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Emlékezzünk csendes gyertyagyújtással a kommunizmus áldozataira
2015. február 25-én, szerdán
18 órakor az Emlékezés terén!
.

Trükkös betörőkkel, parkolással,
vasúti aluljáróval, járdákkal és a
kismartoni helyzettel kapcsolatos
kérdésekre is választ kaptunk.

Mint kiderült, Brunszvik Teréz
segédkezett abban is, hogy
Münchenben létrehozzák
az első óvodát.

03. oldal

07. oldal

Polgármesteri sorok
A következő évek legfontosabb fejlesztései
gyermekeink és családjaik javát szolgálják.

Elkészült a teljes méretű műalkotás
Közeledik az idő, amikor az Emlékezés terén üresen álló beton talapzatra szobor kerül.

15. oldal
Részletes Képviselő-testületi beszámoló
Tisztelettel adózunk egymásnak, tisztességgel adózzunk a közösségnek!
Horváth Bálint alpolgármester írása

ESEMÉNYEINK – VÁRJUK ÖNÖKET
FEBR. 18.

„A VERSENY PSZICHOLÓGIÁJA 2.”

FEBR. 27.

előadás, a Művészeti Iskola szervezésében
18.00 órakor
Kulturális Központ, padlásklub (2. em.)
FEBR. 21.

17.00 órakor
Városháza
FEBR. 28.

TERMELŐI VÁSÁR

07.00 órától 12.00 óráig
09.00 órától 12.00 óráig
Kulturális Központ

MÁRC. 03.

CSENDES GYERTYAGYÚJTÁS

Megemlékezés a kommunizmus
áldozatairól
18.00 órakor
Emlékezés tere
„A VERSENY PSZICHOLÓGIÁJA 3.”
előadás, a Művészeti Iskola
szervezésében

18.00 órakor
Kulturális Központ, padlásklub (2. em.)

”

„ A kommunizmus két nagy ellensége a valóság és az igazság.
Ezekkel soha, sehol nem bírta
és nem bírja felvenni a harcot,
előttük mindig kapitulál.”
Nemere István

1848-49-ES FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC KITÖRÉSÉRE
EMLÉKEZÜNK
9.30 órakor

Kulturális Központ

MEGHÍVÓ
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL
2015. február 25-én, szerdán 18 órai kezdettel
csendes megemlékezésre és gyertyagyújtásra hívja Martonvásár polgárait.
Helyszín: Emlékezés tere

VÁLTOZÁSOK A
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKBAN
A szociális igazgatás és a szociális ellátások rendszere 2015.
március 1. napjától jelentős mértékben megváltozik. Az állam által továbbra is biztosított támogatási formákon túl a
szociálisan rászorultak további ellátása az önkormányzat
feladata marad.
A törvénymódosítást megelőzően nyújtott ellátások közül a
rendszeres szociális segély, az aktív korúak ellátása, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, a lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás szűnik
meg jelenlegi formájában, illetőleg kerül át a járási hivatalok
feladat- és hatáskörébe.
Az önkormányzati segély címen nyújtott támogatás települési támogatás formájában nyújtható a továbbiakban.
Önkormányzatunk 2015. március 1. napjától szociális rászorultság esetén a Szent László Völgye Segítő Szolgálaton keresztül
nyújtott szolgáltatások mellett a következő ellátásokat biztosítja:
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VÁLLALKOZÓI ROADSHOW
Támogatásokról, EU-s forrásokról
cégvezetőknek szakemberektől
10.00 órakor

Kulturális Központ
(Belépő: 1500 Ft)
MÁRC. 15.

FEBR. 25.

KÖNYVBARÁT KLUB

10.00 órától 12.00 óráig
Könyvtár

KÖNYVKUCKÓ

FEBR. 25.

TESSELY ZOLTÁN ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ FOGADÓÓRÁJA

Települési támogatás
• a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
• a lakhatáshoz kapcsolódó hátralékok csökkentéséhez,
• közép- és felsőfokú tanulmányok folytatásához,
• gyermekek táboroztatásához.
Rendkívüli települési támogatás
• azok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak,
• az alkalmanként jelentkező többletkiadások fedezésére,
• azok részére, akik a gyermek hátrányos helyzete miatt
anyagi segítségre szorulnak.
Köztemetés
A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit
az önkormányzat rendeletben határozza meg. Az ellátások
részletes feltételeiről a város honlapján és a márciusi újságban további tájékoztatást adunk.
A szociális ellátások 2015. március 1-től a polgármesteri hivatal humánszervezési osztályához címzett levélben vagy személyesen a segítő szolgálatnál (Szent László út 20.) igényelhetők.
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POLGÁRMESTERI SOROK
Kedves Olvasó!
Az elmúlt napokban városunk vezetése elfogadta idei költségvetésünket, aminek részleteiről a mostani lapszám mellékletében részletes tájékoztatást olvashatnak.
Itt most csak a legfontosabb szempontokkal szeretném
Önöket megismertetni, melyek munkánkat vezérelték.
Először is, ahogyan otthon a háztartásban tenni szoktuk, mi
is számba vettük várható bevételeinket és az ellátandó feladatokat. Megállapítottuk, hogy a napi életünk működtetéséhez szükséges legfontosabb ügyekben, mint a közterületek
rendben tartása, közvilágítás, orvosi ellátás, iskola, óvoda
üzemeltetése, bizony több mint 50 milliós hiány mutatkozik.
Vagyis a központi költségvetés ennyivel kevesebb támogatást biztosít, ahhoz képest, amilyen színvonalon mi szeretnénk ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. Az elmúlt
években ezt a hiányt megtakarításainkból, egyéb külső forrásokból pótoltuk. Csakhogy hosszú távon a jövőnket éljük
fel, ha a napi működést nem a folyó bevételekből fedezzük.
Így aztán most olyan költségvetést készítettünk, ami alapján egyrészt csökkenthetők a kiadások, másrészt mi saját
magunk, Martonvásár polgárai és az itteni vállalkozások
biztosítjuk a város hiányzó forrásait. Mindezt úgy sikerült

megtennünk, hogy közben csökkentettük az iparűzési-, telekés építményadó mértékét, ezzel is ösztönözve a vállalkozások működését. Ugyanakkor igazságosabbá tettük a megemelt kommunális adó kötelezettséget, hiszen idáig a város
ingatlanainak mintegy negyede után senki nem fizetett,
pontosabban helyettük is a maradék ¾ fizetett. Természetesen akik családi vagy szociális helyzetük miatt megszorulnak, továbbra is számíthatnak kedvezményre. Fontos szempont azonban, hogy ezek nem automatikusan járnak, a
rászorultságot indokolni kell.
Költségvetésünk másik fontos részét képezik a beruházások.
Ahogy már az elmúlt hetek beszélgetéseiben is jeleztük a
következő évek legfontosabb fejlesztései gyermekeink, a fiatal generáció és családjaik javára szolgálnak. Hozzálátunk a
sportpálya bővítéséhez és egy új tornacsarnok megépítéséhez, amivel a mindennapi sportolás olyan szintű lehetőségét
biztosítjuk ifjúságunknak, amire Magyarországon még kevés
helyen van példa. Meggyőződésem, hogy a fiatal nemzedék
egészséges élete a legjobb befektetés a jövőbe. Mindez több
mint 1 milliárd forintos forrás biztosítását igényelte, amiből a város saját része 200 millió.
Köszönet Önöknek, hogy gyermekeink javára segítenek
kigazdálkodni ezt a nem kis összeget!
|

