja
 Az ingatlanok megvételére 2012. október 3. 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” iletve „Pályázat az 1393/6/A/14 hrsz.-ú, 
Deák Ferenc u. 2. szám alatti Oázis üzletházban lévő 19,52 m² nagy-
ságú üzlethelyiség megvételére” jeligével ellátva Kistarcsa Város Ön-
kormányzat  Képviselő-testületének címezve:  
2143. Kistarcsa, Szabadság út. 48. számra lehet személyesen, vagy 
postai úton benyújtani, úgy, hogy a jelzett időpontig megérkezzen.
További információk kérhetőek a Polgármesteri Hivatal vagyongaz-
dálkodási ügyintézőjétől vagy bővebb információt talál a város hon-
lapján: www.kistarcsa.hu, vagy a Kistarcsai Híradó júliusi számában. 

2143. Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve 
telefonon: 06-28/470-712/139 melléken.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa 3144/23 hrsz.-ú, 

természetben az Eperjesi út 17. szám alatti önkormányzati 

tulajdonú ingatlan 

volt fűtőmű
értékesítésére.

Az ingatlanok megvételére 2012. október 3. napján 12.00 
óráig lehet pályázni, a vétel tárgyának és összegének 

megjelölésével.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a 3144/23 hrsz.-ú, 

Eperjesi út 17. szám alatti ingatlan megvételére” jeligével 
ellátva a Képviselő-testületnek részére, a 2143 Kistarcsa, 

Szabadság út 48. címre lehet személyesen, vagy postai úton 
benyújtani úgy, hogy a jelzett időpontig megérkezzen.
További információk kérhetők a Polgármesteri Hivatal 

vagyongazdálkodási ügyintézőjétől, vagy  bővebb információt 
talál a város honlapján: www.kistarcsa.hu 
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48., illetve
telefonon: 06-28/470-712/139 mellék.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 
29-i ülésén módosította a telekadóról szóló 6/2012. (II. 24.) rendeletét. 
A rendeletmódosítás kibővítette azon adózók körét, akik mentesülnek a 
telekadó megfizetése alól. 

A rendelet módosítás lehetővé teszi, hogy azon adózók akik 
jogerős építési engedéllyel vagy jogerős használatbavételi en-
gedéllyel vagy jogerős fennmaradási engedéllyel rendel-
keznek és az építkezés nem fejeződött be vagy az épü-
let feltüntetés az ingatlan nyilvántartásban még nem 
történt meg – mentesüljenek az adó megfizetése alól.  
A rendelet alapján az adó mértéke is változott az egyes 
területeken:

a) Belterületi kiemelt övezetben lévő beépítetlen telek 
esetében: 200,- Ft/m²/év;

b) Belterületi beépítetlen telek esetében:
   ba) az 1. számú övezetben lévő belterületi beépí-

tetlen telek esetében: 0,- Ft/m²/év;
   bb) a kiemelt övezetbe és az 1. számú övezetbe 

nem tartozó belterületi beépítetlen telek esetében: 80,- 
Ft/m²/év;

a) Az a)-b) pont hatálya alá nem tartozó egyéb bel-
területi és külterületi telek esetében: 20,- Ft/m²/év. 
Az értelmező rendelkezések szerint: 

Kiemelt övezet: 3. számú főút, Budapest 
XVI. kerület közigazgatási határa, Fenyves 
utca, Eperjesi út, Szabadság út által határolt terület. 
1. számú övezet: Aradi utca, Kölcsey utca, Rózsa utca, 
Kápolna utca, Malom utca, Kossuth Lajos utca, Au-
lich Lajos utca, Pozsonyi utca által határolt terület. 
A módosító rendelkezéseket 2012. április 1. napjától kell alkal-
mazni. Az övezeti besorolással kapcsolatos adómérték változás 
miatti adókötelezettség módosítása hivatalból indult eljárás 
keretében történik. A módosítással kapcsolatos változásokat 
a kiegészített bevallási nyomtatványon, az 1. számú mellék-
let (nyilatkozat) kitöltése mellett kell bejelenteni a hivatal felé. 
A bevallásokat és az előző határozatok módosításait folyama-
tosan dolgozza fel az adócsoport. Azon magánszemély, aki a 

lakóépületre vonatkozóan 2012. augusztus 31. előtt kiadott 
jogerős építési engedéllyel rendelkezik, 2012. október 31-ig 
köteles megtenni a változás bejelentést (bevallási nyomtat-
vány és annak 1. számú melléklete kitöltésével). Ebben az eset-
ben 2012. április 1. napjára visszamenőlegesen illeti meg az 

adóbefizetési kötelezettség alóli mentesség az adóalanyt.  
Azon magánszemély, aki a lakóépületre vonatkozóan 

