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Fejlesztések, 

beruházások



Ifjúság tér 

fejlesztése







Útépítések és 

útfelújítások



ÚTÉPÍTÉSEK

• Bellus József utca I. ütem – 2018. IV. negyedév

• Móra Ferenc utca vége

• Bellus József utca II. ütem – 2019. II-III. 

negyedév

ÚTFELÚJÍTÁSOK

• Raktár körút

• Nyírfa utca

• Móra Ferenc utca

• Petőfi utca



Bellus József utca I. ütem – 2018. IV. negyedév 



Móra – Raktár körút útépítési, útfelújítási projekt



Raktár körút 



Móra Ferenc utca 



Móra Ferenc utca 



Nyírfa utca felújítása



Nyírfa utca felújítása



Petőfi utcai felújítása



Petőfi utcai felújítása



Bellus József utca II. ütem – 2019. II-III. negyedév 



Bellus József utca II. ütem



Óvodai infrastruktúra felújítása



 Kistarcsai Gesztenyés Óvoda infrastrukturális 

fejlesztése

131 mFt (Pénzügyminisztérium) 

 Kistarcsai Gesztenyés Óvoda és Tölgyfa Óvoda 

felújítása

35 mFt (Belügyminisztérium) 



Tornaszoba 

fejlesztés



Infrastrukturális fejlesztés: 

 Mosható műanyag oldalfal burkolat

 Padló felújítás



Vizesblokkok 

felújítása



Járdaépítési program 

végrehajtása



• Széchenyi utca 53.-tól a 

Civil házig

• Aulich utca (Kossuth 

Lajos sarkánál)

• Árpád vezér utca eleje

• Kőrösi Csoma Sándor 

utca 23-as szám előtti 

rész



Széchenyi utca

Árpád vezér utca

Kétfajta technológiával
 Térköves burkolás

 Öntött aszfalt





Csigaház klimatizálása



A hivatal környezetének szépítése – több 

lépésben

Kerítés bontás, tartály kiemelés



A hivatal környezetének szépítése – több 

lépésben

Tereprendezés, zászlótartók elhelyezése



A hivatal környezetének szépítése – több 

lépésben

Füvesítés, virágültetés



Közvilágítás fejlesztés

 2300 lumenes LED 

lámpák

 18 új lámpatest

 2 betongyámos 

faoszlop 2x30 méter 

közvilágítási vezeték



Zártkert pályázat

 10 mFt hazai forrású nyertes 

pályázat (Herman Ottó Intézet)

 Zártkertekhez vezető földút 

felújítása

 Elhagyott hulladékok 

összegyűjtése és   elszállítása

 40 db szilvafa ültetése és 

vadhálóval történő körbekerítése



Zártkert pályázati fejlesztése 



VMSK Kft., KÖFE Kft. és Alapszolgáltatási 

Központ gépjármű beszerzése



Játszóterek fejlesztése

Edukációs panelek

Mókus kerék

Árnyékoló vitorlák kihelyezése



Mart aszfaltos útjavítás a Homok dűlőben

Nagyrészt lakossági forrásból

Kerepes és Kistarcsa közterület-fenntartó cégeinek összefogásával



Műanyag borítás a sportcsarnok előterében

VMSK saját forrásából



Uszoda és sportpálya fejlesztése

Saját forrásból:

Uszoda csővezeték felújítás
Kapcsoló szekrény csere

Új ledes USZODA felirat

Bankkártya terminál bevezetése

Sportpálya belső burkolatok cseréje

TAO-bóL: 

Ledes belső világítás

Labdafogó hálók kiépítése
380 m kerítés

Pályák felújítása

Zuhanyzók teljes rekonstrukciója



Ablakcsere az Alapszolgáltatási Központban

Intézményi költségvetésből





Közterület-

fenntartás

Útburkolat felfestés



Közterület-

fenntartás

Kerítés készítés

• Fenyvesligeti játszótér

• Városi sporttelep



Parkolási rend változás

• Csigaház 

előtti tér

• Ifjúság tér



Városi szemétszedés és 

virágosítás



Kátyúzás



Elnyert pályázatok, jövőre 

induló beruházások, tervek



Közösségi free Wi-Fi kiépítése

 15 ezer Euro (kb. 5 mFt) összköltségű –

közvetlen brüsszeli pályázat: Innovációs és 

Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 

által kiírt „Internetkapcsolatok helyi 

közösségekben történő előmozdítására” 

elnevezésű projekt

 A Wi-Fi hálózat a következő helyszíneken 

válik elérhetővé: Ifjúság tér, Sportközpont, 

Sportpálya, Röplabdapálya, Hősök tere, 

Egészségház, Gördeszka park és a 

Csigaház előtti tér.



