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BETÉRNI
Mögöttünk a Trilla, a Sakkünnep,
a Fülesbagoly és a Charlie-koncert,
előttünk Borbély László zongoraestje,
a StartUP- és a Völgy-vidékről szóló
fotókiállítás, illetve jön a Tök Jó Hét is!
A lényeg: jó vendéglátók vagyunk,
hozzánk tényleg mindig jó betérni,
hazajönni.

KÖZMEGHALLGATÁS
Tisztelt Martonvásáriak!
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 14-én, csütörtökön
18.00 órától közmeghallgatást tart a BrunszvikBeethoven Közösségi Házban (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.).
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi tevékenységéről, az önkormányzat szervezeti, pénzügyi, gazdasági helyzetéről.
2. Tájékoztató Martonvásár Város Önkormányzata
2021. évi pénzügyi, gazdasági helyzetéről, beruházásairól, fejlesztési terveiről.
3. Egyebek
Amennyiben Önnek közérdeklődésre számot tartó kérdése van, előzetesen megküldheti az onkormanyzat@
martonvasar.hu e-mail címre vagy írásban leadhatja
a Polgármesteri Hivatal lakosságszolgálatán (2462
Martonvásár, Budai út 13.).
Az ülést a hatályban lévő járványügyi jogszabályok
és előírások figyelembevételével tartjuk meg.
Kérjük, figyeljék a város honlapját, facebook-oldalát
és hirdetőtábláinkat az aktuális információk megismeréséért.

Új helyszínen a fogadóóra

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 2021. október 1-jén,
pénteken 17 órakor már új helyszínen tar t fogadóórát
Martonvásáron. A pontos cím: Dózsa György út 10., I. emelet.
Az irodát az új Szolgáltatóházban találják meg, bejárat a
MartonKlinik felől.

Kerékpárút

Szeptember első hetében az Innovációs és Technológiai
Minisztériumban (ITM) komoly tárgyalások folytak a
Tárnok-Martonvásár-Kápolnásnyék kerékpárút ügyében.
A martoni városvezetők azt próbálták elérni, hogy az eredeti
tervben nem érintett Fehérvári úti szakasz is biztonságosabb
legyen a jelenleginél. A szakmai konszenzusos megoldás
alapján a Sporttelep utca és a városkapu között „koppenhágai” típusú, azaz „K”-szegéllyel elválasztott, megemelt, kiszélesített irányhelyes sávokat javasolnak a szakemberek.
Horváth Bálint alpolgármester szerint „a cél továbbra sem
változott, a tervek készüljenek el, az engedélyek legyenek
meg, a most induló uniós finanszírozási ciklusban pedig tegyünk meg mindent a kivitelezéshez szükséges finanszírozás
biztosításáért.”
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A Caola Zrt.-t Martonvásáron

Szeptember elején városunk és a Caola Zrt. vezetői, valamint
az InPark Martonvásár Kft. képviselői egyeztettek, és jó hír,
hogy az 1831 óta jogfolytonosan működő hazai tulajdonú
vállalat minket választott központjául.
A főként háztartási és professzionális tisztítószereket gyártó, hazai tulajdonú vállalat 4 ezer négyzetméteres gyártócsarnokot hoz létre a területen, ahol 2022 végétől indulhat
meg a termelés, a csarnok építése pedig idén elkezdődik. A
beruházás első körben 40-50 új munkahelyet teremthet, ám
a terület méretének és a csarnok moduláris felépítésének
köszönhetően ez a későbbiekben akár növekedhet is.
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A KONTÉNERTANTEREM-ÜGY
HORVÁTH BÁLINT KOMMENTÁRJA

Kedves Szülők! Kedves Városlakók!
A „konténertermek” talán a leg jobb termek jelenleg
az iskolában. Így nyilatkoztak a legtöbben, akik látták
személyesen. (1)
A Tankerület teremberendezésről gondoskodott, de
az öltözőpadokat az önkormányzatnak kellett két nap
alatt beszerezni. (2)
Az iskolaszervezési, teremkiosztási kérdések, iskolai
kommunikáció nem önkormányzati kompetencia. (3)
Mi lesz hosszútávon? Mit (nem) láttunk előre? (4)

1./ A három konténerterem kifejezetten minőségi környezetet biztosít a tanulók számára. A tanító nénik gondoskodnak
a dekorációról, az otthonossá tételről. Vizesblokk konténer
nincs, vízbekötésre nem volt lehetőség. Itt fontos rögzítenünk, hogy a tavalyi évben a városházán működő osztályt
leszámítva ugyanannyi csoport lesz idén az épületben, mint
tavaly. Három nyolcadikos osztály távozott, három elsős
kezd, vagyis ugyanannyi a vizesblokk használati igény, a
konténertermekben lévő osztályok pedig használhatják az
ebédlő vizesblokkját is.
Ezekben a termekben és a közlekedőkben elektromos fűtés
van, továbbá egyedüliként itt van klíma és redőny is.
Így minden osztálynak lesz saját terme, a csoportszobákba,
nyelvi terembe nem kell osztályokat bezsúfolni.
2./ A Tankerület használt padokat és székeket küldött, amivel nincs baj, de szerettük volna, ha új bútor kerül ide. Erre az

iskolavezetés a Tankerülettől ígéretet kapott, így reméljük,
hogy pár hónapon belül lecserélhető a bútorzat.
Azonban öltözőpadok nem érkeztek, ezért az iskola a városvezetés segítségét kérte. Megrendeltük, a martongazdás kollégák elhozták, majd összeszerelték.
3./ A kérdés, hogy miért az első osztályosok kerülnek az új
termekbe, bennem is megfogalmazódott. Igazgató úr úgy tájékoztatott, hogy a lokáció előnyei miatt. Közel van a bejárat,
nem kell lépcsőzni, közel a vizesblokk, az étkező, az udvar.
Mindenki más áthelyezése a megszokott terméből ráadásul
problémás. Én elfogadtam az érveket, nincs okom megkérdőjelezni a legjobb szándékot az iskola részéről, ezt nem javaslom másnak sem.
A kommunikáció lehet, hogy néha szerencsés nyilvánosan is,
hiszen mindenkit érdekel minden, de a legfontosabb, hogy a
szülőkkel a tanító néni, az osztályfőnök kommunikáljon időben. Ez szülő-tanár feladat és felelősség.
4./ Az előrejelzések szerint még pár évig elég kellett volna,
hogy legyen a terem-mennyiség, illetve be volt kalkulálva,
hogy a hetedik-nyolcadik osztályok egy része „vándorol”,
hiszen mindig vannak üres termek a tornaórák alatt. Ez régi
bevált módszer, nyilván alkalmazható lenne. Azonban ez sem
a mi kompetenciánk.
Persze olyan is előfordult, hogy egyik évről a másikra majdnem egy osztálynyi gyermekkel változott a tanulói létszám
két évfolyam között. Az is kiderült, hogy a kajászói gyerekeken kívül nem számottevő a más településről érkezők száma,
de onnan is évfolyamonként egy osztály töredéke érkezik,
ráadásul a kicsik már ott helyben kezdik az iskolát idén is.
Összefoglalva: dolgoznunk kell az iskola (és a művészeti iskola) bővítésén, de ez hosszú idő. Így a konténertermek még
várhatóan sokáig velünk lesznek, ami lehet, hogy nem a legideálisabb, de egyébként teljesen jó megoldás.
A fentiekből egyéb iránt a fejlesztés az egyedüli települési,
önkormányzati kompetencia. Továbbra is várjuk észrevételeiket, javaslataikat!
| Horváth Bálint

Költözik a Martongazda

Az MVK (Martonvásár Városi Közszolgáltató) NKft. Martongazda csapata a művészeti iskola (malom) és a TSZ udvar
régi épületében található helyiségeit hátrahagyva beköltözik
új helyére, méltó körülmények közé, úgyhogy már innen indul
a két csoport a munkavégzések helyszínére.