2012. augusztus 31. után kiadott jogerős építési 
engedéllyel rendelkezik, a jogerős építési enge-
dély megszerzését követő 15 napon belül köteles 
megtenni a változás bejelentést (bevallási nyom-

tatvány és annak 1. számú melléklete kitöltésével). 
Ebben az esetben a jogerős építési engedély megszerzé-

sét követő félév 1. napjától illeti meg az adóbefizetési 
kötelezettség alóli mentesség az adóalanyt.  
Azon magánszemély, akinek a lakóépületre vo-
natkozóan nem áll rendelkezésre  jogerős épí-
tési engedélye, de a lakóépületre vonatkozóan 

rendelkezik jogerős használatbavételi, vagy jog-
erős fennmaradási engedéllyel, ha a lakóépület in-

gatlan-nyilvántartási feltüntetése még nem történt 
meg 2012. november 30-ig köteles a változás beje-
lentést megtenni (bevallási nyomtatvány és annak 

1. számú melléklete kitöltésével). Ebben az esetben 
2012. április 1. napjára visszamenőleges hatállyal men-

tesül az adóalany az adóbefizetési kötelezettség alól.  
Azon magánszemély, akinek a lakóépületre vonatkozóan nem 
áll rendelkezésre jogerős építési engedélye, de a lakóépületre vo-
natkozóan rendelkezik jogerős használatbavételi, vagy jogerős 
fennmaradási engedéllyel, ha a lakóépület ingatlan-nyilvántar-
tási feltüntetése már megtörtént 2013. január 31-ig köteles meg-
tenni a változás bejelenést (bevallási nyomtatvány és annak 1. 
számú melléklete kitöltésével). Ebben az esetben 2012. április 
1. napjára visszamenőleges hatállyal mentesül az adóalany az 
adóbefizetési kötelezettség alól.

Polgármesteri Hivatal,  
Igazgatási Osztály, Adócsoport

Változott a telekadó rendelet és vele módosult az adóbevallási nyomtatvány
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 Katolikus Szent Gellért püspök, a vértanú
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Velencében 980 körül Szent György napján 
született (április 24.) ezért a keresztségben 
a György nevet kapta. Előkelő családból 
származott. Öt éves korában halálos beteg 
lett. Szülei az Úrnak ajánlották fel. A Szent 
Márk (Velence) templommal szemben levő 
Szent György szigetre vitték az újonnan 
épült bencés kolostorba. Mauroceni János 
apát és szerzetestársai nagy szeretettel fo-
gadták, és sokat imádkoztak gyógyulásá-
ért. Gyógyulása után szülei a kolostorban 
hagyták. A szerzetesek bevezették a tanu-
lásba és a szerzetesi életbe. Szent Benedek 
fekete ruháját kapta. 

A felnőtté növekedett György magasan 
járta a tudomány és a szerzetesi élet útját. 
Fájdalmas esemény zavarta meg életét. 
Gellért apja a szentföldi zarándok útján, a 
hitetlenek ellen küzdve vértanúhalált halt. 
Atyjára való örök emlékezésül fölvette a 
Gellért nevet. Hamarosan édesanyját is 
elvesztette. Minden földi köteléktől elsza-
kadva a szerzetesi életben találta örömét. 
Ennek tulajdonítható, hogy szerzetes társai 
perjellé (második rang a bencés szerzete-
seknél) választották. Később apátja Bolog-
nába küldi felsőbb tanulmányokra. Öt év 
múlva kész tudósként tért vissza. Kevéssel 
ezután Vilmos apát halálát követően apáttá 
választják. 

