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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2017. március

INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP

17. évfolyam 2. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2017. február 23-án tartotta soros
képviselõ-testületi ülését és közmeghallgatását
A képviselõ-testület közmeghallgatást tartott, a polgármester úr
tájékoztatója a honlapon (www.korostarcsa.hu) megtalálható.
A jelenlévõ lakosok érdeklõdtek a benzinkútról és az Idõsek
Otthona létesítésérõl, az iparûzési adó mértékérõl. A
polgármester válaszában elmondta, hogy a régi benzinkút már
mûködésképtelen, egy vidéki vállalkozó van, akivel
tárgyalásokat folytat egy leendõ benzinkútról. Az Idõsek
Otthonával kapcsolatosan elmondta, hogy a minisztérium
tájékoztatása szerint nem fogják támogatni az új építésû
otthonokat, ezért más megoldáson kell gondolkodnia a
képviselõ-testületnek. Az iparûzési adóról elmondta, hogy
terveik között van 2018. évben az iparûzési adó mértékének
csökkentése.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület módosította a 2016. évi költségvetési
rendeletét, így a fõösszeg 504.261 eFt-ról 518.425 eFt-ra
változott.
A testület úgy döntött, hogy az útalappal nem rendelkezõ utcák
útjain kiépíti az útalapot. Kezdeményezte a Hattyú, Pipa, Kisér,
Gát, Epreskert, Zöldfa, Szabadkai, Dózsa a Táncsics és a gát
közötti szakasz kivételével, az Aradi-Szabadkai átkötõn az
együttmûködési megállapodás megkötését.
A testület úgy döntött, hogy a 2016. évi XC. törvény 3. melléklet
2.c) pontja alapján pályázatot nyújt be a Kassai utca teljes
aszfaltburkolat felújítására, a Veér András és a Mátyás utca
részleges burkolatjavítására. A beruházás összköltsége:
17.636.910,-Ft. A testület a beruházáshoz szükséges saját forrást
a 2017. évi költségvetésében biztosította.
A képviselõ-testület elhatározta 2017. évben a Kossuth u. 1.
szám (parókia) elõtti járda megépítését, továbbá a Bocskai u.
2-14-ig, Irányi u. - Dübögõ-Jókai közötti szakasz -, Széchenyi u.
17-35-ig terjedõ járdaszakaszok építését, felújítását. A további
építést, felújítást a felmérés alapján jóváhagyta.
A képviselõ-testület elfogadta a 2017. évi költségvetését,
melynek fõösszege 879.937 eFt.
Beruházások, felújítások: 420,5 millió Ft, ebbõl benyújtott, de
még el nem bírált
- TOP pályázatok
- Belterületi csapadékvíz elvezetõ rendszer építése és
felújítása 90 millió Ft
- Ligeti rendezvényközpont kialakítása 104 millió Ft
- Orvosi rendelõ felújítása és eszközbeszerzése 60 millió Ft
- Belterületi kerékpárút felújítása 146 millió Ft
- Háziorvosi II. körzet infrastrukturális fejlesztése 3,4 milli Ft