Eltűntek a légkábelek a Kossuth tér
középső vonalából
A terület most már alkalmas a bölcsőde és – távlati terveink
szerint – a tanuszoda fogadására is.
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A MEGYE IS MEGKÖSZÖNTE MUNKÁJUKAT
BUDA GABRIELLA ÉS CSAPÓ TAMÁS
KITÜNTETÉSE
Városunkért tevékenykedő nagyszerű szakemberek
áldozatos munkáját honorálták a napokban a nádasdladányi Megyenapon. A képen a két kitüntetett mellett látható Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
így méltatta Buda Gabriellát és Csapó Tamást.

„Csapó Tamás pedagógus 2018 óta a Martonvásári Beethoven
Általános Iskola intézményvezetője, nevéhez fűződik számtalan program megszervezése, mint például a Beethoven
Jótékonysági Est vagy az adventi-karácsonyi hangversenyek.
Pedagógiai vezérgondolata, hogy a közösségépítés mellett
fontos a tanulók közösségi felelősségvállalása, de hangsúlyt
kell fektetni a nemzeti emlékezet megőrzésére is. Munkásságával és újító pedagógiai szemléletével kivívta a szakma
tiszteletét, és méltóvá vált a gróf Klebelsberg Kuno-díjra.
Buda Gabriella közszolgálati pályafutását 2003-ban kezdte meg Martonvásár
Város Önkormányzata hivatalában a
polgármester munkájának segítésével.
Kiemelkedő szerepe van a helyi közösségek, civil szervezetek támogatásában,
valamint a város nemzetközi és testvértelepülési kapcsolatainak elmélyítésében. Megszerezte az anyakönyvvezetői képesítést is, ezzel a házasulandók
legboldogabb pillanatait igyekszik szebbé tenni, valamint a honosítási eljárások ünnepi eseményeit teszi emlékezetessé. A helyi közösségek és emberek
érdekében végzett kiemelkedő teljesítményéért Fekete János-díjat kapott.”
Gratulálunk olvasóink nevében is és további eredményes munkát kívánunk!

TEMPÓS KIÁLLÍTÁSOK, NAGYSZERŰ
KONCERTEKKEL
Feszített tempóban öntjük a
kultúrát a BBK-ból szeptember
17-én. A különös Musica Moralia
(képünkön) is minikoncertet
ad a StartUP című, fiatal képzőművészeket bemutató tárlaton,
amely a Martonvásár Galérián lesz
látható szeptember 17-től.
A megnyitó pontban 17.00 órakor kezdődik Kárpáti József gondolataival, de
aznap a BBK bejáratánál a természetfotós kiállítás győzteseit jutalmazzák
18.30-kor, majd fél óra múltán, aznap
19.00 órakor kezdődik a régóta várt
Borbély László zongoraest a BBK nagytermében. A kiállítások és koncertek
ingyenesek, részletes információink a
16-17-20. oldalakon.
FORUM MARTINI / 2021. SZEPTEMBER
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FELHÍVÁS

Kedves Martonvásáriak!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény értelmében a katasztrófák elleni
védekezésben és azok következményeinek felszámolásában polgári védelmi szervezetek (PV szervezet) is közreműködnek.
A polgári védelmi feladat az emberi élet védelmét szolgálja, és az Alaptörvény katasztrófa esetén kötelezheti az
állampolgárokat az ezirányú katasztrófavédelmi tevékenységben való részvételre. A polgári védelmi kötelezettség a magánszemélyek számára személyes kötelezettséget jelent, amelynek célja az emberi élet és a
létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme.
Martonvásár vonatkozásában a jogszabályi előírások szerint a PV szervezet létszáma 150 fő, akiket különböző egységekbe (parancsnokság, infokommunikációs, lakosságvé-

delmi, egészségügyi, logisztikai és műszaki) kell besorolni.
A névsort időközönként felül kell vizsgálni és a törvényi
előírás alapján felmentésre kerülő személyek helyett újakat kell bevonni a feladatellátásba.
Olyan martonvásári lakosokat keresünk, akik amen�nyiben szükséges, részt tudnak venni a PV szervezet
munkájában.
Ezzel kapcsolatos további tájékoztató a https://www.
katasztrofavedelem.hu/26430/polgri-vdelmi-szervezetek
oldalon található.
Kérdéseik esetén a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban Buda Gabriella közbiztonsági referenst lehet keresni
a 06 22 460 233-as telefonszámon vagy a titkarsag@
martonvasar.hu e-mail címen.
Bízunk benne, hogy minél több új taggal bővülhet a helyi
polgári védelmi szervezetünk.
| Gucsek István • alpolgármester

Új utcabútoraink

Végre megérkeztek az MMcité minőségi termékei. Ezek a
belvárosi akcióterületen kerülnek majd folyamatosan kihelyezésre, az ott lévőket pedig karbantartást követően a
lakossági igényeknek megfelelően a település más részein
használhatjuk.

Megkezdődhet a Fehérvári Egyetemi Oktató
Kórház bővítése

A beruházásnak köszönhetően 112 ággyal bővül a kórház
onkológiai, pulmonológiai és infektológiai ellátása, valamint
az azokhoz kapcsolódó ambulanciák, gondozók - mindez egy
közel 6000 négyzetméteres, háromszintes épületben. A beruházás bontási munkákkal és tereprendezéssel kezdődik,
közben véglegesítik az engedélyes és kiviteli terveket, melyek alapján megkezdődhet a kivitelezés. Az új épületben 1-2
ágyas kórtermek kerülnek kialakításra önálló vizesblokkal,
akadálymentesített kórtermekkel. Közvetlen lesz a kapcsolat a sürgősségi fogadóhellyel, diagnosztikával, rövidebb,
biztonságosabb betegutakat biztosítva ezzel. A Modern Városok Program keretében megvalósuló mintegy 14 milliárdos
beruházás részeként egy 1,6 milliárdos eszközfejlesztésről is
döntött a kormány, aminek keretében a kórház meglévő épületeinek légtechnikai rendszerét is cserélik.
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„AKI MÁSOK ÉLETÉT KÍSÉRI…”
ÚJ LELKÉSZ ÉRKEZETT
A MARTONVÁSÁRI
EVANGÉLIKUSOK KÖZÉ