Szívének állandó vágya volt, eljutni a 
Szentföldre. Apátságáról lemondott és több 
szerzetes társával indultak. Az Adriai ten-
geren hajótörést szenvedtek. A közelben 
lévő Szent András szigeten találtak me-

nedéket. Itt találkozott Gellért az akkori 
pannonhalmi apáttal, aki rábeszélte, jöjjön 
Magyarországra. Engedett a kérésnek, mert 

úgy gondolta, hogy innen könnyebben eljut 
a Szentföldre. Anasztáz pécsváradi apát-
tal elment István királyhoz, bemutatkozni. 
A szent király éles szeme első tekintetre 
meglátta az egyszerű szerzetesben a Gond-
viselés választott személyét. Udvarába fo-
gadta és rábízta Imre herceg nevelését tu-
dományban és a vallásos életben. Hét évi 
nevelői munkáját befejezve a bakonybéli 
kolostorba vonult vissza. 

1028 táján István király megszervezte a 
marosvári (mai nevén Csanádi) püspöksé-
get, és Gellértet nevezte ki első püspöknek. 
Nagy lendülettel látott munkába. Magyarul 
is beszélő papokat és szerzeteseket gyűjtött 
maga mellé. Gellért püspök sokat utazott. 
Prédikált, keresztelt, vígasztalt, alamizsnát 
osztott, templomokat épített. A kor szoká-
sától eltérően nem lóháton, hanem kocsin 
járt az úton pedig sokat olvasott. 

A Szent István király halála után méltat-

lanok vezették Magyarországot. Velencei 
Péter (1038-1041) majd Aba Sámuel (1044-
ig), aki Marosvárott ötven nemest agyon-
veretett. Ezért Gellért püspök húsvét nap-
ján a templomba jövő királyra a szószékről 
rákiáltott. Többek között ezt mondta: 
„Gyilkos kardoddal elraboltad tőlem a leg-
kedvesebb híveimet… a bosszú kardja el-
veszi tőled királyságodat, amelyet csalár-
dul szereztél.” A latinul értő urak elhűlve 
hallgatták a kemény szavakat, és intettek 
a tolmácsnak, ne fordítsa a püspök sza-
vait. Gellért azonban rákiáltott a remegő 
emberre: „Féld az Istent! Tiszteld a király! 
Szavaimat mondd meg!” A tolmács enge-
delmeskedett, a király nem merte bántani 
a szentéletű püspököt. 

1046 szeptemberében a lengyelországi 
száműzetésből hazatért András és Levente 
hercegek fogadására Pestre érkezett püs-
pök társaival együtt. Vatha pogány lázadói 
kőzáporral fogadták őket. Gellértet kirán-
gatták a szekérből és egy kordéhoz (egy 
lóval húzott kétkerekű taliga, illetve kisko-
csi) kötötték, és a Kelen-hegyről (ma Gel-
lért-hegy) a mélybe taszították. A zuhanás 
után még élt, ezért lándzsát szúrtak szívé-
be. Holttestét ideiglenesen a Boldogasszony 
templomban (a mai Belvárosi Főplébánia 
templomban) temették el. Később átszál-
lították Csanádra. Szent László királysága 
idején, 1083-ban VII. Gergely pápa szentté 
avatta. A szentéletű püspök vértanút szept-
ember 24-én ünnepeltük. 

Somlai József ny. plébános

1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistarcsa Város 
Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
2. A pályázat tárgya: Kistarcsa 3144/28 hrsz.-ú, természetben Kistar-
csa, Eperjesi u. 1.A sz. alatt található, „kivett beépítetlen terület” műve-
lési ágú 2439 m² nagyságú ingatlan.
3. A pályázat célja, jellege: Forgalomképes önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítése, nyilvános pályázati eljárás során.
5. A pályázat kiírója által meghatározott minimális összeg: 29 400 000 Ft.
6. Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók 
személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy pél-
dányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására meg-
jelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát kéz-
jeggyel kell ellátni. A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként kell 
tüntetni az alábbi szöveget: „3144/28 hrsz.-ú ingatlan vételi ajánlata”. 
A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
7. Az ajánlatok benyújtásának helye: Kistarcsa Város Polgármesteri 
Hivatalának ügyfélszolgálatán, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
8. A pályázat meghirdetési időpontja: 2012. szeptember 24.
9. Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kis-
tarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. 
szám alatt, 2012. november 5. 12.00 óráig (a postai úton feladott pályá-
zatoknak ezen időpontig be kell érkezniük) lehet benyújtani.
11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: A Bizottság ja-
vaslata alapján a Képviselő-testület a 2012. november 21-i ülésén dönt 
a pályázatokról.

12. Pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat a kiíró megvizs-
gálja. A nyertes pályázó visszalépése esetén a kiíró jogosult a soron kö-
vetkező legkedvezőbb ajánlattevőkkel szerződést kötni. 
13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartam: A pályázó ajánlatához 
60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyit-
va álló határidő lejártakor kezdődik. 
14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: 
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintéző-
jétől, ügyfélfogadási időben: 2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48, illetve 
telefonon: 06-28/470-711/154 melléken, www.kistarcsa.hu.
15. Pályázati biztosíték: 
Az ajánlattevőnek az ajánlatának leadásával egyidőben, vagy előtte pá-
lyázati biztosítékot kell letennie, melyet Kistarcsa Város Önkormány-
zatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP Bank Nyrt. 11742324-
15565804). A pályázati biztosíték összege a megajánlott bruttó vételár 
10%-a, azaz 2 940 000 Ft. A befizetésről szóló banki igazolást, vagy 
készpénz befizetést igazoló okiratot eredeti példányban kell bemutatni 
az ajánlat leadásakor. Az okiratról készült másolatot a pályázati anyag-
hoz kell csatolni. A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a vételár 
előlegbe beszámításra kerül.
18. Egyéb információ: 
Az ingatlan igény szerint Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalának 
vagyongazdálkodási ügyintézőjével egyeztetett időpontban a helyszínen 
megtekinthető. 
A kifüggesztés napja: 2012.szeptember 24.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabá-
lyokról szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelete, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelete 
alapján a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé:
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Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyo-
nának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó verse-
nyeztetési szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) számú rendele-
te, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
10/2012. (II.24.) számú rendelete alapján a következő nyilvá-
nos pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistarcsa 
Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
2. A pályázat tárgya: Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú, természetben Kis-
tarcsa, Eperjesi u. 19. sz. alatt található, „kivett általános iskola” 
művelési ágú 11 101 m² nagyságú ingatlan (a továbbiakban: In-
gatlan).
3. A pályázat célja, jellege: Kistarcsa Város Önkormányzat üzle-
ti ingatlanvagyonába tartozó ingatlanának elsősorban értékesí-
tésére, másodsorban bérbeadására, illetve egyéb célú hasznosí-
tásra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás.
4. A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az Ingatlan hasznosításával (vásárlásával, bérbevételével, cse-
réjével…stb.) tervezett hasznosítási mód megjelölését;
b) a pályázati feltételek elfogadását;
c) vételár/bérleti díj vagy ellenszolgáltatás összegét;
d) az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozatot,
e)  hogy Kistarcsa Város Önkormányzata felé adótartozása, illet-
ve egyéb tartozása nincs.
5. A pályázat kiírója által meghatározott minimális vételár: 220 
200 000 Ft, azaz kettőszázhúszmillió kétszázezer forint.
8. Pályázati biztosíték az Ingatlan elidegenítése esetén: 
Az ajánlattevőnek az ajánlatának leadásával egyidőben, vagy 
előtte pályázati biztosítékot kell letennie, melyet Kistarcsa Város 
Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP 
Bank Nyrt. 11742324-15565804). A pályázati biztosíték összege a 
megajánlott bruttó vételár 10%-a, azaz 22 020 000 Ft. A befizetés-
ről szóló banki igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló ok-
iratot eredeti példányban kell bemutatni az ajánlat leadásakor. 
Az okiratról készült másolatot a pályázati anyaghoz kell csatol-
ni. A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a vételár előleg-
be beszámításra kerül.
10. Elővásárlási jog: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tu-
lajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 
11. Az Ingatlan bérleti szerződés keretében történő hasznosítá-
sa esetén: a fizetendő bérleti díj irányára: 1 000 Ft/m²/hó. A bér-
leti díj összegén felül a bérlő kötelezettsége a hulladékelszállítás 
díjának, továbbá a tevékenységgel, működéssel kapcsolatos ösz-