Dr. Szabó Tibor • polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
JANUÁR 29-ÉN TARTOTT
KÖZMEGHALLGATÁST MARTONVÁSÁR
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
A múlt hónap végén megtartott közmeghallgatásnak a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színházterme adott
otthont. A némiképp rendhagyó módon berendezett terembe
lassan érkeztek az érdeklődők, így este 7 óra után néhány
perccel minteg y 100 érdeklődő jelenlétében kezdte el
dr. Szabó Tibor a beszámolóját a képviselő-testület 2014es munkájával kapcsolatban.
A város lakói látványos vetítésen kísérhették végig a számadatokkal, képekkel és grafikonokkal kísért előadást.
Az interneten a következő címen érhető el:
https://prezi.com/udszemcdqod8
A polgármesteri beszámoló 3 fő elemből állt: visszatekintett
az elmúlt időszakban történtekre, majd beszámolt a város
gazdasági helyzetéről és végül a város terveibe avatta be az
érdeklődőket. Ezek szerint gazdálkodásunk két szóval jellemezhető: adósságkonszolidáció és takarékosság. Szemléletes
ábrán láthattuk, miként változott át az 1 milliárdot jóval
meghaladó adósságállomány a 2014-es év végére mintegy
200 milliós pozitívummá, miközben az önkormányzat vagyona is több mint 2 milliárdos aktívumot mutatott.
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Aki körülnéz mostanság Martonvásáron és van összehasonlítási alapja, annak teljesen nyilvánvaló, hogy épületekbe,
felújításokba, utakba, járdákba, óvodába, járásközpontba, főtérbe stb. került beépítésre ez a városunk méretéhez képest
kimondottan magas összeg.
Ahogy az elmúlt időszakot leginkább a kulturális és gyermekközpontúsággal (BBKÖZpont, óvoda) jellemezte a beszámoló, addig a 2014-2019 közötti időszakot az iskolai és
sportfejlesztések határozzák majd meg. Szó volt az egyre
neuralgikusabbá váló problémánk megoldásáról, általános
iskolánk bővítéséről, a művészeti iskola rendezéséről, iskolai
és ifjúsági sportunk épületének kialakításáról (sportcsarnok),
útépítésről, szennyvízhálózatról…
A fejlesztésekkel kapcsolatban Horváth Bálint alpolgármester beszámolóját figyelhettük, az adózással kapcsolatban Varga Ferenc képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke
adott tájékoztatót.
Közös kasszánkra vonatkozóan sajnos nem rajzolódhatott
ki bennünk különösen rózsás kép, hiszen a csökkenő állami támogatások mellé a viszonylag szerény helyi bevétel
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párosul, ami igen szoros költségvetést, komoly pénzügyi
állomás épülete és annak környéke azóta rendezett, tiszta,
fegyelmet követel meg.
amióta a Martongazda Nonprofit Kft. tartja karban. Sajnos az
A magánszemélyektől a megnövelt értékű adóból befolyó
aluljáró a vasúttársaság másik egységéhez tartozik, amel�összegeket iskolai, óvodai, egészségügyi és városüzemeltetélyel nem sikerült egyelőre megállapodni.
si feladatokra, a vállalkozásoktól befolyó adóforintokat pedig
Bosznai István a Széchenyi és Ady utca járdáival kapcsolatkulturális, közösségi és önkormányzati feladatok ellátására
ban érdeklődött.
fordítja az önkormányzat a
Horváth Bálint alpolgár2015-ös évben.
mester válaszolt. Jelezte,
(Részletesebb adóügyi tájéhogy a kérdéses szakaszokoztatás a 15. oldaltól.)
kon a megoldás prioritást él„Martonvásár 2020 – Fejvez. Mihamarabb igyekszik a
lesztések” volt a következő
város megnyugtatóan renfejezet, amelyben az iskola
dezni ezt a kérdést.
és a város által használt
sportcsarnokról, az iskola
Vida Tibor a kismartoni vebővítéséről és a sportpályázetékes víz problémáját veval kapcsolatos fejlesztésről
zette fel. Ihatóságával, a víz
kaphattunk bővebb tájékoznyomásával kapcsolatos probtatást. Ezután gazdaságfejléma megoldására kérdezett rá.
lesztéssel kapcsolatos terüSzabó Erzsébet egy tanulságos törletrendezési információk hangzottak
ténetet adott elő. Az elmúlt időszakGucsek István alpolgármester válael, amellyel zárult is a beszámoló.
ban ugyanis trükkös betörések törszolt, amely szerint sajnos megörökölt
Ennek végeztével polgármesterünk
téntek a városban. Klasszikusna k
problémáról van szó, de egyszerű és
felkérte a megjelenteket, hogy tegyék
is nevezhető átverési módszerekgyors megoldással az ügy nem kecsegtet,
fel kérdéseiket, amelyeket a jelenlévő
ről szólt, hiszen a háziak valamelyik
függetlenül attól, hogy a Martongazda
illetékesek válaszolnak majd meg.
ismerősére hivatkozva, a betörőknek
jelentős felújítást végzett már.
sikerült elaltatniuk a gyanútlan laBosznai István az iránt érdeklődött,
kosok éberségét, aminek következLőrinc Mihály ezek után az általános
hogy miért nem lehet parkolni az orvosi
ménye értéktárgyak eltulajdonítása lett.
kismartoni állapotokkal kapcsolatban
rendelő előtt?
emelt kifogásokat.
Gucsek István alpolgármester válaKratancsik Ákos, a helyi rendőrőrs
Dr. Szabó Tibor válaszában kitér t
szából kiderült, hogy az út sajnos nem
vezetője válaszában arra kérte a
arra, hogy maga is tisztában van a
városi kezelésű. A közút kezelője felé
megkárosítottakat - és egyben minhelyzettel, mivel ő is ott lakik. A kisezt a problémát többször is jeleztük
denki mást is, aki gyanúsat észlel -,
martoni lét előnyeit, a csendet és nyumár, de a rendezésére nem kaptunk
hogy mielőbb forduljon a rendőrséggalmat élvezve viszont tisztában van
engedélyt. A rendelőintézet esetleges
hez, ők ugyanis ekkor tudnak leghaazzal, hogy hátrányokat is el kell szenbővítésének folyománya lehet a partékonyabban cselekedni.
vednie a város központjától való távolkolási gondok megoldása.
ság miatt. Az alapvető, infrastruktúA válaszhoz hozzászólt Páncél Zoltán
ráva l k apc solatos gondok teljes
Szabó Erzsébet a vasútállomás alulis polgárőrségünk részéről, tájékozmegoldása sajnos olyan költségvetési
járójának tisztaságával kapcsolatban
tatva a lakosságot arról, hogy az is
teherrel járna, amelyre jelenleg nincs
emelt kifogást.
gyors és hatékony megoldás lehet,
elegendő rendelkezésre álló forrás.
Gucsek István alpolgármester, igazat
ha ilyen esetekben feléjük (is) jelzés
adva a felszólalónak jelezte, hogy az
érkezik.
| Nagy Árpád

A lépcsőket és az aluljárót nem a Martongazda tartja karban.
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Tisztaság és rend a váróteremben.
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CSÁKY PÁL – A VEGYÉSZ, A POLITIKUS
ÉS AZ ÍRÓ
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Martonvásáron is bemutatásra került a „Hit és hűség”
című színpadi játék. Az előadás apropóján a
darab szerzőjével, Csáky Pállal beszélgettünk.
Nagy Árpád (NÁ): Jók az információim arról, hogy
amatőr színész múltja is van?
Csáky Pál (CSP): Szent-Györgyi Albert szellemi indíttatása
nyomán kutatómérnök (vegyész – szerk.) lettem. A jelenlegi
Csehország területén végeztem az egyetemet, majd a feleségemmel visszajöttünk Ipolyságra. Azt tapasztaltuk, hogy a
felvidéki magyarság nehéz helyzetben van, kulturális hátterét meg kell erősíteni. Amikor Lévára kerültem - ahol nagy
hagyománya van az amatőr színjátszásnak - amatőr színészként Sütő Andrást, Shakespeare-t, Örkény Istvánt, tehát
magyar- és világklasszikusokat játszottam. Ennek köszönhetően a színházat belülről is ismerem.
NÁ: Minden vegyész ezt teszi a Felvidéken?
CSP: Nem hinném, ez valószínűleg kivétel. De vannak olyan
vegyészek, akik az irodalomban is megmártóztak. Többek
között én is.
NÁ: Termékeny írónak tartják azt, aki évente megjelentet egy könyvet, ön viszont emellett sok minden
mást is csinál. Hogyan kivitelezhető ez?
CSP: Nem azért írok, mert szabadidőm van, mert divatnak,
felmutatandó példának tartom az írást, hanem azért, mert
ezzel embereket szólíthatok meg. Főként az emberekkel való
kapcsolat inspirál. A személyes kapcsolatok, a baráti beszélgetések, a politikai viták során eljutnak hozzám az impulzusok, s hála Istennek azt az ajándékot kaptam, hogy viszonylag könnyen meg tudom fogalmazni a véleményemet. Ezt az
elektronikus médiában viszonylag gyorsan meg lehet jelentetni, a jobban sikerült írásokból pedig időnként összerakunk
egy könyvet is.
NÁ: Már Martonvásáron is olvassák…
CSP: Az a megtiszteltetés ért, hogy újév előtt felhívott
Szabó Tibor polgármester úr. Karácsony környékén olvasta
a tavaly megjelent könyvemet és nagyon tetszett neki. Van
benne egy kisregény, melyből színpadi változatot is írtam.
A polgármester urat megérintette, így merem állítani, hogy
Martonvásáron már van egy ember, aki a könyvemet végigolvasta. Ezen felbuzdulva nem csak a darabot hoztam el,
hanem néhány kötetemet is. A könyveim az elmúlt 5-6 évben
átlagosan 2500 és 4000 közötti példányszámban jelennek
meg, és általában 1-1,5 év alatt elfogynak. Nem csak azért
írok újabb és újabb könyveket, mert ezzel mutatni akarok
valamit, hanem azért is, mert elfogynak a régiek, és pozitív
visszajelzéseket kapok.
NÁ: Van-e valamilyen lényeges különbség a kultúra
felfogása között a Felvidéken és az anyaországban?
CSP: A politikailag korrekt válasz talán az lenne, hogy nincs.
Viszont van egy nagyon jelentős elem, ami mégis különbözik:
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ez a nemzeti önértékelést és gondolkodást megtartó elem.
Magyarországon a magyar ember mindenképpen megmarad
magyarnak. A közigazgatás magyarul működik, az iskolák
magyarul oktatnak... Ha valahol demográfiai probléma lép
fel, átviszik a gyereket a szomszédos községbe, ahol szintén
magyar iskolába jár. A magyarság magyarként való megmaradását az anyaország határain belül nem fenyegeti nagy
veszély, mert az állam betölti funkcióját. Ezért nagy a Szent
István-i mű, ezért fontos az, hogy van saját államunk.
A külhoni magyar a Magyarországon élő magyar állampolgártól minőségileg eltérő viszonyok között él. Ha a magyar
szomszéd kilép az ajtón, a szlovák már megkérdezi tőle, hogy
a gyereket milyen nyelvű iskolába adja. Ha tovább megy a
munkahelyére, megint csak hasonló probléma merül fel.
És ha ne adj Isten, egy kis magyar községben demográfiai
probléma lép fel, s megszűnik az iskola, a szülőnek el kell
döntenie, hogy gyermekét az 500 méterre lévő szlovák iskolába adja be, vagy elviszi őt naponta a 12 kilométerrel odébb
lévő magyar iskolába.
NÁ: Mit tehet az, aki anyaországban mondjuk Martonvásáron él, azért, hogy segítsen?
CSP: Azt, hogy tartja a kapcsolatot a tömbben vagy szórványban élő nemzettársaival. Mert eljövünk ide, és tudjuk,
hogy itt hátterünk van, ami azt jelzi, hogy odafigyelnek ránk.
Arra bíztatom az összes magyarországi önkormányzatot,
hogy legyen testvértelepülési kapcsolatuk. Évente járjanak
el egymáshoz, akár többször is. Csináljunk közös focimec�cseket, közös kulturális rendezvényeket, közös gulyásfőző
fesztivált. S tegyük mellé a kultúrát. Mindez emberi kapcsolatokat teremt, ami a külhoni magyar közösség számára
nagyon fontos. Ez a köldökzsinór, ez a szellemi és érzelmi
kapocs, a megtartó erő.
NÁ: Min dolgozik most? Valószínűleg könyv lesz az is…
CSP: Így van. Legalább 3 éve hordozok magamban egy témát, ami nem más, mint a rendszerváltozás. Ajánlom azoknak a barátaimnak, akik hittek abban, hogy létrehozható egy
jobb és értelmesebb világ. A rendszerváltás után sok kellemetlen meglepetés ért bennünket. Ezt az egész forgatagot
szeretném tisztességesen megírni azoknak az embereknek,
akik sokat tettek a 70-es, 80-as években, akik az elmúlt 40
évet a pozitívumaival és negatívumaival együtt végigélték.
Tükörnek szánom, amiben megnézhetjük, mit tettünk jól,
és mi az, amit elrontottunk!
| Nagy Árpád
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BRUNSZVIK TERÉZ
SZAKMAI NAP
NEMZETKÖZI GYERMEKNEVELÉSI
KONFERENCIA MARTONVÁSÁRON