Július közepe óta újra állandó lakói vannak a gyúrói
parókiának. Bence Győző és felesége, Eszter, illetve 9
hónapos kisfiuk, Samu már be is költöztek a nemrégiben felújított lelkészlakásba. Bence Győző nagytiszteletű úr személyében újabb lelkipásztor érkezett a
gyúrói-martonvásári-tordasi evangélikus közösségbe,
hogy Süller Zsolttal megosztva az eddigi feladatokat,
és sok, már régóta vágyott missziói és gyülekezetépítési célt teljesítve tovább növelje hitben és erőben a
települések evangélikusait. Martonvásáron az óvodai
és iskolai hitoktatásban, a családok megszólításában
és a gyülekezeti élet felkarolásában is aktívan részt vesz
majd. Vele beszélgettünk.
- Milyen családi környezetből és milyen gyülekezeti
háttérrel érkezett az egyházközségbe? Mutassa be az
utat, ami oda vezetett, hogy a szülei példáját követve
ön is lelkipásztor lett!
- Többgenerációs lelkészcsaládba születtem. Édesapám és
édesanyám is lelkészek. Először a Beledi Gyülekezetben szolgáltak, majd átköltöztünk Bakonycsernyére. 12 éves voltam,
amikor a Budavári Gyülekezet hívta meg őket szolgálatra. Itt
konfirmáltam, itt kezdtem el ifjúsági órára járni, itt kezdődött az első ifjúsági szolgálatom is. Amikor a teológiára kerültem, szintén a Budavári Gyülekezetben kezdtem el vasárnapi gyerekbibliaórákat tartani, ifisként az iratterjesztésben
végeztem szolgálatot, és a budavári gyülekezetben ismerkedtem meg a cserkészettel is. Nagy élmény volt ez az életemben. Azt szoktam mondani, hogy a teológia mellett a
cserkészet számomra az egyik legfontosabb iskola volt. Az itt
megszerzett tudást és tapasztalatot a mai napig kamatoztatom lelkészi szolgálatom mindennapjaiban.
- Az elhívása is a cserkészethez kapcsolódik.
- Az egyik vezetőképző táborban volt egy hivatástisztázó
hétvége, ahol az egyik előadó, egy ferences szerzetes azt
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mondta: aki mások életét kíséri, az többszörös életet él. Ez
akkor megérintett, és arra gondoltam: valóban, milyen gazdagító lehet másokat kísérni életútjukon. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy jó lenne ezt nemcsak a középiskola
mellett szabadidős tevékenységként végezni, hanem hivatásomnak tekinteni. Eleinte inkább a pedagógia érdekelt, tanítani szerettem volna, de aztán az érettségi környékén kikristályosodott bennem, hogy a teológia iránt érzek inkább
elhívást. A felsőoktatási jelentkezési határidő azonban már
nagyon közel volt, és úgy éreztem, nem szeretnék hirtelen
beleugrani ebbe a döntésbe.
- Akkor jött a régi álom megvalósítása.
- Valóban úgy döntöttem, hogy először egy régi álmomat valósítom meg, és az érettségi után nem egyetemre, hanem
faipari technikumba jelentkezem, és kitanulom az asztalos
szakmát. Le is tettem a technikus vizsgát, a vizsgamunkám
az az íróasztal lett, amit a mai napig használok, de az ágyunkat és a konyhabútorunkat is én készítettem. Ettől a két évtől a szakma megtanulása mellett azt is vártam, hogy megerősítést kapok az elhívásomra, ami meg is történt. A képzés
nyári szünetében ugyanis az unokatestvéremmel ketten elmentünk egy magunk által szervezett „remete táborba”. Ez
azt jelentette, hogy kivonultunk a közeli erdőbe, sátorban
laktunk, összeállítottunk magunknak egy napi liturgiát, és
egy listát, hogy milyen olvasmányokat fogunk olvasni,
hogyan étkezünk puritán módon. Összességében Istennek
szenteltük azt a pár napot. Ez egy lelkigyakorlat volt mindkettőnknek. Itt kaptam megerősítést, hogy valóban teológiára kell mennem.
- Hol kezdte a hivatását?
- Az utolsó teológiai évemben Nagyvelegen kezdtem helyettesítő szolgálatot, amit a Bakonycsernyén töltött hatodéves
gyakorlat alatt is folytattam. A gyülekezet szerette volna, ha
hatodév után is maradok náluk, ezért az északi egyházkerület püspökétől kikértek. Így folytathattam az ottani szolgá06

latot. Végül 2018-ban került sor a beiktatásomra. Összesen
kilenc évet töltöttem el Nagyvelegen.
- Mik azok a feladatok, amiket úgy érez, hogy a gyülekezetünkbe érkezve kiváltképpen szívesen végezne?
- Az adminisztratív és pénzügyi feladatokon kívül minden
részét nagyon szeretem a hivatásomnak. Ez a színesség engem külön motivál a munkám során, hiszen különböző alkalmakon, állandó csoportjainkban foglalkozunk a legkisebbekkel, az ifjúsággal, a fiatal felnőttekkel, a középkorúakkal, és
sokat beszélgetünk az idősekkel, jelen vagyunk az élet indulásánál és a befejezésnél, majd az ittmaradók gyászában is.
Mindezek közül nagyon szeretem és leginkább a magaménak
érzem az ifjúsági munkában a táborok szervezését és vezetését. Ezen kívül, ha a járványhelyzet engedi és az Országos
Egyház megszervezi idén a bábtalálkozót, arra szeretnék egy
gyülekezeti csoportot felkészíteni. Én már 9 éve járok ezekre
a találkozókra, és mindig élmény a felkészülés és a részvétel
is a gyerekekkel. Ezen kívül szeretném megismertetni a
Húsvét hajnali istentiszteletet a gyülekezettel, ha van rá fogadókészség, mert nekem ez a Húsvét ünnepéhez nagyon
szorosan hozzákapcsolódik. Minden alkalommal felemelő élmény, mikor a sötét templomban felgyullad egy szál gyertya,
aminek a lángját továbbadva kezd kivilágosodni a templom,
miközben fokozatosan a nap is felkel, és a végén a nap fénye
világítja be a templomot és eltűnik a sötétség. Annyira
gyönyörű a liturgia önmagában, hogy az embernek nincs
hiányérzete akkor sem, ha nagyon kevesen vannak egy ilyen
alkalmon. A többi terv és program majd Süller Zsolt lelkész
úrral és a presbitériumokkal való közös gondolkodás után
alakul ki.
- Van -e olyan igeszakasz az életében, ami meghatározó
volt az élete valamely időszakában?