szes költség, közüzemi díjak megfizetése is. A nyertes pályázó 
a bérleti szerződés aláírásával a bérlet időtartamának hosszától 
függően óvadékot kell fizetnie. 
Amennyiben több pályázat is érkezik, úgy a legmagasabb össze-
get kínáló pályázó a nyertes.
A bérleti jogviszony legkorábban 2012. november 1. napjától 
jöhet létre.
12. Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújtha-
tók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt boríték-
ban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok 
benyújtására megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az 
ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt borítékon 
a pályázatra utaló jelzésként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: 
„Ajánlat a 3144/6 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására”. A késve érke-
zett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
13. Az ajánlatok benyújtásának helye: Kistarcsa Város Polgár-
mesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán, 2143 Kistarcsa, Szabad-
ság út 48.
14. A pályázat meghirdetésének időpontja: 2012. szeptember 3.
15. Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázato-
kat Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Sza-
badság út 48. szám alatt, 2012. október 3. 12.00 óráig (a postai 
úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük) 
lehet benyújtani.
16. Az ajánlatok bontásának helye és ideje: A pályázatokat Kis-
tarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság u. 
48. szám alatt, 2012. október 10. napján bontják a Pénzügyi, Jogi, 
Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatko-
zatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság (a további-
akban: Bizottság) ülésén.
17. Az ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: A Bizottság 
javaslata alapján a Képviselő-testület a 2012. október 17-i ülésén 
dönt a pályázatokról.
18. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhe-
tő: Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási 
ügyintézőjétől, ügyfélfogadási időben: 2143. Kistarcsa, Szabad-
ság u. 48, illetve telefonon: 06-28/470-711/154 melléken, www.
kistarcsa.hu.
19. Egyéb információ: 
- Az Ingatlan igény szerint Kistarcsa Város Polgármesteri Hi-
vatalának vagyongazdálkodási ügyintézőjével egyeztetett idő-
pontban a helyszínen megtekinthető. 

A kifüggesztés napja: 2012. szeptember 3.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Pályázat az Eperjesi út 19. sz. alatti ingatlan eladására

Kistarcsáról startolt a VII. COOP RALLY
Hetedik alkalommal rajtolt el szeptember 12-én a Coop Rally. Idén a start állomás szerepét a kistarcsai 
székhelyű Szilasfood Kft. vállalta, ahol Murányi László a CO-OP Hungary Zrt. vezérigazgatója, Csepeli 
Lajos a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke, Imre Józsefné a Szilasfood Kft. tulajdonosa, Soly-

mosi Sándor Kistarcsa polgármestere, Vécsey László Pest megye 4. számú  Gödöllői Egyéni Válasz-
tókerületének országgyűlési képviselője és dr. Kardeván Endre a Vidékfejlesztési Minisztérium 

államtitkára köszöntötte a rally résztvevőit. Solymosi Sándor polgármester kiemelte, hogy a 
Szilasfood Kft. fontos gazdasági szereplője Kistarcsának és stabil gazdálkodásának kö-
szönhetően megbízható munkaerő foglalkoztatóa térségben, és ami külön öröm, hogy az 
egyik legjelentősebb támogatója a városi rendezvényeknek. Vécsey László elmondta, hogy 

a Szilasfood Kft. a térségben a meghatározó vállalkozásokhoz tartozik. Termékskálájával hoz-
zájárul a település, de akár egy nagyobb régió kapcsolatainak formálásához is. A Szilasfood is 

a magyar termékek erősödését szolgálja és a Coop erős bástyája lehet  a magyar vállalkozásoknak. A miniszté-
rium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára, dr. Kardeván Endre, aki versenyzőként is részt vett a rallyn 

azt emelte ki: fontos, hogy a Coop a kis- és közepes vállalkozások számára is lehetőséget teremt az értékesítésre, ami egybevág a Magyar 
Vidék Stratégiában megfogalmazott célokkal. Ezzel az összefogással bővülhet a hazai termelés és a foglalkoztatás.