- Mezõõri Szolgálathoz gépjármû beszerzése 2,4 millió
- 3 db térfigyelõ kamera beszerzése 1,5 millió Ft
- Járdafelújítási program folytatása 1,3 millió Ft
- 2016. évrõl áthúzódó kiadás, nem aszfaltos útfelújítás 3,8
millió Ft
- további, a mûködéshez szükséges kisértékû tárgyi eszközök
beszerzése
Önkormányzati céltartalék 27,6 millió Ft, Általános tartalék
500 eFt
Víziközmû beruházási hitel 2017. évi törlesztõ részlete közel
8 millió Ft
Civil és sportszervezetek támogatása: 4.6 millió Ft
Közfoglalkoztatás költsége108 millió Ft, ebbõl közfoglalkoztatási programok fejlesztési kiadásai 10 millió Ft
Szociális támogatásra tervezett összeg 7 millió Ft
Az önkormányzat és intézményeinél alkalmazott tervezett
létszáma 52 fõ.
A közfoglalkoztatotti létszám-elõirányzat 72 fõ.
A testület elfogadta a házibrigád 2016. évi tevékenységérõl szóló
beszámolót, valamint a brigád 2017. évi feladatinak meghatározását.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy csatlakozik az EFOP1.5.3-16 „Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
kedvezményezett térségekben” címû pályázat megvalósítását
célzó konzorciumhoz. Tudomásul vették, hogy a konzorcium
tagjai Köröstarcsán kívül Mezõberény, Békés, Kamut, Kondoros és Murony települések. A konzorcium gesztori teendõit
Mezõberény látja el. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a
konzorciumi szerzõdést írja alá, és a pályázat beadásához
szükséges nyilatkozatokat, intézkedéseket tegye meg.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy értékesíti a tulajdonát
képezõ az Ökocentrumban található Nabetherm B130 típusú
kemencét a Cavity Eye Hungary Kft. részére. A vételárat
350.000,-Ft + ÁFA összegben, összesen 444.500,-Ft összegben
határozta meg. Megbízta a polgármestert az adásvételi szerzõdés
megkötésével.
A testülete jóváhagyta Lipcsei Zoltán polgármester 2017. évi
szabadságolási tervét.
A képviselõ-testület tudomásul vette a Településképi Arculati
Kézikönyv elkészítésérõl szóló tájékoztatót és megbízta a
hivatalvezetést, hogy az elkészítéshez szükséges ütemezést
készítsék el az áprilisi testületi ülésre.
A képviselõ-testület elfogadta a 2017. évi közbeszerzési tervét.
A képviselõ-testület 2017. március 13-án rendkívüli képviselõtestületi ülését tartott
A testület megállapította a civil szervezeteknek a támogatását.
A testület megalkotta az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet.
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A képviselõ-testület az Alapszolgáltatási Központ alapító
okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot elfogadta és megbízták a címzetes fõjegyzõt a
változások közhiteles törzskönyvi nyilvántartásában való
átvezetésével.
A képviselõ-testület módosította a szervezeti és mûködési
szabályzatát.
A testület elhatározta, hogy testvértelepülési megállapodás
megkötését kezdeményezi a romániai Vadász Község
Önkormányzatával. Megbízták a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével. A képviselõ-testület úgy döntött,
hogy pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010.
évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló
367/2010.(XII.30.) Korm rendelet alapján a Bethlen Gábor Alap
2017. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” elõirányzata
terhére „Testvér-települési programok és együttmûködések”
támogatására a szerbiai Orom Község Önkormányzatával és a
romániai Vadász Község Önkormányzatával együttmûködve.
A testület megbízta a polgármestert az ünnepélyes faültetésre
vonatkozó szabályozás felülvizsgálatával.
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy az Alapszolgáltatási
Központ házi segítségnyújtás szolgáltatás keretében ellátható
személyek számát 50 fõben határozza meg. Megbízták az
intézmény vezetõjét az intézmény mûködési engedélyének és
szervezeti és mûködési szabályzatának módosításával.
A testület megbízta a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a
mezõberényi ügyeleti rendszerben lévõ települések polgármestereivel az orvosi ügyelet biztosításának lehetõségeirõl.

2017. évi Közfoglalkoztatási
programról

2017. március

2017. március 15-re befejezõdött a Szabó Károly Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, Közszolgálati Intézmény külsõ homlokzati
falának javítása karbantartása, a munkálatokat az udvar felõli
homlokzati fallal folytatják az önkormányzat házibrigádjának
tagjai.

A forradalom emlékünnepe
Március 15-én 169. évfordulója alkalmából ünnepi mûsorral
emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Március 15 jelkép lett. A kivívott szabadság megõrzésének
és az elveszett szabadság visszaszerzésének szimbóluma.

2017. március 1-jével ismét elindult a Közfoglalkoztatási
program.
A Start mintaprogram 4 alprogramból tevõdig össze, melyet
jelenleg 44 fõ lát el.
A Belvíz elvezetési program keretén belül, az árkok tisztán tartása
és a belvízrendszer karbantartása a fõ tevékenység, a belterületi
közutak karbantartása programban folytatódnak a járdaépítési
beruházások, a
mezõgazdasági programban ismét a
termõföldek megmûvelése, konyhakertek kialakítása a fõ
tevékenység, valamint a bio- és megújuló energia felhasználási
programban pedig a brikettek elõállításához elsõsorban a
„jövések irtása“ fahulladékok elõkezelése a fõ tevékenység.
A hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatásban pedig 11 fõt
foglalkoztatnak a település intézményeiben.