INTELLIGENS ZEBRA
AZ ÓVODAMÚZEUMNÁL
Mi van a Brunszvik-kert és az Óvodamúzeum között?
- kérdezhetnénk. Zebra - így a válasz.
Mégpedig egy elég forgalmas zebra.
A központi elhelyezkedésnek köszönhetően sokan szeretnék
megnézni a kastélyt és a múzeumot is, amihez át kell menni az úton. Van aki évente mindössze egyszer megy itt át,
de helyi lakosok rendszeresen használják ezt az átkelőt. Az
egyik első dolog, ami feltűnhet, hogy a Brunszvik út itt egy
"S" kanyart ír le, és ennek az "S" betűnek valahol a középső
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- Az ordinációmra választott igém a Példabeszédek Könyvéből való: „Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.” (Péld. 16:3) Sokszor aggodalmaskodom az előttem lévő
feladatok, történések miatt. Ez az igeszakasz azonban mindig felismerteti velem, hogy ha saját erőmből próbálok végrehajtani valamit, és azt gondolom, hogy én kell legyek a
mozgatórugó, akkor méltán aggódom. Ezzel szemben, ha Istenre bízom azokat a feladatokat, amiket tőle kaptam, sokkal
felszabadultabban tudom végezni a rámbízottakat.
| Kokaveczné Árvai Erika
szakaszán van a gyalogosátkelőhely. Bár a kanyar egyébként
nem éles, mégis szükségesnek látszott még jobban kiemelni, és láthatóvá tenni a gyalogosok biztonsága érdekében.
Martonvásár Önkormányzata végül a SafeXOne Intelligens
zebrarendszer mellett döntött, és ennek több oka is van:
Útbontás nélkül telepíthető: mivel az út jó minőségű, kár
lett volna megbontani. Egy olyan technológiát kerestek, ami
„érintésmentes” abban az értelemben, hogy az út burkolatát
érintetlenül hagyva is telepíthető a rendszer. A SafeXOne
esetében a vezeték nélküli kommunikációnak köszönhetően
ez a feltétel teljesült.
Esztétikus: fontos szempont volt, hogy ezt a szép teret ne
csúnyítsuk el. Mivel a rendszer 4 darab, picit magasabb,
mint 1 méteres, modern megjelenésű oszlopból áll, ennek az
igénynek is megfelelt. Városunk intelligens zebrája sikere
abban rejlik, hogy téves riasztás nélkül, pontosan mutatja
a gyalogosok átkelési szándékát a járművezetők számára.
Szürkületben és éjjel bekapcsol a kiegészítő védelmi funkció,
amivel közvetlenül a gyalogosok mozgását teszi láthatóvá,
miközben az úttesten haladnak át.
A telepítés utáni első hétvégén, a Trilla rendezvénynek köszönhetően több mint 3000 átkelést regisztráltunk az átkelőn. Bár ez nem mindennapos forgalom, gyors visszajelzést
adott arról, hogy jó helyre került ez a rendszer is.
A rendszert a VisibeCrossing Kft. gyártotta és üzemelte be.
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PÁLYÁZATOK - TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK
FELHÍVÁS PÁLYÁZAI ÚTON IGÉNYELHETŐ
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK IGÉNYLÉSÉRE
Pályázható támogatások:
• szociálisan rászoruló, jól tanuló általános- és középiskolai tanulók támogatása
• alapfokú művészeti oktatásban részesül, legfeljebb 18
éves korú gyermekek támogatása
• Martonvásári sportegyesületben sportoló, 18 év alatti
gyermekek támogatása
• szociálisan rászoruló, jól tanuló, felsőoktatásban tanulmányokat folytató nappali tagozatos hallgatók támogatása
A pályázatok benyújtási határideje:
2021. szeptember 30. (16.00 óra)
A pályázati feltételek és letölthető pályázati adatlapok
a www.martonvasar.hu oldalon találhatók.
Pályázati adatlapok személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhetőek
(2462 Martonvásár, Budai út 13.)
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen
és postai úton a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban. (2462 Martonvásár, Budai út 13.).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Bizottsága - az 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete 2.2.1. pontja szerint átruházott hatáskörében eljárva – pályázatot hirdet
SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ, JÓL TANULÓ ÁLTALÁNOSÉS KÖZÉPISKOLAI TANULÓK RÉSZÉRE
A támogatásra való jogosultság feltételei
• a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
• családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át,
(2021. évben 99.750,- Ft),
• a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek – a testnevelés, ének-zene, képzőművészet-rajz, vizuális nevelés, technika, dráma, magatartás és szorgalom tárgyak, osztályzatok
nélkül - számított tanulmányi átlaga legalább 4,5 legyen,
vagy a tantárgyi követelményeket legalább 75 %-os szinten
teljesítse. Nem részesíthető támogatásban az, aki szöveges
értékeléssel rendelkezik.
A támogatásra való jogosultság megállapításánál
előnyben részesül az a pályázó
• akinek gyermeke tanulmányai során egy szaktárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtott (országos versenyen elért
1-25. helyezés),
• aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
• aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.
A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb
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• 100.000.-Ft általános iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén, valamint
• 125.000,- Ft középiskolai tanulmányokat folytató tanuló
esetén.
A pályázatokat az önkormányzati rendelet 4. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati
adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város
honlapjáról (www.martonvasar.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Bizottsága - az 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete 2.2.1. pontja szerint átruházott hatáskörében eljárva – pályázatot hirdet
SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓ, JÓL TANULÓ,
FELSŐOKTATÁSBAN TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ
NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK RÉSZÉRE
A támogatásra való jogosultság feltételei
• A hallgató rendelkezzen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel Martonvásáron,
• A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
350%- át (2021. évben 99.750,- Ft),
• A pályázó tanulmányi átlaga legalább 4,00.
A támogatásra való jogosultság megállapításánál
előnyben részesül az a pályázó
• aki tanulmányai során kiemelkedő teljesítményt nyújtott
(országos versenyen elért 1-25. helyezés).
• akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú, vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
• Aki egyszülős családban él.
A támogatás összege hallgatónként legfeljebb évente
mindösszesen 150.000,- Ft.
A pályázatokat az önkormányzati rendelet 7. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati
adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város
honlapjáról (www.martonvasar.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Bizottsága - az 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete 2.2.1. pontja szerint átruházott hatáskörében eljárva – pályázatot hirdet
A MARTONVÁSÁRI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLÁBAN1 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁSBAN
RÉSZESÜLŐ, LEGFEL JEBB 18 ÉVES KORÚ GYERMEKEK
RÉSZÉRE
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A támogatásra való jogosultság feltételei
• a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
• családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át,
(2021. évben 99.750,- Ft),
• a tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi
átlaga 5,00 és az Iskolától 30 napnál nem régebbi ajánlással
rendelkezzen a pályázat támogatása tárgyában.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó
• aki családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
• aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli.
A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb
100.000.-Ft.
FIGYELEM: Nem részesíthető települési támogatásban
egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési támogatásokról szóló 15/2021. (V.12.) önkormányzati rendeletének 4. és 5. mellékletén benyújtható pályázatokban.
Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a művészeti oktatással kapcsolatban használatos taneszköz, hangszer megvásárlására, tandíj, térítési díj megfizetésére használható fel,
és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási
határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül. Aki
elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak
a pályázat benyújtásától számított két évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való részvétele kizárt. Amennyiben
a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy ös�szegben történő visszafizetésére.
A pályázatokat az önkormányzati rendelet 5. számú melléklete pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati adatlapok
igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri
Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város honlapjáról
(www.martonvasar.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Bizottsága - az 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete 2.2.1. pontja szerint átruházott hatáskörében eljárva – pályázatot hirdet
A MARTONVÁSÁRI SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ VAGY
MARTONVÁSÁRON TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ
SPORTEGYESÜLETBEN SPORTOLÓ, 18 ÉV ALATTI
GYERMEKEK RÉSZÉRE
A támogatásra való jogosultság feltételei
• a törvényes képviselő a településen bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen és életvitelszerűen is itt éljen,
• családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a
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mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át,
(2021. évben 99.750,- Ft),
• tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeke tanulmányi átlaga
a pályázatot megelőző tanítási félévben testnevelésből 5,00.,
• az érintett sportegyesület vezető edzője a sportegyesület
képviselőjével közös támogatói nyilatkozatot, ajánlást ad ki a
gyermek tekintetében, valamint igazolja, hogy a pályázatot
megelőző fél évben a gyermek az adott sportegyesület edzéseinek minimum 60%-án részt vett.
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül az a pályázó
• akinek családjában legalább két 25 év alatti gyermeket taníttatnak (alap-, középfokú vagy felsőoktatás nappali tagozatán),
• aki gyermekét, gyermekeit egyedül neveli,
• aki sportversenyen dobogós helyezést ért el vagy különdíjat
kapott.
A támogatás összege gyermekenként évente legfeljebb
100.000.-Ft.
FIGYELEM: Nem részesíthető települési támogatásban
egyidejűleg ugyanazon gyermeke után a törvényes képviselő
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a települési támogatásokról szóló 15/2021. (V.12.) önkormányzati rendeletének 4. és 6. mellékletén benyújtható pályázatokban.
Jelen támogatás kizárólag célhoz kötötten, a sportolással
kapcsolatban használatos felszerelés, öltözet, továbbá éves
sportegyesületi tagdíj befizetéséhez használható fel, és kötelező vele elszámolni legfeljebb a közigazgatási határozat meghozatalától számított 2 hónapon belül. Aki
elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, annak
a pályázat benyújtásától számított két évig az e rendelet alapján minden pályázati úton igényelhető települési támogatásban való részvétele kizárt. Amennyiben
a kérelmező elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy kötelezni kell annak egy ös�szegben történő visszafizetésére.
A pályázatokat az önkormányzati rendelet 6. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. Pályázati
adatlapok igényelhetőek személyesen a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (2462 Martonvásár, Budai út 13.) lakosságszolgálatán, valamint letölthetőek Martonvásár Város
honlapjáról.