Martonvásár hamarosan nemzetközi konferenciának ad helyszínt. Ennek szervezésében
oroszlánrészt vállalt városunkban élő, Pázmány
Ágnes, a z Apor Vilmos Katolikus Főiskola
oktatója.
Forum Martini (FM): Városunk hamarosan nemzetország vezető szerepét az óvodapedagógiában. A szakmai
közi konferenciának ad otthont. Felvázolná röviden,
konzultációk, találkozók, konferenciák alkalmat teremtenek
hogyan kezdődött a szervezés?
értékeink nemzetközi megismertetésére, de számunkra is
Pázmány Ágnes (PÁ): Két éve fogalmazódott meg az a
hasznos az európai kitekintés.
gondolat, hogy az Apor Vilmos Katolikus Főiskola együttműFM: A Brunszvik Teréz Óvoda, a mi óvodánk tudja
ködési megállapodást kössön Martonvásár önkormányzatáazt nyújtani, amit nemzetközi szinten elvárnak?
val, tudván, hogy itt egy nemzetközi hírű Óvodamúzeum léPÁ: A müncheni kollégák és hallgatók nagyon meglepődtek,
tezik. A megállapodás létrejött, melyet a főiskola rektora,
amikor először beléptek az óvoda épületébe. Lenyűgözte őket
Fülöpné dr. Erdő Mária és dr. Szabó Tibor polgármester
a gyermekközpontú környezet, s rögtön érzékelték az óvodaúr írt alá. Első lépésként közel egy évvel ezelőtt, márciusban
pedagógusokból és dadusokból áradó, a kisgyermekeket elfomegtartottuk az első Brunszvik Szakmai
gadó feltétlen szeretet. Csodálkoztak a
Napot a helyi Brunszvik Teréz Óvodában,
csoportszobák, az udvar és kert igényes,
melynek fő témája a kisgyermekkori „A legelső találkozáskor derült környezettudatos berendezésén kialakítehetséggondozás volt. Ezen a rendezvé- ki számukra, hogy Brunszvik tásán is. Jó néhány hazai, de külföldi
nyen a főiskola oktatói nagy számban Teréznek köszönhető a mün- óvodákban is jártam így van összehasonképviseltették magukat, emellett nem cheni első óvodák létrehozása.” lítási alapom. Nyugodtan mondhatom,
csak a helyi pedagógusok, hanem a
hogy a martonvásári Brunszvik Teréz
szomszédos tankerületek óvodapedagógusai is. Akkor dönÓvoda Stefkovitsné, Kriszti vezetésével nemcsak felszetöttük el, hogy ezt a törekvést folytatni kell, szükség van a
reltségében, de pedagógiai színvonalában, módszertanában
szakmai találkozókra.
is országos szinten kiemelkedő, referencia szerepet tölthet be.
FM: Nemzetközi szinten?
Adottak a személyi feltételek, az óvodapedagógusok napraPÁ: Igen, már akkor egyértelmű volt számunkra, hogy az
kész i felkészültsége.
Óvodamúzeumhoz és a Brunszvik Teréz Óvodához kapcsolódva,
A főiskola fontosnak tekinti, hogy mindazt a szellemi értéket,
a főiskola oktatóinak szakmai vezetésével nemcsak orszáami Martonvásáron eddig is létrejött a jövőben egy módszergos, de nemzetközi módszertani központot kellene létrehozni.
tani központ kialakításával nemcsak országos, de nemzetköA feltételek már adottak, az Óvodamúzeum új épülete, illetve
zivé is váljon.
a kialakított kulturális központ, amely nemzetközi szintű konFM: Visszatérve a márciusi eseményekre, pontosan
ferenciateremmel és kiállítótérrel rendelkezik. Így a város
mikor is lesz a konferencia?
méltó helyet tud biztosítani nemzetközi találkozóknak.
PÁ: A konferenciát a Brunszvik Teréz Szakmai Napok kereFM: Miben tud Martonvásár újat nyújtani?
tén belül 2015. március 23-24-én tartjuk. Az első napon
PÁ: Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola régóta jó kapcsolatban
külföldi előadóink plenáris előadásaival betekintést szeretvan az óvodapedagógusokat, tanítókat, szociálpedagógusokat
nénk adni az európai óvodapedagógus és tanító képzésekről .
képező müncheni főiskolával, ahonnan harmadik éve rendA második nap programjai Vácon, a főiskolán szekciókban
szeresen jönnek hallgatók és oktatók a főiskolára. Tanulmányfolytatódnak.
útjuk kiemelkedő programja az óvodamúzeum és az óvoda
A konferencián az óvoda-iskola átmenet mindig oly aktuális
meglátogatása is. A legelső találkozáskor derült ki számukra,
problémájával is foglalkozunk, ezért nemcsak az óvodapedahogy Brunszvik Teréznek nagy szerepe volt abban, hogy
gógusokat, de a tanítókat is szeretettel várjuk a szakmai toMünchenben is létrehozták az első óvodákat. Ez is megerősíti
vábbképzésnek is beszámítható tanácskozásra. A konferenazt, hogy Brunszvik Teréz munkásságának európai viszonycia a „Fény Nemzetközi Éve” MTA rendezvényeihez tartozik
latban is sokkal nagyobb a jelentősége, mint gondolnánk.
Öröm, hogy professzor Dr. Prof Kroó Norbert akadémikus úr,
FM: Nemzetközi összehasonlításban milyen a hazai
a Programbizottság elnöke elfogadta Fülöpné dr. Erdő Mária
óvodapedagógus-képzés és óvodai gyakorlat?
rektor felkérését és vállalta a konferencia védnökségét.
PÁ: A képzésben és a gyakorlatban egyaránt van mit adnunk
A konferenciára jelentkezés elérhető a főiskola www.avkf.hu,
Európának, szakmailag megalapozottabb képzést kapnak a
honlapján, illetve a város honalapjáról is.
hazai óvodapedagógusok. Azt hiszem, megőriztük Magyar| Majer Bálint
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ÍGY NÉZETT KI
BEETHOVEN
30 ÉVESEN
Közeledik az idő, amikor az Emlékezés terén található üres talapzatra szobor kerül. A szoborral és a pontos menetrenddel kapcsolatos egyéb
tudnivalókról érdeklődtünk Pfiffer Zsuzsannától,
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ igazgatójától

Nagy János szobrászművész és alkotása

Forum Martini (FM): Ön az, aki összefogja a szoborral
FM: Művész úr nyilván tájékozódott Beethovennel
kapcsolatos pályázati és kivitelezési teendőket?
kapcsolatban…
Pfiffer Zsuzsanna (PZS): Így hozta az élet. A szobor köPZS: Rengeteg művészettel kapcsolatos könyvben olvasott
rüli teendőket is fel kellett vállalnom.
utána Beethoven életének, munkásságának. Ezeket be is
FM: Hogy „ragadt” Önre ez a feladat?
mutatta nekünk. Örülök, hogy rákérdezett, ugyanis BeethoPZS: Mint a kultúra főszónoka itt Martonvásáron, polgárvent nem abban a korában formázta meg, amit a legtöbben
mester úr megkeresett azzal, hogy a főtéren jó lenne szobrot
ismernek, hanem 30 évesen. Sokkal fiatalabb Beethovent
állítani. Tavaly márciusban a Nemzeti Kulturális Alapnál adláthatunk majd itt, mint amit Martonvásáron, vagy úgy áltatunk be pályázatot, amit jómagam írtam, a szakmai kompelában már ismernek az emberek.
tenciát pedig Nagy János művész úrtól kértem.
FM: Mi volt a művész úr elképzelése Jozefinről? Ha jól
FM: Martonvásáron a Brunszvik-Beethoven szobor
tudom, egészalakos képek ritkán jelentek meg akkoriban…
téma adott volt. Könnyű volt erre pályázatot írni?
PZS: Valóban sokkal kevesebb anyaga volt Jozefinről, mint
PZS: Ilyen ér telemben igen, de mégsem volt annyira
Beethovenről. Róla is többnyire idősebb korában, meglett
egyértelmű, mert pl. Beethovennek
asszonyként készült több alkotás. Inegy másik híres művésszel is volt
kább a képzeletbeli fiatalkori énjét mukapcsolata, Liszt Ferenccel. A művész
tatja be.
A szobor megvalósításához
ú r két p á lyaművel , v i a s z s z obor r a l
FM: Korhű ruhában?
várjuk még az adományokat.
indította el a munkáját. Két kis komPZS: Igen, és pont az egyik bíráló
„Martonvásárért” Alapítvány,
pozíciót készített, melyeket megszaszobrászművész említette meg, hogy
számlaszám:
vaztattunk a martonvásári lakosokfantasztikusan sikerült a fejét, az arcát
57800040-10000032
kal. Jozefinre, a halhatatlan kedvesre
és a kezeit megformáznia. Ha beavathaesett a választás.
tom az olvasókat egy kis szakmai titokba, arra kérte a művész
FM: Folyamatában, lépésről lépésre hogyan lehetne
urat, hogy amennyiben lehetséges, ezt a barokkos stílust
leírni a történéseket?
– amely a fejnél és a szoknya redőin látható – szeretné viszont
PZS: A viaszszobor után elkészült egy 1:5-ös arányú agyaglátni Beethoven nyakkendőjén is.
szobor. A pályázat miatt az Alkotóművészeti Szövetség zsűFM: Az utolsó műtermi látogatáskor, amikor a képek
rijének véleményeznie kellett a készülő alkotást. Nagyon
készültek, mi történt?
fontos apró részletekre hívták fel a művészkollégák János
PZS: Az Alkotóművészeti Szövetség jóváhagyta a gipszbe
figyelmét, módosításokat kérve.
öntést. Utána mehet az öntőhöz, hogy elkészüljön a bronz
FM: A művész úr életkorát is mindenképpen érdemes
szobor.
megemlíteni…
FM: Van-e már dátum az avatásra?
PZS: A „fiatalember” idén lesz 84 éves.
PZS: Polgármester úrral hamarosan kitűzzük az időpontot.
FM: Tanácsot már a 30-40 éves művészeknek sem igen
Május elején szeretnénk avatni a szobrot.
lehet adni. Egy 80 éves megfogadja?
FM: Mennyire biztos ez?
PZS: Természetesen. Nyilván, amikor az ember egy alkotóPZS: Biztos. El fog készülni az alkotás.
folyamat részese, hajlamos elmulasztani bizonyos részleteFM: Mikor kerül felszerelésre?
ket. Az 1:5-ös modell után elkészült az 1:1-es modell.
PZS: Úgy számoltunk, hogy nagyjából egy héttel előtte, hiFM: Ez a teljes méretű agyagszobor?
szen nemzetközi delegációk érkeznek április végén, és nem lenPZS: Igen. Ez az az alkotás, amely méretében azonos azzal a
ne szép, ha megérkezésükkor éppen egy daru állna a főtéren.
bronzszoborral, ami Martonvásárra kerül majd. A méretaráFM: Milyen delegációk?
nyos mű tavaly szeptember-október környékén készült el.
PZS: Testvértelepüléseink fúvószenekarai és delegációi ápriAnnak a zsűrizésére is elmentünk. Mivel kompozícióról van
lis végén érkeznek, mivel városunk ad otthont egy Nemzetszó, két személy kapcsolatát kell bemutatni ebben a műben,
közi Fúvószenei Fesztiválnak. Ennek a keretében történik
melyet egy stilizált zongora is segít.
majd meg a szobor felavatása.
| Berta Attila
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KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZNI

AKTÍVAK A
SZERVEZÉSBEN,
AKTÍVAK A
MEGVALÓSÍTÁSBAN
KÉSZÜLNEK A NÉPTÁNCOSOK
A JUBILEUMI MŰSORRA
Két hónapnyi előkészítést követően megkezdődtek a próbák a Százszorszép Táncegyüttes
jubileumi műsorára.
Egykori és jelenlegi tagok, tanárok, koreográfusok és vezetők találkoznak, és a tánclépéseken, sorozatokon, stílusokon,
térformákon és énekeken túl közösen megélt emlékeket, barátságokat elevenítenek fel. Újra egy közösség részeivé
válnak, újra átélik az együtt táncolás örömét.