A magyar termékek népszerűsítését célul tűző verseny az idén rekord számú versenyzővel, nyolcvan cég kilencven autójával járta be az 
ország nyugati felét. Az idei rally résztvevői összesen 463 kilométert tettek meg a Dunántúlon.
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H I R D E T M É N Y
Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő,  

valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottsága
 az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő eszközöket kívánja értékesíteni:

Ssz. Eszköz megnevezése (db) Ajánlott eladási 
egységár (Ft/db)

1. SWITCH LINKSYS  
16 port

1 7 200

2. HP laserjet nyomtató P 1005 1 13 200

3. Canon IR 3300 fénymásoló 1 220 000

4. HP laserjet nyomtató 1020 1 7 000

5. Xerox phaser 3125 nyomtató 1  8 400

6. SWICH Linksys 24 port 1 29 000

7. Videospliter VS-104 1 7 800

8. Videospliter VS-108 1 12 300

9. KYOCERA FS 6950 DN lézernyomtató 1 135 000

10. Orion T2155 MTX-S TV 9 1 000

11. Panasonic TV TX21JT3P 1 5 000

12. AIWA hifi torony NSX-S989 1 15 000

Ssz. Eszköz megnevezése (db) Ajánlott eladási 
egységár (Ft/db)

13. LG CF-20E20 TV 1 5 000

14. HP LJ6L nyomtató 1 4 000

15. Daewoo 6 fejes video T857K 1 2 000

16. Daewoo 4 fejes video ST450K 1 1 000

17. Toshiba V-109 CZ video 1 3 000

18. Samsung CLP-770 ND nyomtató 1 160 000

19. HP LJ3550 nyomtató 1 20 000

20. LINKSYS; SRW224 (24port) 1 40 000

21. inhalátor 1 5 600

22. párásító 1 7 500

23. inhalátor por aerosol 1 3 100

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár megfizetésére 
tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat esetén az, aki a Pénzügyi, Jogi, Telepü-
lésfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Össze-
férhetetlenségeket Kezelő Bizottság által megállapított, ajánlott vételár 
megfizetését vállalja.
Az eszközök megvételére 2012. október 3. 12 óráig lehet ajánlatot tenni, a 
vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
Az ajánlatot zárt borítékban, „Vételi ajánlat az egykori Flór Ferenc Középisko-
la eszközeinek megvételére” jeligével ellátva Kistarcsa Város Önkormányzat 
Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyi-

latkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottságának címezve: 
2143. Kistarcsa, Szabadság út. 48. számra lehet személyesen, vagy postai 
úton benyújtani. 
Az eszközök igény szerint Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalának 
vagyongazdálkodási ügyintézőjével egyeztetett időpontban a helyszínen 
megtekinthetők.
További információk kérhetőek a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálko-
dási ügyintézőjétől: 
2143. Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve 
telefonon: 06-28/470-711/154 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.

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.) önkormányzati rendelet vonatkozó 
előírásai tartalmazzák.
A részletes pályázati tájékoztató térítésmentesen beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási ügyintézőjétől.

Pályázattal kapcsolatos információt: Csikós Zsuzsanna vagyongazdálkodási 
ügyintéző ad személyesen vagy telefonon a 28/470-711,712/139 számon.
A pályázatok benyújtási határideje: 2012. október 3. 12.00 óra
Benyújtás helye: Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 48.) Ügyfélszolgálati Iroda
A pályázatok bontása: 2012. október 10., a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, 
Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket 
Kezelő Bizottság ülésén
A Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 2012. október 17.-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.

Pályázati felhívás
Kistarcsa Város Önkormányzata (2143 Kistarcsa, Szabadság út 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.
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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. 2599 Ft/m²

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu

Csökkentse
radikálisan
fűtési költségét
befújásos
szigeteléssel!
Tetők és födémek 
bontásmentes, 
prémium hőszigetelése 
már 1.200 Ft/m2-től.

www.celluloz.hu
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Részletekről érdeklődjön Áruházunkban vagy a www.bricostore.hu honlapon! Érvényes 2012.október 3 -október 28-ig.