FIGYELEM! Martonvásár Város Önkormányzata a
koronavírus járványra való tekintettel fenntartja
a jogot arra, hogy járványhelyzet súlyosbodásának
esetén a pályázatot visszavonja.
A pályázatokról a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottság hoz
döntést a beadási határidőt követő soros ülésén. A
pályázat elbírálásáról a pályázókat a Bizottság 30
napon belül értesíti.
Felhívom figyelmüket, hogy a Humán Bizottság döntése nyilvános.
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VENDÉGVÁRÓ
PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT
Az a megtiszteltetés érte tagintézményünket, hogy a
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatósága
és Igazgatótanácsa Martonvásáron tartotta tanévzáró,
évértékelő értekezletét.
A helyszínt a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ biztosította, a nagyszerű színházterem igazán kellemes tér volt az
esemény lebonyolításához. A jelenlévőket Horváth Bálint alpolgármester úr köszöntötte, beszédében kiemelte a gyógypedagógiai, logopédiai, pszichológiai ellátásunk fontosságát,
eredményeit. Martonvásár Város Önkormányzatával a kapcsolatunk szoros, jelenlétünket megbecsülik, ezt folyamatos
támogatásukkal fejezik ki.
A tagintézményi beszámolókat követően a 2021/22 tanév
előzetes tervei kerültek napirendre. Az egész délelőttös ta-

ÚJRA TÁNCTÁBOR
VOLT
MEZŐKÖLPÉNYBEN
Augusztus első hetében Szabó Szilárd és Németh Ildikó
vezetésével a Százszorszép Táncegyüttes, valamint a
Martonvásári Művészeti Iskola „Nagymalom” csoportja
Patócs Donát Endre és Aranyos Norina néptánctanárok kíséretében erdélyi testvértelepülésünkre utazott.
A mezőkölpényi út annak köszönhető, hogy Martonvásár
Város Önkormányzata 2020-ban sikeresen pályázott a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. testvértelepülési
programok és együttműködések támogatása keretében egy mezőkölpényi
tánctábor megvalósítására. Az eseménynek immáron komoly hagyománya van,
hiszen a két település néptánc és népzenei kultúra iránt érdeklődő fiataljai
számára több ízben rendeztünk már
hasonló programot.
A négy nap alatt a kölpényi és martonvásári fiatalok most is együtt élhették
át újra a közös táncolás örömét. Az intenzív táncfoglalkozások keretében megismerkedtek a mezőkeszüi és mezőkölpényi figurákkal. A felcsíki táncokat
helyi oktatók, Bognár Zsolt és Csatlós
Blanka tanították. A résztvevők az
együtt töltött időt aktívan használták
ki, a nappali élőzenével kísért tánctaFORUM MARTINI / 2021. SZEPTEMBER

nácskozás után városunk gyönyörű parkjában tettünk sétát,
ezúton is köszönjük a Magyar Tudományos Akadémia ATK
támogatását a programhoz. A nap befejezéseképpen a Postakocsi étteremben csillapítottuk éhünket és szomjunkat, megkoronázva ezzel a tartalmas együttlétet.
Köszönjük Martonvásár Önkormányzatának valamint dr.
Bocsi Andreának a szervezésben való közreműködést, ezen
túl a helyszínek térítésmentes igénybevételének lehetőségét!
| Szabó Antalné • igazgató

nuláson túl az esti órákban is élményekkel teli közös programokat szerveztek, valamint táncházakat is tartottak. Koncz
László Ferenc, Mezőkölpény lelkipásztora a szerdai istentiszteletet követően mutatta be a kis falut azoknak, akik először
jártak a Mezőségben. A program részeként Szabó Szilárd előadást tartott az ottani népi kultúrát feltáró számtalan gyűjtőútról. A résztvevők egy marosvásárhelyi kirándulást is be
tudtak iktatni. Hála és köszönet illeti a fogadó családokat,
akik ezen a néhány napon saját gyermekükként gondoskodtak a martonvásári fiatalokról, továbbá valamennyi segítőt,
akik önzetlen munkájukkal járultak hozzá a tábor megvalósulásához. Köszönjük a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. pénzbeli
támogatását, amely nélkül a program nem jöhetett volna létre.
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A MARTONI FÚVÓSOK FELHÍVÁSA
2,4 millió forintot kell még összegyűjtenünk, hogy megvalósulhasson az utazás.
Ha ezt az összeget elosztjuk 1691-el, akkor átlag 1500 Ft-ra
jön ki egy km költsége. Abban bízunk, hogy sokan ajánlanak
majd fel, akár csak egy km-nyi költséget is, amivel közelebb
kerülhetünk a vágyott kiutazáshoz.
A zenekar 90%-a nem járt messzebb a környező országoknál. A jelenlegi tagságból alig néhányan vagyunk, akik már
voltunk Saint Avertinben. Utoljára 2011-ben. Amikor mesélünk a 10 évvel ezelőtti élményeinkről, akkor azt mindig csillogó szemmel hallgatják mind a fiatalkorúak. Számos barátság szövődött akkor, amelyek még a mai napig is tartanak.
Egy ilyen utazás egy életre szóló élmény. Szeretnénk megteremteni minden zenészünk számára a kiutazás lehetőségét.
A zene egyetemes nyelve végre újból összekötheti Európa
országait.
További információk: www.facebook.com/mvfuvosok

