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“Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
2020. március
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
nevében minden kedves köröstarcsai lakosnak szép tavaszt és
kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
Lipcsei Zoltán polgármester
„Beugrott a nyuszika,
azt suttogta nékem
Gondoljak azokra,
kik kedvesek nékem,
Eszembe jutottál
te és családod,
Ezúton Boldog Húsvétot Kívánok!”
A képviselõ-testület 2020. február 27-én tartotta soros ülését.
A képviselõ-testület jóváhagyta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl szóló beszámolót.
A testület megállapította a civil szervezetek támogatási összegét
és elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.
A képviselõ-testület módosította a 2019. évi költségvetését.
A testület elfogadta az önkormányzat 2020-2024. évekre
vonatkozó Gazdasági Programját.
A testület elfogadta a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló önkormányzati rendelet módosítását.
A képviselõ-testület megalkotta a közszolgálati tisztviselõket
megilletõ szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról,
szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendeletét.
A képviselõ-testület elfogadta a Köröstarcsai Közös
Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatát.
A testület jóváhagyta a polgármester 2020. évi szabadságának
ütemezését.
A testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsõdébe való
beiratkozás idõpontját 2020. április 20-24. napig 8-12 óráig
állapította meg.
A testület elfogadta Gál Antal köröstarcsai lakos vételi szándékát
a Köröstarcsa, Fürj u. 30. szám alatti 1131. hrsz-ú ingatlan
megvásárlására. Megbízta a polgármester a szerzõdés
aláírásával.

A képviselõ-testület elfogadta a közfoglalkoztatási iroda
beszámolóját.
A testület a ligeti rendezvényközpont pótmunkái, térvilágítás
fejlesztése közbeszerzési eljárásban a DÉLVILL Kft- hirdette ki
nyertesnek nettó 2.398.960,-Ft ajánlati árral és 24 hónap
többletjótállással.

Dankó Béla országgyûlési képviselõ
köszöntõje
A tél elmúltával, a kert, a
határ zöldülésével egyúttal
mi, emberek is a jövendõ, a
remény felé fordulunk gondolatainkban, lelkünkben
egyaránt. A kikelet lendülete, az újjáéledõ természet
idõtlen ereje az örök megújulás, a továbblépés üzenetét
hozza el közénk. Ám ezen üzenet mélyebb értelme, emberi
léptékû valódi jelentése a Megváltó halálának és feltámadásának
csodáján keresztül érhet el hozzánk igazán.
Hitünk, keresztény kultúránk a naptári év középpontjába helyezi
az ünnepek ünnepét, a húsvétot. Hozzá kötõdõ hagyományaink,
szokásaink már õsidõk óta kiemelik ezt a nagypéntektõl
vasárnapig tartó idõszakot a hétköznapok sorából, s egyúttal az
újjászületés, a feltámadás örök szimbólumaként állítják
szemeink elé. S valóban: mennyi emlék, mennyi szép, családunk
körében megélt pillanat szökik elénk e szó hallatán. Hiszen
ezekben a napokban, vagy az ünnepre készülõdés heteiben nem
csak a rügyek, nem csak a virágok erõteljes hajtásai indulnak el
képletesen egymás felé, de mi magunk is ezt tesszük. Lélekben
együtt szenteljük meg Jézus kereszthalálának és feltámadásának
emlékezetét. Az emberiség történetének legnagyobb hatású,
máig maradandó mozzanata volt ez, mely mindent, mindent
megváltoztatott. Elérhetõvé tette a bûnbocsánatot az emberiség
számára, s egyben legyõzte azt a távolságot, melyet az eredendõ
bûn hozott létre ember és teremtõje között. Ahogy az Úr
megújította kapcsolatát a teremtett világgal, amikor egyetlen fiát
áldozta fel érte, úgy bennünk, emberekben is ott rejlik a
megújulás képessége és lehetõsége is egyben. Erre kínál
alkalmat a most elkövetkezõ ünnep is, melynek öröme, szépsége
hitünk által válhat kézzelfogható valósággá. Kívánom, hogy az
ebbõl fakadó örömet és Isten szeretetének erejét mindenki
megélhesse ebben a nehéz helyzetben is.
Áldott húsvétot kívánok!
Dankó Béla országgyûlési képviselõ