A bio- és megújuló energia felhasználási programnak
köszönhetõen kötelezõen vállalandó önerõ terhére önként egy
Ford Tranzit típusú gépjármû került megvásárlásra.

Nosza József alpolgármester

2017. március
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Nosza József alpolgármester úr ünnepi beszédében kiemelte:”A
megünneplés még nem ünnep. Annak, hogy az ünneplés ünnep is
legyen legalább két feltétele van: A megünneplés funkciójának
érvényesülése és az ünnep társadalmi hátterének egyértelmûsége. Az ünneplés lényegéhez nem csak az tartozik, hogy
felidézzük a múltat, hanem az is hogy a közösség idõ élményünk
táplálkozik belõle. Az ünneplés során összekötjük a múltat a
jelennel és megpróbáljuk kiolvasni a mának szóló üzenetet.
Március 15. emlékeztet, hogy a nemzet megmaradása,
felemelkedése széles összefogással, közös akarattal válhat
valóra.
Üzenete e mostani márciusnak az, hogy: ezt a kincset elveszíteni
nem szabad, hogy úgy lehessünk általa emberek, hogy
magyarnak is megmaradjunk és úgy legyünk ezután magyarok,
hogy embernek is megmaradjunk.”
Majd az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola tanulóinak mûsorát láthattuk, melyben kiemelkedõ
szerepet kaptak a magyar nemzeti lobogó színei. A piros az erõt,
a fehér a hûséget, a zöld a reményt jelenti. Felkészítõ pedagógus
Wagner Éva, akinek köszönjük lelkiismeretes munkáját. Ismét
színvonalas összeállítással elevenítették meg a tanulók a 48-as
forradalom eseményeit. Borgula Botond Bendegúz verbunkos
tánca (katonai szolgálatra toborzás) színesítette a mûsort.

2015. február 3

Végül a békéscsabai Jánszkiné Daffkó Brigitta: A természet
pillanatai címû kiállítás megnyitójával ért véget községi
ünnepségünk.

Jánszkiné Dafkó Brigitta kiállításán
A kiállítást Szabados Kata intézményvezetõ nyitotta meg.
Elsõként Lakatosné Kurucsó Anikó elõadásában Paga:
Színcseppek címû versét hallhattuk. Majd Szabados Kata
beszédében hangsúlyozta, hogy a mûvészet részévé válik az
életünknek. „Magasra emeli a mûvészet az embert, nemessé,
csodálatosan széppé varázsolhatja lelkének minden rezdülését.”
idézte Gogoltól. Az olajképeken tájakat, csendéletet, mediterrán
utcarészleteket láthatunk.

INTÉZMÉNYI HÍREK
Értesítés
Óvodai és bölcsõdei beíratásról

Az Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola tanulóinak ünnepi mûsora
A Petõfi emléktáblánál helyezték el koszorúikat a megjelent
intézmények, szervezetek, civil egyesületek képviselõi.
Az ünnepi program a Szabó Károly emléktábla koszorúzásával
folytatódott, ahol Róbertné Fábián Melinda elevenítette föl
Szabó Károly életét, munkásságát.

2017. április 24-tõl 28-ig de. 8 és 12 között, óvodai beíratás
lesz, a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõdében, Köröstarcsa
Kossuth u 41/a, vezetõi iroda.
A bölcsõdei beíratás is ebben az idõpontban és helyen
történik azok számára, akik a következõ évben jönni
szándékoznak.
A beiratkozáshoz szükség van a gyermek lakcímkártyájára,
születési anyakönyvi kivonatára, és a TAJ kártyára.
Szolgáltatásaink az óvodában: angol nyelvhez szokatás,
lovaglás, tehetséggondozás, hittan, korcsoporton-ként.
Minden leendõ kiscsoportost szeretettel várunk a Margaréta
csoportban.
Forró Antalné intézményvezetõ

Beiratkozás
Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
5622 Köröstarcsa, Kossuth utca 6.
2017. április 20-21.
8:00 órától 18:00 óráig
Lehetõségek:
Mûvészeti oktatás:
- Pályázatok
- Vizuális alkotó gyakorlatok
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- Grafika és festészet alapjai
- Mûhelygyakorlat
- Kirándulások
Szivacskézilabda oktatás:
- Lány-fiú
- Játékos mozgásforma
- Koordinációs képességek fejlesztése
- Teherbíróképesség növelése
- Egyéni felszerelés biztosítása
- Sporttáborok
Nagy szeretettel várunk a leendõ 1. osztályunkba!