KARÁCSONYI
ADOMÁNYOK
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat, és az
Embertársainkért Alapítvány 2014. év Karácsonyán élelmiszeradománnyal, valamint pénzadománnyal segítette a városunkban élő rászoruló családokat.
A Szent László Völgye Segítő Szolgálat a Magyar Élelmiszerbankkal kötött szerződés értelmében Martonvásár városban nagy mennyiségű élelmiszert osztott ki 77 család,
mintegy 185 fő rászoruló részére.
A rászorultsági kategóriákat – a betegségben élő, gyermekeiket
egyedül nevelő, munka nélküli, idős és kisnyugdíjból élő,
valamint krónikus betegségben szenvedő családok jelentették.
Egy család fejenként minimum 5 kg élelmiszertámogatásban részesült. E zek a z élelmiszerek a z Élelmiszerbank
Egyesület raktárából szállított zöldségkonzervek, ételízesítők, száraz tésztafélék, gyümölcsjoghurtok, étolaj és többféle
csokoládé voltak.
Az intézmény a mar tonvásáriakon kívül, még a Segítő
Szolgálat ellátási területéhez tartozó többi településen élő
FORUM MARTINI / 2015. FEBRUÁR

Januártól áprilisig minden hétvégén több helyszínről szűrődnek ki a népzene, és a tánc hangjai. Ezek a hangok nem
múzeumba valók, nem egy letűnt kor emlékei csupán,
hanem a mai életünk részévé válhatna k , és nag yon sok
embernek részévé is váltak. Sokan vesznek részt aktívan
a szer vezésben és megvalósításban, sokan jöttek el már
eddig is próbálni, és nagy szeretettel állnak az „ügy” mellé.
Mert ehhez a közösséghez tartozunk.
| Kiss Gergő
(Fotó: Buzás Tamás)

rászorult családokat is élelmiszertámogatásban részesítette.
2014. évben Martonvásár városban már hagyományosan
megrendezett jótékonysági vásár bevételei is a martonvásári
rászorultak érdekét szolgálták.
A jótékonysági vásár szervezői támogatott célcsoportként
a városunkban élő gyermekeiket egyedül nevelő, gondozó
családok támogatását tűzték ki célul. A családok számára
az Embertársainkért Alapítvány segítségével pénzadományokat juttattak el.
A támogatással 25 család részesült anyagi segítségben,
olyan családok, ahol sok a nehézség, nemcsak az anyagi, hanem, fizikai és mentális támogatások is hiányoznak, ahol nehéz a gyermeket egyedül nevelő szülőnek egy személyben
pótolni a teljes családot és biztonságot, nyugalmat biztosítani a gyermekeiknek, sok esetben tágabb családi támogató
háttér nélkül.
Ezúton adjuk át köszönetünket a jótékonysági vásár szervezőinek, mindazoknak az állampolgároknak, akik vásárlásaikkal hozzájárultak az adományhoz, a kulturális központnak,
akik a Télapó mesejáték bevételét ajánlották fel, továbbá a
Segítő Szolgálat, valamint az Embertársainkért Alapítvány
munkatársainak.
| Szabóné Pályi Judit • igazgató

ÁLLÁSHIRDETÉS
Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas az alábbi munkakörre keres munkatársat:
-személyi gondozó (halmozottan sérültek gondozása)
Képesítési előírás: ápoló, szociális gondozó és ápoló
Bérezés a Kjt. bértábla szerint + munkahelyi és szoc.ág.
pótlék. Érdeklődni: 06 30/241-0232 telefonszámon.
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ELFÚJJUK!
Kedves Zeneszerető Barátaink!
A Martonvásári Fúvószenekar idén ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját. A jubileumi év keretében számos
programot szervezünk. A zenekar és Martonvásár számára
is az idei tavasz nagyszabású eseménye lesz, hogy városunkba látogat két testvértelepülésünk - Baienfurt és Saint
Avertin - fúvószenekara.

Várjuk azon családok jelentkezését, akik kettő
vagy több német és/vagy francia zenész számára szállást tudnak biztosítani otthonukban,
várhatóan 2015. április 28. és május 4. között.
A találkozó időpontját és részleteit a későbbiekben pontosítjuk.
Kérem, hogy amennyiben számíthatunk az Önök segítségére, a k kor a zt március 31-ig jelezzék felém a
kunazsofi@gmail.com email-címen vagy a 06 20/824 5071es telefonszámon.
Segítségüket a szervezők nevében is köszönöm!
| Bártol Zsófia • elnök

TEHETSÉG NAP

Január 31-én a kulturális központ termei a
Völgy-Vidék Tehetségpont és a Martonvásári
Művészeti Iskola közös szervezésű programjaival teltek meg.
A program a MATEHETSZ által kiírt és a Tehetségpont
Művészeti Iskola által megnyert komplex pályázat egyik
eleme „Tehetségnap” rendezésére adott lehetőséget.
A programot Pfiffer Zsuzsanna, a Kulturális Központ igazgatója nyitotta meg, majd Dr. Szabó Tibor polgármester úr
köszöntötte a programsorozatot és annak résztvevőit. Tehetséggondozással kapcsolatos gondolatokat osztott meg a jelenlévőkkel Turcsányi Klára a Beethoven Általános Iskola
igazgatója, Nemes József a Művészeti Iskola igazgatója, sifu
Kovács László a Golden Tiger’s Kung Fu Iskola alapító és
vezető mestere. A programot a Művészeti Iskola szakemberei
ismertették: Szamosfalvi Viktória, Kiss Gergely, Bódi Árpád.
A megnyitó résztvevői tehetséges diákok: a Művészeti Iskola
növendékei (Papp László, Cseprekál Márton, Szilasi Zsófia)
muzsikáltak, a Pápay Ágoston Általános Iskola Napsugár
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tánccsoportja táncolt, valamint sifu Kovács László tanítványai (Dudás Ádám, Nemes Gáspár) kung-fu forma gyakorlatot mutattak be. A felkészítő tanárok Rabovay Júlia, Buxbaum
Bernadett, Feketéné Czeglédi Szilvia, Dr. Kőszeginé Gál
Andrea, Piláth Lászlóné és Vajda Rozália voltak.
A délután folyamán Kárpáti József festőművész moderálásával filmklubbon vehettek részt az érdeklődők. A „Zuhanás”
című film felkavaró képi világa, és drámai vonala mély
élmény t ny újtott. E zzel pá rhuzamosan „ A versenyzés
pszichológiája” címmel 3 részes előadássorozat indult el
melynek első része „Az anya és az apa szerepe a versenyző
gyermek életében” volt. Az előadást sifu Kovács László és
Bódi Árpád vezette.
A két program mellett Gáborné Sebestyén Edina és
Nemesné Sólyom Emese vezette a táblás játékok délutánját az érdeklődő gyerekek és persze szülők számára.
A játékos program sikere folytatást kíván.
2015. február 18. szerda 18.00 óra
Előadás: A versenyző gyermek felkészülési folyamata
Előadó: Jesztl József - szociál pedagógus
Helyszín: BBK „Padlás klub”
2015. február 25. szerda 18.00 óra
Előadás: A tanár tervezési és érzelmi tevékenysége a
versenyre készülés folyamán
Előadó: Piláth Lászlóné, Bódi Árpád
Helyszín: BBK „Padlás klub”
2015. február 28. szombat 14.00 óra
Filmklub: Whiplash - dráma
A film körüli beszélgetés moderátora:
Horváth Gábor - jazz zongorista
Helyszín: Beethoven Általános Iskola
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ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTJEINK

ELHUNYTJAINK*

Kikkel Soma
Pintér Bertalan Álmos

Beznicza Tiborné / 54 éves
Galambos Iván Jenőné / 81 éves
Horváth Antalné / 50 éves
Jehoda Jánosné / 84 éves

Újszülöttjeink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!

Elhunytjaink hozzátartozóinak
fájdalmában osztozunk.
*Rendelkezésre álló adatok alapján.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
MARTONVÁSÁR: február 21.,22; március 14., 15.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.
Telefon: 22/569-146; 22/460-019
ERCSI: február 14., 15.; március 7., 8.
Báró Eötvös József Patika, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8.
Telefon: 25/505-790
RÁCKERESZTÚR: február 28.; március 1., 21.,22.
Szent Kereszt Gyógyszertár, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5
Telefon: 25/455-812

HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

LABOR INFORMÁCIÓ

Általános segélyhívó ...................................................... 112
Mentők ............................................................................... 104
A helyi állomás csak segélykérésre hívható a 104-es,
vagy a 22 /460-017-es számon.
Tűzoltók ............................................................................. 105
Rendőrség ............................................. 107; 22 /460-007
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy info@postakocsietterem.hu (előző nap 11 óráig)
Okmányiroda .................................................. 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság .............................. 22 / 569-280
Járási Hatósági osztály ................................ 22 / 569-284
Járási Gyámhivatal ....................................... 22 / 569-288
Járási Munkaügyi Kirendeltség ................. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Polgárőrség ...................................................20/500-4266

Helyszín: orvosi rendelő
Minden munkanap 6.45-8.30
(Kérjük Önöket, hogy legkésőbb 8.00-ig érjenek oda!)