Deák Ferenc utca, Árpád utca

 40 mFt összköltségű fejlesztés – pályázat (30 mFt hazai 

forrású támogatás, 10 mFt önrész - Belügyminisztérium)

 Deák Ferenc utcában, a Hunyadi utca és a Toldi Miklós 

utca közötti 360 m szakaszon útburkolat felújítás, 

valamint a csapadékvíz elvezető árok profilozása 

valósul meg 

 Árpád utcában 334 méteren útburkolat felújítás, egy 

oldalon K szegély kialakítás történik, valamint a 

csapadékvíz elvezetés vonatkozásában az árok 

kitisztítása, profilozása kerül megvalósításra



Kerékpárút pályázat

 Pénzügyminisztériumi pályázaton 130 mFt támogatást 

nyertünk, amit 6,8 mFt önkormányzati forrással kell 

kiegészíteni

 A 3. sz. főút (Szabadság út) mentén 425 m hosszúságú, közös 
gyalog- és kerékpárút épül a meglévő gyalog- és kerékpárút 

folytatásaként Kistarcsa, Kórház HÉV megállótól az Eperjesi 

útig

 Kistarcsa, Kórház HÉV megállótól a Raktár krt. mentén 
vezetett önálló kerékpárút épül a járda átvezetéséig, 

ahonnan az útvonal a közút burkolatán folytatódik 

kerékpáros nyommal a kijelölt útfelületen, összesen 536 m 

hosszan.

 Kistarcsa Kórház HÉV megálló aluljáró kerékpárosbaráttá
alakítása érdekében a lépcsőkorlátra tolósín épül

 A városban összesen 200 kerékpártároló kerül kihelyezésére



C típusú sportpark a Fenyvesligetben

 Fenyves lakóparkban, a Zsálya utca 

és a Borostyán utca 

kereszteződésében épül egy "C" 

típusú sportpark

 A funkcióit tekintve 90m2-es gumi 

talajburkolatú területen 8 db eszköz 

(húzódzkodás, tolódzkodás, 

fekvőtámasz, bordásfal, hasizom 

erősítés, hátizom erősítés, lépcsőzés, 

függeszkedés) kerül elhelyezésre.

 A kivitelezést a BMSK végzi, az 

önkormányzat a területet biztosítja, 

kerítést épít, padot, szemetest és egy-

két játékot telepít a gyereknek



Balczó utcai csapadékvíz elvezetés

 Pénzügyminisztériumi pályázat 

 127 mFt beruházási költség 

 95 %-os támogatás intenzitás

 A Homok dűlőtől a Fitos Sándor utcáig (Balczó utca alsó 

része)

 Zárt csapadékcsatorna hossza 405 méter

 Gyephézagos szikkasztó árok 595 méter

 Szivárgó 185 méter



Terv - Zarándokvezető-képző

 Pest megyében egy zarándokút belépő (Perbál) és 

kilépő (Hévízgyörk) pihenőhely kialakítására kerül 

sor, továbbá egy zarándok vezetőképző központ 

létesülne centrális helyen (Kistarcsa), jó 

megközelítéssel

 A 400 millió Ft-os projektköltségekből 172,3 millió Ft 

jut Kistarcsára, 133,1 millió Ft Perbálra, és 88,6 millió 

Ft Hévízgyörkre

 A Civil-ház utcafronti részének elbontása után a 

képzési központban egy nagyméretű előadó 

terem létesül, amely kiállítási helyszínül is szolgál, 

illetve kisebb oktatótermek kerülnek megépítésre, 

összesen br. 250 m2-en.



Zarándokvezető-képző



Események, 

rendezvények



Rendezvényeink
 Böllérfesztivál

 Sportnap és Családi Nap

 Kistarcsai Napok

 Kistarcsai Kakasfőző Fesztivál

 Város Napja -
Görhönyfesztivál 

 Mindenki Karácsonya



Kistarcsai Böllérfesztivál



Kistarcsai Napok



2019. év díjazottjai

Díszpolgári cím:

Dömötör Zoltán 

Nemzetőr vezérezredes



 A Köz szolgálatáért díj: 

Tomeczné Brancs Katalin

Igazgatási Irodavezető

 Kistarcsai Gyermekekért cím:

Szalainé Katona Erika

Óvoda pedagógus

 Az év Sportolója cím:

Takács Tünde 

Tollaslabdázó – Diákolimpiai    

első helyezett



Köszönjük megtisztelő 

figyelmüket!



Viszontlátásra 

jövőre!