Huszár támadás a könyvtárban
Könyvtári óra keretében elevenítettük fel Rontó Szilvia
kíséretével a 4. osztállyal a huszárok mindennapjait, öltözetét,
viselkedését. Onnan kezdve, hogy a huszár magyar eredetû
könnyûlovassági fegyvernem katonája. Már Mátyás király
korvináiban olvashattuk a huszár szavunkat. Mátyás király
rendelkezése alapján húsz telkenként egy lovas katona
kiállítására kötelezte népét. Ebbõl ered a huszár elnevezés.
Elõször Paczuk Gabi elõadását hallhattuk népies megközelítésbõl a huszár és a katona közti különbségrõl, a sajátságosan
magyar Miskakancsó díszítõ motívumairól és a tükrös
mézeskalácshuszárról.

Ma már csak bemutatókon, ünnepségeken vonulnak fel a lovas
huszárok.
A huszárok miatt mennek ma a nõk a férfi jobb oldalán.

Lakossági felhívás!
Húsvéti hagyományok õrzése céljából elsõként
szeretnénk tojásfát állítani Köröstarcsán a Som
kertben.
Kérnénk a lakosságot, hogy aki teheti 1 díszített
kifújt vagy mûanyag színes tojással gazdagítsa a
Som kertben kijelölt fát vagy hozza be a Szabó
Károly Mûvelõdési Házba.
A Mûvelõdési Ház dolgozói

A tanulók megismerték, kézzel foghatták a huszár mentéjét,
dolmányát, csákóját, mert a huszárnak nem sapkája, nem
kalapja, hanem csákója van. Felelevenítettük a tarsolyában
tartott eszközeit. Persze a fegyverét, a szablyát is megfoghatták,
ami nem is olyan könnyû. Kiderült, hogy a huszár öltözéke
mintegy pajzsként szolgált, így nem véletlenül volt a dolmányán
annyi súlytás és gomb. A kard ugyanis megcsúszik ennyi
zsinóron és gombon, így védve testi épségét. Az ezredek
ruházatának színe is meghatározó volt, így lehetett
beazonosítani, hogy melyik katona melyik ezredhez tartozott.
A tanult ismereteket alkalmazták a feladatok megoldásánál a
gyermekek, és szinte hibátlanul ismerték fel a ruhadarabokat,
eszközöket, rakták ki a puzzlét és helyesen válaszoltak az igaz
hamis kérdésekre.
Részletet hallhattunk és láthattunk Kodály Zoltán: Háry János
címû darabjából, a toborzás jelenetét.
Végül, akik ki akarták próbálni milyen huszárruhába öltözni, fel
is ölthették azt. A mentét csak úgy félvállra vetve úgyis mondják
panyókára vetve hordták, védve a hajtószárat tartó kezüket. Így
lettek a könyvtárba kicsi huszárok.

Farsang az iskolában
Feb ruá r der eká n meg ren dez tük hag yom ány os far san gi
mulatságunkat. A Diákönkormányzat már hetekkel a rendezvény elõtt szorgosan dolgozni kezdett.
Sok vendég érkezett, de biztatnánk az otthon maradókat, jövõre
õk is jöjjenek szórakozni! Sokan játékokkal mulatták az idõt:
szerencsekerék, cowboy célbadobás, zsákbamacska, titoklufi,
vaklárma akadálypálya, keresd a párját, rúgj gólt!- mindezt
kipróbálhatták.
Az Energy Dance békési táncmûsor ukkal kedvesked tek
nézõinknek.
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Köszönettel tartozunk Lipcsei Zoltán polgármester úrnak
valamint Tóth Jánosnak , akik biztosították a fellépõk szállítását.
Az SZMK finom falatokkal és süteményekkel várta az éhes
gyomorral érkezõket.
Sok szép jelmez, álarc és kreatív jelmez mutatkozott be. A 2.
osztály százlábú kukacként táncolt.
A lelkes bulizók izgalommal ropták az egyre kisebb
újságpapírokon a tánclépéseket.
A tombolasorsoláson sokan izgultak a nyereményekért, s
legfõképp a tortákért, melyekért köszönetet mondunk Somogyi
Klára, Székelyné Marika, Tóth Andrásné, Aradszki Tünde és
Mészáros Jánosné szülõknek.
Szép ajándékait s támogatását köszönjük Bakóné Petõ Ildikó,
Vértesné Szûcs Szilvia és Borosné Varga Mária szülõknek.
A rendezvény zárásaként a discoban rophatták a táncot a bulizni
vágyók.
A DÖK tagjai bíznak benne, hogy mindenki jól érezte magát.
Szentpéteri Hunor 6.o. DÖK
Szegedi Katalin