EGYÜTTZENÉLÉS,
SEGÍTSÉGGEL

Szabó Dániel, zenész

A zene egyetemes nyelvén szólunk Önökhöz. Mi nagyon szeretünk muzsikálni. Ugyanakkor az anyagi lehetőségeink korlátozottak. Ezért szeretnénk forrást
gyűjteni arra, hogy határokon átívelő zenei és emberi
kapcsolatokat építhessünk a zenélésen keresztül.
Mottónk: Közösségformálás a zenélésen keresztül!
Célunk, hogy 2022 tavaszán kijuthassunk Franciaországba egy Nemzetközi Fúvóstalálkozóra.
Martonvásárnak 3 testvértelepülése van Európában. Ebből
az egyik a Franciaországban található Saint Avertin. Zenekarunk 2022 tavaszára meghívást kapott Saint Avertinbe, hogy
részt vegyünk a 3 ország részvételével megvalósuló Nemzetközi Fúvóstalálkozón. A zenekar kb. 35-40 főből áll, akik
mintegy a fele 18 év alatti fiatalkorú. Testvérpárunk is van,
illetve értelmi fogyatékos is zenél csapatunkban. Saint
Avertin 1691 km-re található Martonvásártól. A kint tartózkodásunk alatt családoknál fogunk lakni, de az utazást nekünk kell finanszíroznunk. Az útiköltség összességében több
millió forint lesz. Plusz a hosszú út miatt szükséges tranzitszállás, az utazás alatt étkezések, ajándékok stb.
Átlagosan 1 fő bekerülési költsége 160 000 Ft. Több helyről
is próbálunk forrást szerezni a turné finanszírozására. Az út
teljes becsült „bekerülési költsége” 6,5 millió forint. Nekünk
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„Amatőr-zenészként, 35 év alatt sok országot bejárva
megtapasztaltam a nemzetközi kapcsolatok minden örömét és bánatát. Szeretném megmutatni ifjú zenésztársaimnak a határokon átnyúló együttzenélés mibenlétét.
Úgy gondolom, ez nagyon jó motiváció a hangszeres
zene tanulásához!
A Martonvásári Fúvószenei Egyesület egy - ifjúsági zenekarból ottragadt idősebb zenészekkel kiegészített amatőr zenész társaság.
2020-ban ünnepeltük 25 éves fennálásunk évfordulóját.
Ez alatt többszáz fiatal zenészt nevelt ki a zenekar. Sokan maradtak a zenekari munka hatására profi zenész
pályán. Gratulálunk sikereikhez!
Most a karantén után újra útrakelhetünk, hiszen franciaországi testvérzenekarunkhoz látogathatunk 2022.
tavaszán. Ez egy több mint 10 éves vállalásunk, hiszen
egy németországi és egy franciaországi zenekarral tartunk fenn testvérzenekari kapcsolatot.
Legutóbb Németországban jártunk, előtte mi láttuk vendégül a két zenekart, sok-sok emberi kapcsolatot kialakítva. 2022-ben a francia zenekar meghívásának kellene
eleget tennünk, ami rendkívül költséges. Tagságunk önerőből csak az utazási költség töredékét képes befizetni.
Ha akár csak a felével hozzájárulhatunk ezzel a gyűjtéssel, akkor már nagyon sokat segítünk.
Kérem, hogy adakozz, hogy teljestíhessük korábbi vállalásunkat, és meglátogathassuk francia testvérzenekarunkat!”

11

2021. ÉVI ADÓZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Martonvásár Városvezetése nevében szeretnénk megköszönni, hogy adóforintjaikkal segítik munkánkat!
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY 2021. ÉVRE VONATKOZÓAN A MEGÁLLAPÍTOTT ADÓMÉRTÉKEK
ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉK SZERINT NEM EMELKEDTEK, ÚJ ADÓNEM NEM KERÜLT BEVEZETÉSRE.
Továbbra is kérjük Önöket, hogy jogkövető magatartásukkal, az adók határidőben történő megfizetésével
idén is támogassák fejlesztéseinket egy szebb és élhetőbb kisváros fenntartása érdekében, hogy feladatainkat közös erővel, sikeresen valósítsuk meg!
Köszönettel:
| Martonvásár Város Jegyzője és
Martonvásár Város Polgármestere

MAGÁNSZEMÉLYEK
KOMMUNÁLIS ADÓJA
Az adó mértéke változatlanul: 28.500.-Ft/év/adótárgy.
A magánszemélyek kommunális adóját minden esetben lakásonként, lakásbérleti jogonként kell megfizetni, mely egyben azt is jelenti, hogy több lakás (pl. több generációs családi
házak) esetén lakásonként kell bevallani az adót. Kérjük,
amennyiben ingatlanukon több lakás került kialakításra, tegyék meg önként adatbejelentésüket a későbbi pótlék, bírság
elkerülése érdekében.
Új ingatlan vásárlásakor a változást követő 15 napon belül
bejelentést kell tenni. Mindig győződjenek meg arról, hogy
megtették-e kötelezettségüket, ne elégedjenek meg azzal, ha
egy ismerős azt ígéri, intézi az ügyüket!
Magánszemélyek kommunális adójában 2020.01.01. napjától
megszűnt a szőlőkre, gyümölcsösökre érvényesíthető rendeleti mentesség. A korábban mentességet élvező ingatlanok
esetében az önkormányzat, a szőlőültetvények és gyümölcsösök támogatásáról szóló 24/2019. (XI.27.) önkormányzati
rendelet alapján, a 2021.04.30. napjáig beérkezett kérelemre
támogatást nyújthat.

ÉPÍTMÉNYADÓ
Felhívjuk figyelmüket, hogy az építményadó mértéke
2020.01.01. napjától változott 500 Ft/m2/ év mértékre. Ezt
az adómértéket a csupán részben vállalkozási célú ingatlanok esetén a vállalkozási célú épületrész vonatkozásában
teljes egészében, míg a lakócélú épületrészre legfeljebb 56
m2 erejéig kell megfizetni.
Amennyiben egy ingatlanra vállalkozás került bejegyzésre,
nyilatkozni szükséges arról, hogy az ingatlan mekkora részben szolgál vállalkozási célt. A részben vagy egészben vállalFORUM MARTINI / 2021. SZEPTEMBER