Bricostore Fesztivál 
Érdekes programokkal, előadókkal, 

játékokkal várjuk kedves vásárlóinkat
2012.október 28-án 10 órától a 
CSÖMÖRI ÁRUHÁZUNKBAN.

                 Támogatóink:                                                          

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
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VITALITÁS FOGÁSZATI KÖZPONT 
Professzionális
Implant
és Kozmetikai
Fogászat

INGYENES fogászati szűréssel
és konzultációval várjuk Önt!

1162 Bp. Attila u. 68. T: 402-1195
www.vitalitasfogaszat.hu

Munkatársakat keresünk
Á r ufe l tö l tő  munk akör

pozíció betöltésére
Munkavégzés helyszíne: Budapesti és környékbeli áruházak
Munkavégzés ideje: változó munkaidő beosztás
Feladat jellege: árufeltöltés, polcszerviz, nehéz fizikai munka

Elvárások:
•	 nagyfokú munkabírás, jó terhelhetőség 
•	 rugalmasság, pontosság
•	 jó kommunikációs készség, önállóság

Fényképes önéletrajzokat a barbara.ladinszki@lauritzen.hu e-mail 
címre „polcszerviz munkakör” tárgy megjelölésével, vagy a 

Lauritzen Sales Kft. 1116 Bp., Kondorosi út 3. postacímre várjuk!

CSOKI PARADICSOM

WWW.CSOKIPARADICSOM.HU

FACEBOOK.COM/CSOKIPARADICSOM

MEGNYÍLTUNK

ÚJDONSÁG

SZERENCSI BONBON ÉS
BELGA TERMÉKEK:
KC CHOCOLATIER
CACHET, DOLFIN

A CSOKI PARADICSOM
MEGNYITOTTA KAPUIT

NE TÖRJE FEJÉT AZ AJÁNDÉKOZÁSON,
BÍZZA RÁNK, MI MEGOLDJUK!

2143 KISTARCSA, HUNYADI ÚT 6.
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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.

PostaFészekŐr A PostaFészekŐr otthonbiztosítás ideá-
lis megoldás az otthonában vagy féltve 
őrzött értékeiben keletkezett károk hely-
reállítási költségeinek fedezésére.
Erre kínál megoldást a PostaFészekŐr 
otthonbiztosítás.

Miért érdemes PostaFészekŐr utasbiztosítás kötni?
•	 Lakott illetve lakatlan ingatlanra is köthető. 
•	 Kétféle épületbiztosítási fedezet és kétféle ingóságbiztosítási cso-

mag közül választhat az Ügyfél - igényeinek, valamint az épület 
szerkezetének megfelelően. 

•	 Nem szükséges különleges betörés elleni védelem. 

Épületbiztosítási fedezet:
•	 Épületbiztosítás kő, beton, tégla és panel falazatú épületre 
•	 Épületbiztosítás vályog vagy vályogot tartalmazó, fa és könnyű-

szerkezetes épületre 

•	  Ingóságbiztosítási csomagok:
•	 Ingóság Alapcsomag
•	 Ingóság Kibővített csomag 

Egész évben 30% kedvezmény!

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

Kistarcsa, Szabadság útja 56/J. A Zsófiai HÉV-megállóval szemben

Fatányéros

Pacalpörkölt

Szilvás rakottas

Töltött káposzta

Rakott karfiol

Sült kolbász

MAGYAROSEgy IGAZI KONYHA!
ISTENI FINOM, HÁZIAS ÍZEK!

Ne feledje! SZOMBATON NAGYPIAC!!!

csak

590 Ft

csak

2990 Ft/kg

csak

1800 Ft

csak

890 Ft

420 Ft

csak

780 Ft

Napi menü (két nagy adag)

Házhoz szállítás:

gulyás *fõzelékek
frissensültek

850 Ft

06(70)332-77-38

Nyitva minden nap 7-21 óráig

Napi menü (két nagy adag)

850 Ft
Házhoz szállítás:
06-70 332-77-38

gulyás, fôzelékek, frissensültek
Nyitva mindennap 7-21 óráig

Szabolcsi almavásár  
a piacon!

158 Ft/kg
Télálló burgonya, tudják az a nagyon 

finom jó fajta ami tavaly is volt!

Ára:75 Ft/kg