HÚSVÉTI
KÉZMÛVES
JÁTSZÓHÁZ
A Mûvelõdési Ház és a
Nagycsaládosok
szervezete Húsvéti
kézmûves foglalkozást tart a Szabó Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtárban
2017. 04. 13-án (csütörtökön)
9.00 órai kezdettel, melyre mindenkit
szeretettel várunk!
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SPORTHÍREK
Schmél Zoltán területi diákolimpiai bajnok
2017. 02. 19-én Kiskunhalason megrendezett területi
diákolimpián három versenyzõvel vettünk részt. A versenyek
résztvevõi a köröstarcsai DSE birkózói, mindhárman dobogóra
álltak. Eredmények: Schmél Ferenc III. helyezés, Schmél
Árpád III. helyezett, Schmél Zoltán aranyérmet szerzett
kategóriájában.

Nyuszifészek Mûhely:
Tojástartót, ajtódíszt, húsvéti dekorációt
készítünk.
Aki tojást is szeretne díszíteni, festeni, az
hozzon magával kifújt vagy fõtt tojásokat!
Nyúlsimogató

Tojáskeresés

Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete és a
Mûvelõdési Ház dolgozói

Télbúcsúztató

Schmél Árpád, Schmél Zoltán, Schmél Ferenc, Hencz Gyula

2017. február 25-én a Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete
és a Szabó Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár közösen
rendezte meg a télbúcsúztató farsangot.
A rendezvényen kicsik és nagyok kedvük szerint jelmezbe
búj hat tak , és a je lme zve rse nye n a z sûr i ér ték elt e a
legötletesebbeket.
A kiszebáb égetése elõtt fedõkkel, fakanalakkal, mindenféle
zajkeltõ eszközökkel mondókák kíséretében járták körbe a bábot
majd „cetliket“ tûzdeltek rá, így az elégetésével a téltõl a bútól, a
bánattól, rosszaságtól, a betegségtõl is elköszöntek.
Az alkotni vágyókat kézmûves foglalkozás várta, ahol kedvükre
készíthettek álarcokat bohócdíszeket és mindenféle farsangi
szemüvegeket.
A vidám hangulatban eltelt családi délutánon fánkot és üdítõt is
fogyaszthattak a látogatók.

Kemény évbe vágtunk bele. Az elkövetkezõkben április 22-én és
29-én rangos szövetségi versenyt rendezünk Köröstarcsán az
iskola tornatermében. Idõsebb korosztály, junior kötöttfogás,
szabadfogású fiú, nõi kadett verseny lesz, ahol már a válogatott
színvonalas, eredményes versenyzõk mérkõzései kerülnek
sorra. Elõtte tájékoztatjuk a leendõ versenyzõket és nézõket.
Továbbá tervezünk edzõtábort a nyár folyamán és legalább
10-15 versenyre utazást az év során a továbbjutások érdekében.
Kie gés zül a bir kóz ás kez dõ tal ajt orn áva l és mod ern
gimnasztikával diákok részére.
Köszönjük a diákok munkáját, a felkészülési lehetõséget az
Arany Gusztáv Általános Iskola igazgatójának, Török Imrének.
Sportbaráti üdvözlettel:
Hencz Gyula

TARCSAI HÍRADÓ
Hát itt a húsvét, alleluja!
És ilyenkor öntözködni szokás,
S az ezüstbokás
Verõfény táncol az emberek szívében,
S a tavaszi veréb dudolász a fákon,
Mint valami kis szárnyas furulya,
S a télikabátot zálogba vágom,
S randevúra hívom az ideálom.