ORVOSI RENDELÉS
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., tel.: 22 / 460-053
Ügyeleti telefon munkanapokon 8-16 óráig: 30/956-4597
Dr. Jambrikné
Dr. Czikajló Gyula Dr. Takács Imola
hétfő
13.00 - 17.00
08.00 - 11.00
kedd
07.30 - 11.00
13.00 - 17.00
szerda
14.00 - 17.00
08.00 - 11.00
csütörtök 07.30 - 11.00
14.00 - 17.00
péntek
10.00 - 14.00
08.00 - 11.00
Terhes
szerda		
csütörtök
tanácsadás:13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
Kérjük kedves betegeinket, hogy a rendelés vége előtt 20 perccel érkezzenek meg. Az ez után érkezőket csak sürgős esetben,
ill. előzetes egyeztetés esetén tudjuk ellátni.
Megértésüket köszönjük! • Háziorvosaik

GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-637 | Rendelés: Hétfő: 08.00-12.00
Kedd: 16.00-18.00 | Szerda: 16.00-18.00
Csütörtök: 08.00-09.00 | Péntek: 08.00-12.00
Tanácsadás: szerda 08.00-10.00, csütörtök: 14.00-16.00

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Boér Judit
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.
Telefon: 22/460-334
Hétfő: 7-13 óráig | Kedd: 13-19 óráig | Szerda: iskolafogászat
Csütörtök: 13-19 óráig | Péntek: 7-13 óráig

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2462 Martonvásár Szent László u. 2. Tel.: 22/461-369
email: vedonomartonvasar@gmail.com
I. körzet, védőnő: Horváth Márta
tel: 20/290-5551
tanácsadási idő: kedd 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
II. körzet, védőnő: Dolinka Zsoltné
tel: 30/384-4382
tanácsadási idő: szerda 8-12 óra között, várandósok és
csecsemők részére. | Bejelentkezés szükséges!
III. körzet, helyettesítő védőnő: Dolinka Zsoltné
tanácsadási idő: hétfő 8-10 óra között.
Bejelentkezés szükséges!

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Hétköznap 16.00-8.00 között, valamint hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás szolgálat.
1. Ercsi Egészségügyi Központ
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. Ügyelet: 25/492-021
2. Érdi Kistérségi Ügyeleti Centrum
2030 Érd, Szabadság tér 9.
Felnőtt ügyelet: 23/365-274 Gyermek ügyelet: 23/365-770
Az ügyelet telefonhívásra kiszáll a betegekhez.

Központi szám/pszichológus:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
Idősek Nappali Ellátása:		
Házi segítségnyújtás:		
Támogató szolgáltatás:		
Családi napközi: 			
Tanyagondnoki Szolgálat: 		
Igazgató:				
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22 /460-023
30/825-4295
30 /467-9722
30 /486-6498
30 /486-6801
30 /467-9722
22 /569-119
20 / 512-1421
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ESZTI NÉNI
95 ÉVES
2015. január 15-én köszöntöttük Varga Eszter
nénit, a Kalász-csoport legidősebb, Martonvásáron élő tagját 95. születésnapja alkalmából.
Eszti nénit a Harmónia-Gondoskodás Idősek Otthonában
kerestük fel. Örömmel idézte fel a fiatalkori élményeket, mesélt a gyakran játszott színdarabokról és még egy gyönyörű
Mária-éneket is elénekelt nekünk. Nagyon örült a rögtönzött
kis ünnepségünknek. Eszti néninek jó egészséget és további
boldog éveket kívánunk!
| Olti Jánosné és a martonvásári Kalász-csoport

EMLÉKTÁBLÁT
AVATTUNK
Február 7-én, szombaton avattuk fel a 80 éve született
Udvaros Károly intézményvezető, iskola- és óvodaépítő
emléktábláját, melyet az általa oly nagyon szeretett iskola
falán helyeztünk el. Az eseményen megjelentek tanítványai,
barátai, tisztelői, mindazok, akik ismerték Őt és értékelik
azt a munkát, amelyet Udvaros Károly Martonvásár oktatási
intézményeinek érdekében kifejtett. A 2013. november 19én elhunyt Tanár Úr emlékét őrző táblát tisztelői közadakozásból állították azzal a céllal, hogy a mindenkori utódok is
legalább egy főhajtással adózhassanak emlékének.
| Kizmus Lajos

A NYUGDÍJAS KLUB
HÍREI

i

FORUM MARTINI - Martonvásár város lapja
Felelős kiadó: Martonvásár Város Önkormányzata nevében a
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (BBK Központ),
igazgató – Pfiffer Zsuzsanna
Főszerkesztő – Nagy Árpád •
Művészeti vezető – Pletser Cecília
Szerkesztés – Berta Attila • Nyomda: EPC Nyomda (epcnyoda.hu)
Fotók: Tőzsér Richárd, BBK
A szerkesztőség címe: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
E-mail: forummartini@martonvasar.hu
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ISSN 2060-6346

IMPRESSZUM

Nagyon jó hangulatban töltöttük el a pótszilveszteri esténket. Zenét Jodes szolgáltatta és megtisztelt bennünket jelenlétével Dobos Lajos úr, önkormányzati bizottsági tag. Boldog,
egészségben gazdag újévet kívánt a jelenlevő és távol maradott nyugdíjas egyesületi tagoknak.
Köszönjük a BBK vezetésének a lehetőséget, hogy használhattuk a galériát.
| Ambrus István • elnök

TÁ JÉKOZTATÁS

VÍZMÉRŐ LEOLVASÁS!

2015. február 28. és március 10. közötti időszakban
munkatársaink vízmérő leolvasást végeznek. Kérjük,
hogy az ingatlanokra történő bejutást, illetve a mérőeszközhöz való hozzáférést biztosítani szíveskedjenek.
| Fejérvíz Zrt.
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SPORT
TÉLVÍZ IDEJÉN
A statisztikák szerint, az év vége nem éppen
a mozgás és sport időszaka.
Az ünnepi készülődés, a Karácsony és a Szilveszter főként
a lazulás, a pihenés, a szórakozás, no meg a bőséges lakomák ideje.
Nem kell hozzá mélyenszántó felismerés, hogy tudjuk ez
mennyire káros szervezetünkre, hiszen ezt mindenki érzi
saját bőrén is.
Ahhoz, hogy gyomorfájás, hízás, és hosszabb távú egészségkárosodás nélkül megússzuk az ünnepeket, oda kell figyelnünk a mértékletességre, ami az ünnepi időszakban különösen fontos, bár sokunknak nehéz feladat.
Ezt megkönnyítendő az Egészségfejlesztési Iroda főzőiskolája segítségével megtanulhattuk, hogyan készítsük el
a karácsonyi, szilveszteri ételeket egészségesebb formában.
Így annak sem kellett lemondania a hagyományos karácsonyi bejgliről, vagy a töltött káposztáról, aki odafigyel az
egészsége megőrzésére.
MÁSIK FONTOS TEENDŐNK A MOZGÁS!
Ezt hallva sokan hárítanak, mondván hová tudnék menni
télvíz idején, és egyébként is már évek óta nem esett egy
centi hó sem karácsonykor. Ez persze igaz, sajnos elmarad a
szánkó, a korizás, a hógolyózás meg a többi, ha csak nem
áldozunk komolyabb összeget egy hazai vagy külföldi síparadicsomban tett látogatásra.
Hogy milyen lehetőségek vannak mégis ilyenkor, nem csak
minket, de a MOZAIK TV stábját is foglalkoztatta és aktuális
műsorukban néhány megoldással is szolgáltak.
A januárban látható Egészségügyi Magazin műsorukban
Pálfi Adrienn Veronika műsorvezetővel egy rövid hétvégi
programot vázoltak fel, amelyben szerepelt lovaglás az ercsi

Duna-parton, zumbázás Ráckeresztúron, egy kellemes séta
a még ilyenkor is lélegzetelállító martonvásári Beethovenparkban és egy kis vízitorna a Baczakó Péter városi sportcsarnokban Vajdics András tanár úrral.
Ez persze csak szerény kivonata a lehetőségeknek, hiszen vidéken még dívik a „tüzelőhasogatás sportja”, és a természetben való hosszabb-rövidebb sétákra is könnyen lehet találni
megfelelő helyszínt.
Ott vannak még a sportcsarnok kínálta programok is,
amik elsősorban aerobicot, fitneszt és labdarúgó tornákat
jelentenek.
Aki persze keresgél, az hamar rátalálhat egy-egy konditerem
szolgáltatásaira is, és a szív- és érrendszer szempontjából sokak számára javallott szauna is több helyen elérhető. A
bevállalósabbak boksszal is elüthetik az idejüket vagy akár
az enyhe időnek hála egy szilveszteri Százhalombatta-Ercsi
evezésen is részt vehettek.
Nem mondhatjuk tehát, hogy nincs hol mozogjunk, sportoljunk télvíz idején, de ha ez valakinek túl intenzív lenne, az
saját otthonában is végezhet frissítő tornagyakorlatokat,
hogy a felszedett kilókat tavaszra le tudja dolgozni.
| Forrás: Ercsi Híradó

Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.
Cím: 2451 Ercsi, Esze Tamás u 14.
Telefon: +36 (25) 520-777
E-mail: ercsi.efi@gmail.hu
Honlap: www.ercsirendelo.hu/EFI
FORUM MARTINI / 2015. FEBRUÁR
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KERTBARÁTOKTÓL
KERTBARÁTOKNAK
AKTUÁLIS TEENDŐK
FEBRUÁR 15. ÉS MÁRCIUS 15. KÖZÖTT

RECEPTÜNK
SODROTT RÉTES

Miterli Péterné receptje

Ahogy azt Miterli Péterné,
Rozika néni készíti.
HOZZÁVALÓK - 4 személyre
• 45 dkg liszt
• 1 tojás
• 2 dl tejföl
• 10 dkg zsír vagy 12 dkg margarin
• só
ELKÉSZÍTÉSE
1. A zsírt (vagy margarint) kicsit megolvasztjuk,
és kb. 10 dkg liszttel összedolgozzuk. A maradék
lisztet, a tojással, tejföllel és sóval összegyúrjuk,
hogy rugalmas tésztát kapjunk.
2. A rugalmas tésztát kb. 35 cm x 50 cm nagyságúra nyújtjuk és a lisztes-zsíros (vagy margarinos)
tésztát rákenjük a kinyújtott tésztára kb. tenyérnyi szélességben, majd a tésztát összehajtjuk. Kb.
fél órát pihentetjük, ami után 6 darabba vágjuk.
3. A cipókat egyenként tepsi hosszúságúra sodorjuk és zsírral, vagy margarinnal meglocsoljuk. Tetszés szerinti töltelékkel megtöltjük, majd feltekerjük. Tetejét is megkenjük , hogy ne száradjon meg.