TARCSAI HÍRADÓ

2

Márciusi újság margójára
Tavasz második hétvégéjén kicsit megfordult a világ velünk.
Tudtuk, hallottuk, a híradásokból láttuk, hogy „van valami a
levegõben”, csak azt nem hittük, hogy a saját bõrünkön is
tapasztalni fogjuk. Bekövetkezett. Egyetlen hétvége alatt
rengeteg ajánlást kaptunk, mit tegyünk a mostani helyzetbe. Úgy
gondolom nem egyedi, ha azt mondom majdnem
mindannyiunkban millió kérdésre az a válasz, hogy NEM
TUDOM! Ez így van, beindult a távoktatás sok családnak
egyetlen nap alatt kellett rengeteg aktuális helyzetet megoldani,
a gyermekek otthon, tanulni kell, dolgozni kell. Kivel legyen a
gyermekünk, hiszen a klasszikus példa most nem mûködhet.
Nem vigyázhatnak rájuk a nagyszülõk, hiszen õket védjük.
Meddig fog tartani… nem tudjuk. Ezt a sok gondolatot nem lehet
rendszerbe rakni, hiszen most a mi fejünkben sincs meg a
rendszer, mert minden új. Ha letisztul bennünk a káosz és a pánik
hangulat, talán tudjuk az energiánkat pozitív dolgokra is
fordítani. Új helyzetek mindig új lehetõségeket hoznak ki az
emberekbõl. Segítsünk ott, ahol kell és abban, amiben tudunk.
Az évek alatt megszokott rohanás mellett észre sem vettük, hogy
a saját családtagjainktól is mennyire távol vagyunk. Itt a
lehetõség, hogy újra megtanuljunk IGAZIBÓL együtt élni.
Figyelünk egymásra, meghallgatjuk egymást és talán
alkalmazkodóbbakká tudunk válni. Megerõsödhetnek a
családok.
Tovább tekintve egy kicsit a mostani közösségektõl való távol
maradás felnyitja a szemünket arra is hogy ha mindenen túl
vagyunk milyen jó is lesz egy rendezvényre elmenni
ismerõsökkel találkozni. Közös programokat csinálni, és
mindezt igaziból és valóságosan fogjuk értékelni.

Rendkívüli Március 15.
Ebben az évben a március 15-i községi ünnepségünk a
koronavírus járvány elleni védekezés miatt nem került
megrendezésre. Rendhagyó formában a településünk vezetõi,
intézményvezetõk és civil szervezetek képviselõi önállóan
elhelyezhették a megemlékezés koszorúit. Megemlékeztünk az
akkori események fontosságáról, de nem tudtuk elengedni a
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mostani talán mindenki számára idegen helyzetet. Most talán
nem is lehet sokat mondani, de mint akkor 1848-ban
összefogtak, tegyünk így mi is MOST!

dr. Kiss Lilla jegyzõ és Lipcsei Zoltán polgármester
Képet szerkesztette: Gyaraki Zsófia

Páyázati forrásból gyümölcsös telepítése
Tisztelt Lakosok!
Elsõsorban nagy örömmel szeretném tájékoztatni Önöket, hogy
jelenleg településünkön nincs korona vírusos megbetegedés!
Bízom benne, hogy a lakosság körében tapasztalható jogkövetõ
magatartással és a szükséges intézkedések betartásával ez a
jövõben is így marad! De ebben vészteljes idõszakban is
folytatni kell a mezõgazdasági munkálatokat! Köszönöm a
brigádnak és a közfoglalkoztatásban dolgozóinknak
lelkiismeretes munkájukat.A napokban fejeztük be a Paprév
kertben 300 gyümölcsfa ültetését és a terület körbekerítését.
Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati felhívása a Zártkerti
besorolású földrészek mezõgazdasági hasznosítását segítõ,
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
benyújtott: "Zártkerti Gazdálkodás Fejlesztése Köröstarcsán"
megnevezésû projektben tervezett gyümölcsfa ültetvény
telepítése és vadkerítés létesítése befejezõdtek a Paprév kertben
található Önkormányzati tulajdonú területeken.
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Tisztelt Lakosság!
A zártkerti pályázat keretén belül 2020. április 6-tól a Harcsa
utca végétõl a "Csávás tanyáig" az aszfaltút felújításra kerül, a
munkálatok folyamatban vannak. Az ezzel járó kellemetlenségért elnézést kérünk.
Tisztelettel: Lipcsei Zoltán polgármester