2017. március

szerelést, melyek csökkentik egy esetlegesen bekövetkezõ
közlekedési baleset során a sérülés fokát!
Felhívjuk a motorkerékpárral közlekedõk figyelmét a saját,
illetve mások testi épségének megóvása, illetve a városban
lakók nyugalmának megõrzése céljából a közlekedési
szabályok maradéktalan betartására!
Balesetmentes közlekedést kíván a Mezõberényi Rendõrõrs!
Jakusovszki Zoltán r. alezredes

Tóth Árpád

1+1%

6

1+1 %

A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felhasználásáról szóló
törvény továbbra is lehetõséget ad arra, hogy a
magánszemélyek az általuk befizetett adójuk 1 %-át
társadalmi szervezetek, alapítványok, míg másik 1 %-át
egyházak és kiemelt költségvetési elõirányzat részére
felajánlják.
Ezúton is kérjük a tisztelt olvasókat, ne feledkezzenek meg
kitölteni adózáskor a felajánlásokról szóló rendelkezõ
iratokat.

Tájékoztatás tûzgyújtási tilalomról
A Földmûvelésügyi Minisztérium az ország teljes területén
lévõ erdõkre és fásításokra, valamint az erdõk és fásítások
határától számított kétszáz méteren belüli területre
határozatlan idõre tûzgyújtási tilalmat rendelt el.

RENDÕRSÉGI HÍREK
Rendõrségi felhívás!
A jó idõ beköszöntével a motorosok száma is megszaporodik az
utakon.
Mint ahogy az autóknál, úgy a motoroknál is szükség van egy
szezonváltó átvizsgálásra, amely során érdemes megvizsgálni a
jármû mûszaki állapotát.
A motorosok a „gépesített jármû” kategória legvédtelenebb
képviselõi, akik sérülési kockázata közlekedési baleset esetén
nagyobb, mint a személygépkocsi vezetõké.
Ennek oka, hogy a motorkerékpárosokat a gépkocsikban
jellemzõ passzív biztonsági megoldások nem védik, így
közlekedési baleset esetén testük közvetlen fizikai behatásoknak
van kitéve.
A biztonságos motorozás érdekében kérjük, fogadja meg
felhívásunkat!
- Kizárólag kifogástalan mûszaki állapotú, és biztonságtechnikailag is megfelelõ motorkerékpárral vegyenek részt a
közúti közlekedésben!
- Minden esetben a sebességhatárok betartásával közlekedjenek!
- Soha ne haladjanak át a közlekedési jelzõlámpa tilos jelzésén!
- Minden esetben tartsák be az elsõbbségre vonatkozó
szabályokat!
- Tartsák be a jobbra tartásra vonatkozó szabályokat!
- Fordítsanak kiemelt figyelmet az elõzés szabályainak
betartására!
- Csak akkor vezessen motorkerékpárt, ha vezetésre képes
állapotban van!
- Motorozás közben mindig használjon megfelelõ védõfel-

Köröstarcsán az alábbi szervezetek jogosultak a felajánlások
elfogadására:
Kedvezményezett civil szervezet neve:
1. Diáksport Egyesület
19055723-1-04
2. Köröstarcsai Községi Sportkör
19977063-1-04
3. Alapítvány a 200 éves Református Templom felújításáért
18372111-1-04
4. Nagycsaládosok Köröstarcsai Egyesülete19061278-1-04
5. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
Köröstarcsai Csoportja
19052500-1-04
6. ”Lehetõséget a tehetségnek” (a köröstarcsai tanulókat
támogató alapítvány)
18373394-1-04
7. Önkéntes Tûzoltó Egyesület
18378265-1-04
8. Polgárõr Egyesület Köröstarcsa
18386389-1-04
9. Köröstarcsai Összevont Óvodák
„Ovisokért” Alapítványa
18382330-1-04
10. Köröstarcsáért Barátok Egyesülete
18378076-1-04
11. Dobó Ferenc Horgász Egyesület
19977953-1-04
12. Idõsek Otthonáért Alapítvány
18391534-1-04
13. Körösvölgyi Póni Klub Egyesület
18001099-1-04
14. Köröstarcsa Hangulat Brigád
18386004-1-04
Kedvezményezett egyház:
Magyarországi Református Egyház
Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Baptista Egyház

0066
0011
0035
0286

Kiemelt költségvetési elõirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai

1823

1.
2.
3.
4.

A teljes Magyarországon támogatható szervezetek listája
megtalálható a www.nav.gov.hu címen a jobb oldali Szja 1+1
% menüjének a Civil kedvezményezettek és a Technikai
számok 2017 címeknél.
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