Éghajlati körzetünkben, zöldséges kertünkben szabadföldi
veteményezést február utolsó napjaiban vagy március első
napjaiban lehet elkezdeni. A kora tavaszi hirtelen szárazság
miatt szükséges a korai munkavégzés. Ha várhatóan több
napra száraz enyhe időjárás köszönt ránk, a talaj felületét
finoman elműveljük és délután vagy másnap a korai vetőmagok – zöldség, sárgarépa, retek, saláta, sóska, spenót,
pasztinák - elvethetők. A vetés mélységére ügyeljünk. Salátát a többi zöldségnövénytől távolabb vessük, mert akadályozzák egymást. Szárazság esetén finom porlasztással segítjük kelésüket. A siker kicsi dolgokon is múlik. Sárgarépából
érdemes többféle termésidejű fajtát venni. A 180-220 napos
fejlődésűek téli tárolásra alkalmasak. Frissen trágyázott
talajt nem kedveli, de a tápanyagokban gazdag talajt igen.
A zöldség, sárgarépa majdan fokozott növényvédelmet igényel.
Gyümölcsfák, bokornövények, szőlők ültetése szintén
március elején válik esedékessé. Metszés után enyhe időben
pedig a lemosó permetezés. Az őszibarack, kajszibarack metszését sem hagyhatjuk el, mert a gombafertőzések korán
kezdődnek, rügypattanást követően. Szőlő esetében az atkafertőzés és lisztharmatfertőzés a legkorábbi. Próbáljunk meg
szakszerű védelmet alkalmazni, hogy sikeresek lehessünk.
2014 időjárása nagy próbatétele volt szőlő, gyümölcstermesztés szakembereinek, főként az évad végére jutott a

Jó étvágyat!

MEGHÍVÓ
Akik a gyakorlatban is szeretnék megnézni, hogyan készül a sodrott és a
nyújtott rétes, azokat szeretettel várjuk a Brunszvik-Beethoven Kulturális
Központ galériájába március 16-án
(hétfőn) 17 órára.
Miterli Péterné (Rozika néni) a sodrott
rétest, Tóth Sándorné (Magdi néni) pedig a nyújtott rétest készíteni majd.
FORUM MARTINI / 2015. FEBRUÁR

természet kihívó hangjából. Idős, mezőgazdaságban élt emberek visszaemlékezései szerint legalább 50 éve nem volt
hasonló nyárvégi özönszerű esőzés. A jövő szempontjából a
nedvesség visszapótlása örömteli, az előre látható előrejelzések szerint a tavaszi teendőket nem késlelteti majd.
Így legyen, bizakodva tekintsünk jövőnk elé!
Fiatal, kezdő mezőgazdasági vállalkozók pedig tájékozódjanak a széleskörű támogatási rendszerről, és legyenek sikeresek a jövőben.
Kisállat tartásra rendezkedjünk be, mert élmény és siker
az eredménye. A munkához sikert kívánunk.
| Varga Béla
13

2014 | 10 | 15.
Tordas Község Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELKEZDŐDIK AZ „ETYEK-GYÚRÓ-TORDASMARTONVÁSÁR-ERCSI KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉSE”
CÍMŰ KDOP-2.1.1/B-12-2012-0074 AZONOSÍTÓSZÁMÚ
PROJEKT KIVITELEZÉSE

Tordas Község Önkormányzat 248.412.000 forint támogatást nyert a KDOP-2.1.1/B-12-2012-074 számú
„Budapest-Balaton és Eurovelo6 kerékpáros útvonal
transzverzális kapcsolat: Etyek-Gyúró-Tordas-Martonvásár-Ercsi kerékpárút fejlesztése” elnevezésű projektre, melynek kivitelezése 2014.10.14-én kezdődött.
Nagyszabású – időközben országos jelentőségűvé nőtt –
vállalkozás megvalósítására kaptunk lehetőséget, amikor
elfogadták az Etyek – Ercsi turisztikai kerékpáros útvonal
megvalósítására beadott pályázatunkat. A kerékpárút és
kerékpáros útvonal a tervezett Budapest-Balaton kerékpárút
része lett. A projekt első részeként 2014.10.14-én a közbeszerzési eljárás során nyertes Tordas Kerékpárút 2014 PV
Konzorciummal kötött szerződéssel kezdetét vette a kivitelezés: Tordas és Gyúró között megépül az önálló kerékpárút a
Szent László patak mentén, majd a turisztikai kerékpáros
útvonal többi része is.

APRÓHIRDETÉS
Márciustól bővítem az iroda kínálatát.
Területe: lakás és otthonteremtési célú megtakarításokhoz, hitel kiváltáshoz tanácsadás.
Március 1-től várom az érdeklődőket.
Hívjanak, írjanak, helyszínre megyek, és segítek.
Keresek ügyfelek részére eladó, és kiadó ingatlanokat.
| Eötvös Péterné Beáta • ingatlanközvetítő-értékbecslő
06 30/341-0975; www.ingatlan-martonvasar.hu;
eotvos.beata@t-online.hu

Az útvonal Etyeken indul, ahonnan földutakon elér Gyúróra,
ott bekapcsolódik a kerékpárútba, majd Tordas belterületi
utcáin keresztül a Gesztenyés úton át vezet Martonvásárra
a Vadászház mellett. Martonvásáron áthaladva szintén földutakon jut el Ráckeresztúrra, onnan Ercsibe, majd Szigetújfaluban csatlakozik az Eurovelo6-hoz. A projekt keretében
a Gesztenyés út burkolatát felújítjuk a Vadászházig, a többi
szakaszon kátyúmentesítés és KRESZ táblás kijelölés történik. Reméljük, hogy kerékpárutunk a tordasi sportcentrum
egyik fontos pillérévé válik: sportolásra ösztönzi az itt élőket,
és idecsalogatja a sportos kedvűeket.
A projekt a z Európai Unió támogatásával, a z Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

APRÓHIRDETÉS
Másfél éves TOYOTA AYGO 12.000 km-rel, extrákkal eladó!
Érdeklődni lehet a 06 70/4266-856-os telefonszámon.
Középiskolásokkal szívesen foglalkozom német nyelvből, meg is kedveltetem ezt.
Telefonszámom: 06 22/460-257, vagy 06 30 234-8694.
Martonvásár szőlőhegyen gondozott gyümölcsöst és szőlőt kedvező feltételekkel bérbe adnék.
e-mail: ecksteinvilmos@gmail.com , tel: 06 30/6832-792

Ha Önök számára bármilyen bútor és
egyéb tárgy fölöslegessé vált, szívesen
elszállítom, legyen az bármilyen anyagból
(fa, műanyag, fém, rossz számítógép).
Helyi lakos vagyok, kisebb karbantartási
munkákat is vállalok.
Hívjanak bármikor:
Balogh Sándor
06 30/838-7169
FORUM MARTINI / 2015. FEBRUÁR
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Tisztelettel
adózunk
egymásnak,
tisztességgel
adózzunk a
közösségnek!

Kedves Martonvásáriak! Szeretnénk Önöknek bemutatni,
hogy a helyi adózásban milyen változások történtek, az
adóforintokat mire költjük és
milyen beruházásokat tudunk
megvalósítani „extra” forrásokból. Ahogyan ígértük, ebben a lapszámban választ kaphatnak kérdéseikre azok is,
akik nem jöttek el a közmeghallgatásra.

KÖZÖS
FELELŐSSÉG
KÖZTEHERVISELÉS
PONTOS
ELSZÁMOLÁS
HORVÁTH BÁLINT
ALPOLGÁRMESTER ÍRÁSA

Mi után és milyen helyi adót kell fizetni a martonvásári magánszemélyeknek?
Lakó- és Településközponti Vegyes övezetben:
• lakóingatlanok után kommunális adót;
• vállalkozói céllal vagy vállalkozó által használt vagy
hasznosított épület(rész) után építményadót; (kiadott vagy
saját vállalkozási célra használt helyiségek) Az adó mértéke
csökkent!
• üres telkek után telekadót. (nem beépíthető, építési tilalom alatt álló üres telkek 50%-kal adóznak) Az adó mértéke
csökkent!
Kertes mezőgazdasági övezetben (Szőlőhegy):
• kommunális adót ingatlanonként, ha a telek legalább 60%ban nincs betelepítve szőlővel; (szőlőültetvény magyarázatát
lásd. lentebb)
• telekadót, itt üres telkek után nem kell fizetni!
Gazdasági övezetekben lévő tulajdon esetén:
(gazdasági-ipari, gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató, egyéb)
• építmény- és telekadót, a vállalkozásokkal megegyező
módon. Az adók mértéke csökkent!
Martonvásár Város polgárai a lakosság által igénybevett szolgáltatások finanszírozására kommunális adót
FORUM MARTINI / 2015. FEBRUÁR

fizetnek a közös kasszába évek óta. Ezen a gyakorlaton a
Képviselő-testület az új adórendelet értelmében sem változtatott. Közös költségvetésünk kettős képet mutat. Azt Önök
is minden bizonnyal tapasztalták, hogy a fejlesztésekre jelentős forrásokat tudtunk megszerezni, de a működésünkben évek óta hiány jelentkezik. Ennek oka, hogy a lakosság
által igénybevett szolgáltatásokra (közterület-fenntartás,
köztemető, közösségi közlekedés, közvilágítás, óvoda, iskola,
egészségügy, stb.) fordítható állami támogatás csökkent, a
lakossági befizetések viszont nem növekedtek. A megemelt
kommunális adót ennek a hiánynak a mérséklésére kívánjuk
fordítani. A polgármesteri hivatalra, az önkormányzatra,
kultúrára, sportra, stb. továbbra sem az Önök magáncél után
megfizetett adóforintjaiból kívánunk költeni, hanem az állami támogatást a vállalkozások és vállalkozási célú tevékenységek adójával egészítjük ki.
Martonvásáron a magánszemélyeknek – a tulajdonos(ok)nak vagy a lakás bérlőjének - kommunális
adót kell fizetni. Mértéke ingatlanonként (lakásonként)
28.500 Ft / év, melyet két részletben fizetünk be. (14.250 Ft
/ félév) Az adó így családonként / ingatlanonként havonta
2375 Ft terhet jelent. A korábbiakhoz képest ez körülbelül
1200 Ft-os növekedés.
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A HELYI POLGÁROK ÁLTAL
KÖZVETLENÜL IGÉNYBE VETT
SZOLGÁLTATÁSOK
KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

KIADÁS (eFt)

KIADÁS
ÖSSZESEN

ÖnkorMartongazda
mányzat és (működtetésre
intézményei átadott)

VÁROSÜZEMELTETÉSI
ALAPFELADATOK

Állami
támogatás

50 204

50 204

Települési hulladékgazdálkodás (hulladékgyűjtők, hó- és síkosság mentesítés,
szennyvíz-szállítás)

6 833

6 833

Út, járda karbantartás (kátyúzás, padkázás, táblák stb.)