kozási célú ingatlanokra építményadót kell fizetni és ezzel
egyidejűleg ezen ingatlanok után a kommunális adó fizetési
kötelezettség megszűnik.
Amennyiben azonban az ingatlan – a vállalkozás ellenére –
teljes egészében lakócélú, akkor arról kell nyilatkozni; ebben
az esetben az ingatlanra nem kell építményadót fizetni, továbbra is kommunális adó fizetési kötelezettsége áll fenn.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Az adó mértéke 2020.01.01. napjától változott 2 %-ra. Kérjük,
a bevallások teljesítése során szíveskedjenek tekintettel
lenni a megváltozott adómértékre!
Kérjük, hogy a fennálló vészhelyzetre tekintettel kiadott
jogszabályi változásokat is kövessék nyomon, ugyanakkor
lehetőségeikhez képest a korábbi évekhez hasonlóan
támogassák Martonvásár fejlődését, ezzel működésük
helyszínét és egyben a helyi infrastruktúra fejlesztését!
Településünk épít kölcsönös együttműködésünkre!
Felhívjuk a figyelmet, hogy jogszabályi változások miatt
megszűnt az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel végzett
helyi iparűzési adó megkülönböztetése (és így az ideiglenes
iparűzési adó mértéke), 2021. január 1. napjától a szabályozás egységesen a helyi iparűzési adóra vonatkozik.
A kisvállalkozások számára önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség vehető igénybe. Adómentesség illeti
meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény alapján számított (vállalkozási
szintű) adóalapja, teljes adóévre vonatkoztatva, nem
haladja meg a 2,0 millió Ft-ot.
A vállalkozási tevékenység megkezdését a változást követő
15 napon belül önként kell bejelenteni hatóságunkhoz,
amely az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap) vagy az E-papír szolgáltatás felületén
(https://epapir.gov.hu/) való beküldést jelenti. Papír alapon a
beadványokat nem fogadhatjuk be.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tételes KATA adózási mód alá
való bejelentkezésnek időbeli hatálya van, mely legkésőbb a
NAV-nál történő bejelentést követő 45 nap, vagy adóévre vonatkozóan legkésőbb az adóév február 15. napja! A határidőn
túli bejelentkezés nem fogadható el.
A helyi iparűzési adó bevallások benyújtása kizárólag
Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül történhet!!!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az
adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített
elektronikus nyomtatványon teljesítheti.
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GÉPJÁRMŰADÓ
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi
CXVIII. törvény alapján 2021. január 1. napjától az állami adóhatóság veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat, a 2021-től kezdődő időszakra járó adót
az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és vámhatóság 2021-ben kiküldött határozata szerint.
Gépjármű mozgáskorlátozott mentesség igénybevételét az
állami adóhatóság által használt elektronikus nyomtatványon
teljesítheti 2021. január 1. napjától.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Önkormányzat felé nincs bejelentési kötelezettségük! Önkormányzatunk kizárólag a korábbi tartozások rendezése ügyében jár el.

ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató
természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a
mérséklést az adótartozás egy részének vagy egészének
megfizetéséhez kötheti.
Fizetési halasztás és részletfizetés az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál
nyilvántartott adóra engedélyezhető. A megbízható adózók
által évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi automatikus részletfizetési kedvezmény vehető igénybe.
A fizetési könnyítési és adómérséklési eljárás főszabály szerint illetékmentes.
Kérjük továbbá, hogy az elmúlt időszak jogszabály változásait, illetve a várható változásokat ellenőrizzék/
kövessék nyomon

TELEKADÓ

KAPCSOLATTARTÁS

A telekadó mértéke 2020.01.01. napjától változott, az alábbiak szerint:
- a helyi építési szabályzatban (megtalálható a város honlapján)
meghatározott Gksz és Gip övezetekben a telekadó 140 Ft/
m2/ év mértékre változott,
- a Kmü övezetben a telekadó mértéke 1 hektár területrészig
50 Ft/m2/ év, míg 1 hektár területrész felett 10 Ft/m2/ év.
Amennyiben egy belterületi ingatlanon – építkezés során – lebontásra kerül a korábbi építmény, az ingatlanra a változást
követő félév első napjától telekadót kell bevallani és megfizetni.

Hivatalunkban telefonon keresztül nem adható ki olyan információ, mely adótitoknak minősül ezért hátralékról való
érdeklődés esetén bővebb információt személyesen vagy
ügyfélkapun keresztül tudunk nyújtani.
Telefonszámunk: 06/22-569-223, 06/22-569-224,
06/22-569-206; Fax: 06/22-460-229
E-mail: helyiado@martonvasar.hu Ügyfélfogadás:
H: 8-16, SZ: 8-12 és 13-17, P: 8-12
ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
Ügyfélkapus regisztrációt követően van lehetőség elektronikus kapcsolattartásra az önkormányzati hivatali portálon
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) vagy az E-papír szolgáltatás felületén (https://epapir.gov.hu/) keresztül. Az e-mail
nem minősül hivatalos kapcsolattartási módnak, ezért
e-mailben kizárólag általános tájékoztatást adhatunk.

TELEPÜLÉSI ADÓ
A települési adó 2018.01.01. napján megállapított egyszeri
adómértéke 240 000 Ft lakóegységenként! Részletekben:
2018. évi 20 000 Ft/év
2019. évi 20 000 Ft/év
2020. évi 100 000 Ft/év
2021. évi 100 000 Ft/év
Az éves települési adó összege lakóegységenként az ingatlan
tulajdonosoknak/vagyoni jog jogosultnak tulajdoni hányaduk
arányában vagy megállapodás alapján került meghatározásra!

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS
Minden magánszemély, évente egy alkalommal (1 000 000
Ft-ig) kérhet részletfizetést legfeljebb 12 havi ütemezésben.
Ez a részletfizetés automatikusan megadható a kérelemre.
Az adómérséklésre irányuló kérelem elbírálása során környezettanulmány elkészítésére van szükség, mely az anyagi
és szociális helyzet vizsgálatából áll, ezért a kérelemhez be
kell nyújtani a bevételi és a kiadási adatait igazoló dokumentumait (pl.: fizetési, közüzemi számlák, gyógyszerköltség),
melynek vizsgálatát követően kerül mérlegelésre a mérséklés összege.
Kérjük, amennyiben fizetési nehézsége merül fel, idejében
kérjen fizetési könnyítést!
Gazdálkodó szervezet általi fizetési könnyítés szabályai:
Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti különösen akkor,
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Felhívjuk továbbá adózóink figyelmét, hogy az
e-önkormányzat portálon www.e-onkormanyzat.hu
(Martonvásár-kiválasztásával) keresztül folyamatosan nyomon követhetik az egyes/aktuális
adófolyószámláik állását (adóegyenleg lekérdezés
menüpont), nem kell megvárni az Önkormányzat részéről kiküldött egyenleg értesítőt, fizetési
felszólítást!
Fizetési határidők:
2021.03.16., valamint 2021.09.15.!
Martonvásár Város Önkormányzata felé Adó befizetéseiket intézhetik csekken, utalással vagy e-önkormányzati portalon keresztül! (a közlemény rovatba
kérjük, - négyjegyű - Mutatószámukat tüntessék fel)
Amennyiben e-önkormányzati portálon fizetik évi
adókivetésüket, úgy az utalást kérjük, csak a saját
adószámlájukra tegyék meg, egyszerre több adózó
felé történő utalást a rendszer nem tud kezelni!
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az ügyfélportál/
cégkapu regisztrációt követően ügyeiket könnyebben
és gyorsabban intézhetik elektronikus ügyindítással.
(www.e-onkormanyzat.hu; www.e-papir.hu )
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SAKKÜNNEP, BARÁTI CSATÁKKAL
A hosszú korlátozások után minden sakkozó társunk
már nagyon várta az első nagy rendezvényünket, versenyünket. Ennek jó apropót adott, hogy a főtéri kemencetér előtt elkészült a térsakk lapozása, melyre
Így a „cipelős” sakkfigurákat is fel tudtuk állitani. Igy
aztán augusztus 14-én a Martonkult támogatásával
megszerveztük a „sakkosok éjszakáját”.