Ilyen volt

Közfoglalkozatási program 2020

KÖZLEMÉNY

2020. március 01. naptól kezdõdõen ismét elindultak a
közfoglalkoztatási programok. A járási startmunka mintaprogram keretén belül:
- Szociális jellegû program. Idõtartama: 2020.03.01021.02.28-ig. Közfoglalkoztatottak létszáma: 22fõ-Mezõgazda.
Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás keretén belül 4 fõ
közfoglalkoztatott került alkalmazásba, mely idõtartama:
2020.03.01-2020.09.30-ig tart.
Az elõzõ évekhez hasonlóan a fõbb tevékenységi körök a
belvíz elvezetés, járdaépítés, aszfaltozás, kátyúzás, parlagfû
irtás,fûnyírás, közterület karbantartás valamint a mezõgazdasági munkák. A Szabadkai utcai állattartó telepen az
eddigi állomány mellé 3 db bika borjú került beszerzésre.

A 46/2020.(III.16.) Korm. rendelet 2.§. alapján a 70.
életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy
lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.
Ha a 70. életévét betöltött személy ezt vállalja, arról az
önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás
a települési önkormányzat polgármesterének feladata, akkor,
ha a 70. életévét betöltött személy hozzátartozója ezt nem
tudja vállalni.
Amennyiben segítségre van szükségük kérjük, hogy hívják a
Polgármesteri Hivatal telefonszámát: 06-66-480-211, vagy a
polgármester telefonszámát: 06-20-983-63-23
Köröstarcsa Község Önkormányzata nevében kérjük a
jogszabály betartását.
Lipcsei Zoltán polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
A koronavírus járvány
miatt a
LOMTALANÍTÁS
és a
GYÛJTÕPONTOS
ZÖLDHULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁSA
2020. április 15-tõl
SZÜNETEL!
A jogszabályban elõírt kötelezõ kommunális
hulladék közszolgáltatást, a házhoz menõ szelektív
és házhoz menõ zöldhulladék gyûjtést társaságunk
továbbra is biztosítja.

A járvány terjedésének megelõzése
érdekében kérjük, az edények
kirakása elõtt, illetve az ürítést
követõen minden esetben
VÉGEZZENEK
FERTÕTLENÍTÉST az edényeken
és tároló helyiségekben!
Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálataink 2020. 03. 17-tõl, a hulladékudvarok
2020. 03. 23-tól határozatlan ideig zárva tartanak.
Telefonon és e-mailen ügyfélszolgálatunk továbbra
is elérhetõ!

VIGYÁZZUNK
EGYMÁSRA!
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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.
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 Egyesülete
19061278-1-04
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:
1. Magyarországi Református Egyház
2. Magyar Katolikus Egyház
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
4. Magyarországi Baptista Egyház

0066
0011
0035

Kiemelt költségvetési elõirányzat:
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM feladatai

0286

1823

A teljes Magyarországon támogatható szervezetek listája
megtalálható a www.nav.gov.hu címen a jobb oldali Szja 1+1
% menüjének a Regisztrált (felajánlásra jogosult) civil
kedvezményezettek 2019. és a Technikai számos
kedvezményezettek címeknél.

Köszönjük megértésüket!
Holopné dr. Sztrein Beáta
cégvezetõ
Szekhely: 5600 Bekescsaba, Kulterulet 0763/192hrsz.
Kozponti ugyintezes helye: 5600 Bekescsaba, Kinizsi u. 4-6.
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