6 247

BEVÉTEL
ÖSSZESEN

BEVÉTEL (eFt)
Saját
(adó, egyéb,
tartalék)

Egyéb
befizetés,
pályázat

22 324

22 324

6 247

6 256

6 256

1 540

1 540

Köztemető

4 498

4 498

Helyi közösségi közlekedés

5 099

5 099

Közvilágítás, karbantartás

12 207

12 207

10 624

10 624

Zöldterület kezelés (fűvágás, gallyazás,
szemétszedés-seprés, locsolás, virágosítás, fásítás)

13 918

13 918

3 904

3 904

Városgazdálkodás (földmunkák, bontások,
játszóterek, vagyonvédelem, stb.)

1 402

1 402

INTÉZMÉNYEK, SZOLGÁLTATÁSOK,
TÁMOGATÁSOK

252 879

19 620 272 499

246 652

2 990

249 642

Brunszvik Teréz Óvoda

138 213

11 181

149 394

144 487

2 990

147 477

41 756

41 756

41 720

41 720

1 464

1 464

500

500

250

250

Gyermek- és szociális étkeztetés (Iskola)
Működési célú céltartalék (élelmezés)
Iskolatej (óvodatej)
Egészségügyi kiadások (labor, stb.)

2 655

2 655

Háziorvosi rendelő, egészségház

1 381

1 381

Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő

4 497

4 497

2 561

14 832

13 446

13 446
21 482
25 267

Védőnői szolgálat

12 271

Szociális támogatások

21 421

21 421

21 482

Közfoglalkoztatás támogatása

25 267

25 267

25 267

Kistérség működtette lakossági szolgáltatásokra átadandó
(Segítő szolgálat, orvosi ügyelet)

9 332

9 332

ISKOLÁK MŰKÖDTETÉSE ÉS
MŰKÖDÉSÜK TÁMOGATÁSA

2 286

49 128

51 414

Martonvásári Beethoven Ált. Iskola

1 270

39 220

40 490

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola
(Malom épület)

1 016

9 908

10 924

3 920

800

3 920

800

4 720
4 720

BEVÉTELEK A LAKOSSÁG ÁLTAL IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ELLENTÉTELEZÉSÉRE

63 400

63 400

Kommunális adó

40 000

40 000

Magánszemélyek által lakó- és településközponti területen befizetett telekadó

6 000

6 000

Talajterhelési díj

2 800

2 800

14 600

14 600

63 400

3 790 340 086

Magánszemélyek által befizetett gépjármű adó helyben maradó része: 40 %! (az
adó 60%-át az állami költségvetésbe kell
befizetni)
ÖSSZESEN:
FORUM MARTINI / 2015. FEBRUÁR

255 165

118 952 374 117

272 896
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Kivételek: nem kell kommunális adót fizetni a legalább
60%-ban szőlővel betelepített szőlőhegyi telkek és a telekadó hatálya alá tartozó ingatlanok után.
*Mikor számít szőlőültetvénynek a kertes mezőgazdasági övezetben lévő telek? Hogyan kell értelmezni a 60 %-ot?
A termő szőlőtőkék számát szükséges megszorozni két négyzetméterrel.
Amennyiben az így kapott terület nagyobb, mint a telekterület 60 %-a,
a telek szőlőültetvénynek minősül és nem kell utána kommunális adót
fizetni! Ennek az intézkedésnek a célja, hogy a valóban szőlőtermesztésre használt ingatlanok tulajdonosait segítsük, az ingatlanjaikat a

emelt adónak. Ezzel együtt ott még rosszabbak az utak, járda
nincs a környéken, a közvilágítás hiányos, a körzetes közintézmények állapotát inkább nem minősítem. Azt is ki kell
emelnünk, hogy Martonvásáron az egy főre vetített nettó
jövedelem magasabb, mint Érden, sőt Fejér megyében és a
környéken a legmagasabbak között szerepel. A helyi lakosság eddig kevésbé járult hozzá az általa igénybe vett szolgáltatások finanszírozásához, annak ellenére, hogy minden családot érint az óvoda, az iskola, az orvosi rendelők,
a közvilágítás, vagy éppen a temető ügye.

szőlőhegyen csak lakhatási céllal használókat pedig egységesen kezeljük a város más részén élőkkel.
Példa: Ha valakinek van 312 darab, termő szőlőtőkéje, a telke 1000
m2, akkor a 312-t meg kell szorozni kettővel (312*2=624), és az így
kapott számot kell összeha sonlítani a telekter ület 60 % -ával.

Köszönetünket fejezzük ki Önöknek, hogy a mindannyiunk által igénybevett szolgáltatásokra, a település
fenntartására befizetik az adókat! Tisztelettel adózunk
egymásnak, tisztességgel adózzunk a közösségnek!

(1000*60%=600 m2) 624>600, így a telek szőlőültetvénynek minősül,
nem kell kommunális adót fizetni!

Szociális alapon kérhető kedvezmény a szolidaritás jegyében! Lehetőség van magánszemélyek adója esetében részletfizetést, fizetési halasztást vagy mérséklést
kérni, ha erre valaki rászorul. A jegyzőhöz egy kérelmet szükséges írni, majd be kell mutatni a jövedelemigazolásokat, a közüzemi számlákat, a kiadásokat. Ezt
követően a Polgármesteri Hivatal elkészíti a környezettanulmányt, mely alapján indokolt esetben a jegyző
dönt a részletfizetésről vagy a mérséklés mértékéről.
Nyugdíjasokat érintő változás: a most érvényben lévő
szabályozás szerint nincs kivétel életkor szerint, mindenkire
egyformán vonatkozik a rendelet. Az idősek is kérelmezhetik
az adó fentiekben említett könnyítését. Előfordulhat, hogy
egy idősebb házaspár egy főre vetített jövedelme magasabb,
mint egy háromgyermekes, egykeresős családé, így az adó
mérséklésére csak egyedileg kerülhet sor.
Engedjenek meg egy személyes példát. Egy közeli rokonom Érd kertvárosában él a családjával. Ott az önkormányzat
nem kommunális adót, hanem építményadót szed a magánszemélyektől is. (az elnevezés nem lényeges) Az általuk befizetett helyi adó évente – a 110 m2-es, átlagos családi ház
után – 71.200 Ft. Ez két és félszerese a martonvásári, meg-

Üres telkek után telekadó fizetési kötelezettség keletkezik. A telekadó mértéke egységesen: 100 Ft/m2 az egész
városban (korábban 160 Ft/m2 volt!). A be nem építhető vagy
építési tilalommal terhelt telkek 50%-kal adóznak. A telekadó hatálya alá eső telkek után kommunális adót nem
kell fizetni!
Vállalkozási célú épület(rész) használat után mindenkinek - a tulajdonos lehet magánszemély vagy vállalkozás építményadót kell fizetnie. Az építményadó mértéke egységesen: 400 Ft/ m2 (korábban: 465 Ft/m2 volt!). Amennyiben
valaki vállalkozási céllal használ műhelyt, irodát, ahol ügyfeleket fogad; az épületben üzletet üzemeltet vagy egyéb céllal használ, esetleg ad bérbe helyiségeket; a cég telephelyeként költséget könyvel el az ingatlanban használt helyiségre,
akkor keletkezik bevallási és adófizetési kötelezettsége.
Vállalkozások adófizetési kötelezettsége
Azon vállalkozások számára, akik eddig a jogszabályok szerint megfizették a terheket, azoknak könnyítést jelentenek a
változások, hiszen mind az építmény- és a telekadó, mind
pedig az iparűzési adó csökken.
Akik most szembesülnek adófizetési kötelezettségeikkel,
(gazdasági övezetben például egyszerre kell építmény- és
telekadót fizetni – a korábbi jogszabály szövegéből is ez
következett), azoknak plusz teherként jelentkezhet.

VÁLLALKOZÁSI CÉLLAL HASZNÁLT INGATLAN UTÁN FIZETENDŐ ÉPÍTMÉNY- ÉS TELEKADÓ
ÉPÍTMÉNYADÓ
Lakó- és Településközponti Vegyes övezetben

400 Ft/ hasznos nettó m2 / év (a vállalkozás tulajdonában álló ingatlanon
meglévő épület összes hasznos alapterülete m2-ben)

Lakó- és Településközponti Vegyes övezetben

Csak az üres telkek után fizetendő meg. Mértéke 100Ft / m2 / év.
A be nem építhető telkek (zöldterületben lévő, közterületi kapcsolattal nem rendelkező)
és építési tilalommal terhelt üres telkek után az adó 50%-át kell megfizetni.

ÉPÍTMÉNYADÓ

400 Ft/ hasznos nettó m2 / év (a vállalkozás tulajdonában álló ingatlanon
meglévő épület összes hasznos alapterülete m2-ben)

TELEKADÓ

Gazdasági övezetben

TELEKADÓ
Gazdasági övezetben vagy
kivett külterületek után

FORUM MARTINI / 2015. FEBRUÁR

100 Ft / m2 / év SZÁMÍTÁS MÓDJA:
Beépített ingatlan esetén: az építményadónál bevallott hasznos alapterület
kétszeresét ki kell vonni a földhivatalnál nyilvántartott telekterületből, így kapjuk
meg a telekadó fizetésre kötelezett telekterületet.
Be nem épített ingatlan esetén: a földhivatalnál nyilvántartott telekterület az
adóköteles.
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VÁROSIGAZGATÁSI ÉS
KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSI FELADATOK
KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

KIADÁS (eFt)

KIADÁS
ÖSSZESEN

Önkormány- Martongazda
zat és intéz- (működtetésre
átadott)
ményei

BEVÉTEL
ÖSSZESEN

BEVÉTEL (eFt)
Állami
támogatás

Saját
Egyéb
(adó, egyéb, befizetés,
tartalék)
pályázat

VÁROSIGAZGATÁSI FELADATOK

233 097

29 450

262 547

107 981

5 564

Polgármesteri Hivatal és városháza ép.

135 584

9 762

145 346

100 439

250

100 689

2 877

1 080

1 256

2 336

Mezőőri tevékenység
Önkormányzat (pályázatok, szerződések,
tervezések, igazgatási díjak, városvezetés)

2 877
42 504

2010

44 514

14 441

127 986

10 441

10 441

4 058

4 000

14 520

2 478

4 000

6 478

Pályázatok működési kiadásai és bevételei
Kistérségnek átadott egyéb (belső ell., stb.)
KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS
RENDEZVÉNYEK KISZOLGÁLÁSA
Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ
Óvodamúzeum és Könyvtár (ÓMK)
CIVIL-, SPORT- ÉS KÖZBIZT.
Sportlétesítmény működtetés (sportpálya)

935

935
36 347
36 347
14 850

13 360

49 707

9 031

45 378

4 329

4 329

4 318

19 168
4 318

4 318

6 462

6 462

8 042

1 580

Martonsport Nonpr. Kft-nek átadott pénzeszköz
Civil és sportszervezetek támogatása

8000

8000

Kiemelt rendezv., nemzetközi kapcsolatok

5500

5500

Polgármesteri tehetségtámogató program

600

600

750

750

Martonv. Kult. Egy. önkormányzathoz kapcsolódó feladatainak támogatása
Polgárőrség közbizt. feladatainak, a Gárdonyi
Rendőrkap. és a Mv-i Mentőszolgálat
Martonvásárért Alapítvány (pályázat)
EGYÉB FELADATOK

10 588

MÁV vasútállomás rendbentartása
Hiteltörlesztés (Áfa kölcsön)
Csatorna Áfa befizetés
A VÁROSIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSI FELADATOK BEVÉTELEI

3 500

14 088

7 928

7 928

3 500

3 500

3 500

3 500

6 160
4 428

4 428

4 428

6 160
4 428

174 752

174 752

1 700

1 700

95 000

95 000

62 400

62 400

Magánszemélyek által – vállalkozási cél
után - befizetett építményadó

3 600

3 600

Vállalkozások által befizetett gépjárműadó
helyben maradó része: 40 %!

2 000

2 000

10 052

10 052

Pótlékok, bírságok
Helyi Iparűzési Adó
Vállalkozások és vállalkozási övezetek
telek- és építményadója

Egyéb bevételek, igazgatási szolgáltatási díj,
kamatbevétel, pénzeszköz átvétel, stb.
Előző évi pénzmaradványból, tartalékból
32 950

276 635 107 981

ÖSSZESEN:

243 685

Költségvetési transzferek a TKT részére

223 804

223 804

15 000

15 000

Általános tartalék
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

22 369

310 666

223 804 223 804
15 000

15 000

Kiadás összesen Bevétel összesen
889 556
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180 316

889 556
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Kivételek a telek- és építményadó vonatkozásában:
a földhivatali nyilvántartás szerint mezőgazdasági művelés alatt álló terület mentes a telekadó alól; mezőgazdasági
célú (tanya) 1 hektárt meg nem haladó telekterülettel vagy
Kmü (Különleges mezőgazdasági üzemi) övezetben lévő
ingatlanok mentesülnek az építmény- és telekadó fizetési
kötelezettség alól; a mezőgazdasági célú és ténylegesen úgy
is használt épületek pedig mindenhol mentesülnek az építményadó megfizetése alól a magasabb rendű jogszabályok
rendelkezései szerint.
Az iparűzési adó mértékét 2%-ról 1,9%-ra csökkentettük, hogy városunk vonzóbb befektetési környezetet biztosítson a következő időszakban. A vállalkozások tekintetében
egyszerre kell az összes adóbevételt növelni, de az egyes vállalkozások adóterheit csökkenteni. Ez úgy lehetséges, hogy
a vállalkozókat érintő adónemeket csökkentjük (telekadó,
építményadó, iparűzési adó), de a megerősített adócsoport
- pontos nyilvántartás alapján elvégzendő - adóbehajtási
hatékonyságát növeljük, valamint a saját jogszabályunkat
mindenkivel betartatjuk.

Gépjárműadó: az adót a vonatkozó jogszabályok alapján kell
megfizetni mind a magánszemélyeknek, mind pedig a vállalkozásoknak. A befizetett gépjárműadó 60%-a a központi költségvetést illeti, csak az adó 40%-a marad helyben és kerül
be Martonvásár Város Önkormányzatának (a helyi polgárok
közösségének) költségvetésébe.
Vonatkozó jogszabályok:
• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
• az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
• Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
helyi adókról szóló 19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
A részletszabályok és a jogszabályi kivételek tekintetében
kérjük, tájékozódjanak városunk honlapján vagy személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal Adócsoportjának
kollégáinál!
2015. január 1-étől mindenkinek, adónemenként bevallást
kell készítenie, még akkor is, ha valamiért mentességet élvez.
A bevallás hiányába is kivethető az adó. A nyomtatványok
a hivatal adócsoportjánál elérhetők el.

Övezeti megjelölések a rendeletben: a város
településrendezési
eszközeiben (szerkezeti terv, helyi
építési szabályzat)
használatos övezeti besorolásokhoz igazodnak.

Közös kassza – Martonvásár 2015. évi költségvetése
Már említettem, hogy költségvetésünk kettős képet mutat,
hiszen a fejlesztési források „megszerzésében” jól teljesítünk,
míg a működési költségvetésünk hiánnyal küzdött az elmúlt
években. A vonatkozó jogszabály szerint Képviselő-testület
deficites (hiánnyal rendelkező) költségvetést nem fogadhat
el, így Martonvásáron is „nullás”, egyensúlyban lévő költségvetési rendeletet szavaztunk meg.
Szét kell választanunk a működési és a felhalmozási (beruházásokat tartalmazó) forrásokat. A működési költségvetést
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KÖLTSÉGVETÉSÜNK
KETTŐSSÉGE
fejlesztési
források
„megszerzése”

működési hiány
kevés saját
adóbevétel
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további két részre oszthatjuk: a polgárok által közvetlenül
igénybe vett szolgáltatások bevételeire és kiadásaira, valamint a városigazgatási és közösségszervezési feladatok bevételeire és kiadásaira.
Egyértelműen kívánjuk Önöknek bemutatni, hogy az adóforintokat és az állami támogatást mire és milyen mértékben
használjuk fel.
A táblázatokból jól látszik, hogy a polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások bevételei (állami támogatás
és magánszemélyek magáncélú befizetései) nem fedezik a
kiadásokat, mintegy 30 millió forintos hiány jelentkezik.
A városigazgatási és közösségszervezési feladatok bevételei
(állami támogatás és vállalkozási célú adóbefizetések) azonban nagyságrendileg ekkora többletet mutatnak. Az itt keletkező plusz forrást – ahelyett, hogy fejlesztésekre, útépítésre,
pályázati önrészekre fordítanánk – át kell csoportosítanunk
a lakossági szolgáltatások finanszírozására. Tehát a lakossági
befizetések, a megemelt kommunális adóval sem fedezik az
azokhoz tartozó kiadásokat! Egyértelműen láthatják, hogy az
Önök magáncélú adóforintjaiból nem költünk a most megépült kulturális épületekre, vagy éppen a polgármesteri hivatalra, az önkormányzatra, vagy sportra. Ezekre a célokra a
vállalkozások befizetéseiből fordítunk.

BERUHÁZÁSOK – FEJLESZTÉSEK „EXTRA” FORRÁSOKBÓL
CIKLUS

FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK

PROJEKTEK

2010-14

Igazgatás, kultúra,
kisgyermekek

Városháza, segítő szolgálat és járási hivatal, főtér és
kulturális épületek, óvodabővítés, út- és járdaépítések

Iskolai- és sportfejlesztések a
gyermekekért

Általános iskola egy épületben történő elhelyezése - bővítése tornateremmel (sportcsarnok), művészeti iskola
(malom) fejlesztése, sportöltöző-sportpálya, szennyvízhálózat és tisztító, útfelújítások folytatása

2014-19

Tisztában vagyunk vele, hogy az út- és járdaépítési programunkat folytatnunk kell, ez számomra is prioritást élvez.
Ezzel együtt a célzott forrásokból – amit a tornateremre
(sportcsarnokra), sportöltözőre, sportpályára, stb. nyertünk
el és önrésszel kell kiegészítenünk – más célra nem költhetünk. Tehát nem lehet ezekből a forintokból járdát vagy
éppen vízvezetéket építeni. Amennyiben ezt megpróbálnánk, a többszörösét kellene visszafizetni az államnak.
A beruházásaink megvalósításához rendelkezésre áll 170
millió Ft saját tartalék önrészként, a Hungrana Kft. támogatása, - a „TAO” rendszerben a Magyar Kézilabda Szövetségen,
valamint a Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül elnyert
pályázatokhoz - melynek összege mintegy 700 millió Ft, valamint 300 millió Ft kormányzati támogatás az önrészekhez,
illetve az iskolabővítéshez. Az iskolai- és sportfejlesztésekről részletes leírásokat, látványterveket a következő Forum
Martiniban tervezünk megjelentetni.
További fontos beruházás a szennyvíztisztító felújítása és
a Szent László út melletti lakópark és Erdőhát településrész
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becsatornázása. Ehhez a projekthez szükséges előkészületek
megtörténtek, a forrás lehívásához új pályázatot nyújtunk
be a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel
közösen. Ez az állami cég teljesen átveszi a projekt menedzselését, lebonyolítását. A szükséges önrészeket azonban
az újonnan csatlakozók befizetéseiből kell fedeznünk.
Az elmúlt időszakban lakóingatlanonként 400.000 Ft+Áfa
összeg került meghatározásra, azonban figyelembe véve a
körülményeket, elképzelhetőnek tartjuk ennek csökkentését
(kb. 300.000 Ft+Áfa közművesítési hozzájárulás). Az érintetteket külön tájékoztatjuk egy fórum keretében, mindenkinek
kiértesítést küldünk az időpontról.
Bízom benne, hogy településünk az elkövetkező időszakban ugyanolyan lendülettel tud tovább fejlődni,
mint az elmúlt években. Kérem Önöket, segítsük egymást, dolgozzunk együtt Martonvásárért!
| Horváth Bálint • alpolgármester
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