A MartonVál Sakkegyesület összetartását, aktivitását dícséri,
hogy a fantasztikus vacsorával összekötött házi versenyen
több, mint 20 aktív sakkozó vett részt. Igérete szerint a sakkozók táborát erősítette Szabó Tibor polgármesterünk is, aki aktívan versenybe szállva többünket, így szerény személyemet
is képes volt legyőzni! (Képünk a bizonyíték!) A verseny előtt
még elkészült sakkos társunk, versenyzőnk és egyúttal főszakácsunk, Katona Vili bá' rendkívül ízletes pörköltje is, melynek elkészítésében
Patyus Mari segédkezett. Így testben és
lélekben megerősödve vágtunk neki az
izgalmas presztízs-csatáknak. A félidőben elfogyasztottuk a júliusban születésnapot ünneplő sakkozóink számára
elkészített tortát is. Éjszakába nyúló
sakkversenyünk eredménye: 1. Szabó
Levente 6 pont, 2. Schaum Béla 5 pont,
3. Berzy Lajos 4,5 pont. Negyedik helyezettek lettek Vavró Lajos, Bakacs János,
Sziklai István és Kelemen Krisztián,
mindannyian 4 ponttal. Külön köszönet illeti támogatóinkat és segítőinket,
Martonvásár Önkormányzatát és a
Martonkult Egyesület dolgozóit.
| Dolinka Zsolt

GYEREKATLÉTIKA,
RA JT!

A Havasi Gyopár Futó Egyesülettel szeptemberben elindítjuk a gyerekatletizálást Martonvásáron,
mégpedig képzett szakedzővel, Zelnik Róberttel.
Robi aktív sportoló, kiváló futó, feleségével – Tündével
– együtt. Martonvásáron élnek kislányukkal, Sárával.
Sára ugyan még nem fut, de garantálom: hamarosan
fog. Heti két edzést tartunk a Horváth Ottó Sportközpontban, a salakos pályán és a focipálya mögötti füves
részen, hétfőn és szerdán 17:30-18:30 között.
Gyertek el, próbáljátok ki az atletizálást, amely tudvalevőleg a sportok királynője.
A facebookon megtaláljátok a csoportot Havasi Gyopárkák néven, itt illetve természetesen e-mailen kommunikálunk a szülőkkel. Többek között például arról, hogy a
mozgás, a szabad levegőn való játékos, csoportos edzés
mennyire egészséges szellemileg és fizikailag. Ha felkeltette érdeklődéseteket ez a pár sor, írjatok a futklub@
havasigyopar.com-ra vagy a robert.zelnik@gmail.com -ra.
| Fehér László István
Havasi Gyopár Futó Egyesület
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KERTBARÁTOKNAK,
SZEPTEMBERRE
Kisasszony hava egyben a szüret és a szüreti bálok ideje.
A szorgos munka most nyeri el jutalmát, minden gazda
édes musttal töltheti meg kiürült hordóit. Végül is a
szőlőre nem lehet panaszunk. Igen gazdag és jó minőségű termés ígérkezik. Érdemes jól felkészülni a szüretre.
A borászkodás legfőbb szabálya a tisztaság. Tiszta pince,
hordó és edények. A szőlőt szüretelő ollóval szedjük le a műanyag edényekbe, távolítsuk el a fertőzött, beteg bogyókat és
minél gyorsabban dolgozzuk fel. Ha módunkban áll, használjunk bogyózó gépet, ha nincs, akkor kézzel távolítsuk el a
kocsányokat. A szőlő fajtájától és minőségétől függően különböző módon dolgozhatjuk fel a termést. Fehér szőlőt ne
szedjük színes fajtákkal, mert fuxos (pirkadt), színhibás lesz.
Ha illatos szőlőnk van, négy-öt órát áztathatjuk a cefrét.
Ilyenkor illatos, sötétebb borunk lesz. Az egészséges cefrét
kénezzük (15-20 g/hl), elválasztjuk a színmustot, majd a cefrét préseljük. Ha penészes a szőlő, gyorsan préseljük ki és
csak a mustot kénezzük, majd borélesztővel megindítjuk az
erjedést. A kékszőlőket hosszabb-rövidebb ideig a törkölyön
erjesztjük, majd préseljük. Az áztatási-erjedési időtől függ,
hogy rozé, siller (két-három nap), vagy vörös (8-10 nap) borunk lesz. Erjedéskor a must (cefre) melegszik, és ha a külső

hőmérséklet is magas, akkor tejsavas erjedés indulhat meg,
mely a bort javíthatatlanná teszi. Ebben az esetben flakonban fagyasszunk vizet, majd tegyük a cefrébe. Érdemes a
hordót többször lemosni, az erjesztő helyiséget felmosni stb.
Ha a must cukorfoka nem éri el a 18-19 fokot, kristálycukorral javítsuk fel, hogy megfelelő legyen az alkoholfok, mely
védi a bort. Ha megindult az erjedés, a felszabaduló szén-dioxid kiszorítja a levegőt, a pince életveszélyessé válik. Csak
alapos szellőztetés után menjünk a pincébe dolgozni!
Erjedéskor a must felhabozhat, és igen nagy mennyiség képes kifutni a hordóból. Hagyjunk helyet a mustnak. Zajos
erjedés után használjunk kotyogót, megakadályozva az oxigén bejutását a hordóba. Akinek van modern erjesztő tartálya, a reduktív erjesztést is megpróbálhatja, ilyenkor kön�nyedebb, illatosabb, fiatalosabb bor képződik. Ha vége a
szüretnek, jöhet a finom pincepörkölt, a baráti eszem-iszom,
az ünneplés.
A hónap első felében még ültethetjük az örökzöldeket és a
korai hagymás növényeket. Esedékes a liliomok átültetése, a
kardvirág gumóinak felszedése. Az ültetési mélység a virághagyma két-háromszorosa legyen. Az érett almát mindig létrára állva szedjük le és ne másszunk a fára. Csak egészséges
gyümölcsöt vigyünk a tárolóba. Készüljünk fel a krizantém
és a dália fagyvédelmére. A gyepet és az örökzöldeket szárazság esetén öntözni kell. Végül készüljünk fel az őszi telepítésre. Ássuk ki a gödröket, az aljára tegyünk trágyát és
friss földet, ültetéskor majd erre kerül a csemete.
| Uhrin Gábor

REJTVÉNY, HANGSZERREL
A zseniális Brunszvik-család képzőművészeire kérdeztünk rá előző számunk feladványában. Jó válaszként Gróf
Forray Iván és Brunszvik Gábor neve jöhetett volna szóba,
de a hölgyek, Teleki Blanka vagy Brunszvik Teréz is jó
„megfejtések" lettek volna. Sokan küldtek jó megoldásokat, de Tóth Bálint lett a legszerencsésebb megfejtőnk.
Nyereményét szokás szerint a Macska Étteremben fogyaszthatja majd le.
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E havi feladványunk egy hangszer neve lesz. Segítségképpen annyit elárulhatunk, hogy a Trilla Fesztiválon
a Lukács-Balogh duó játszott
rajta, és ilyen hangszeren kíséri majd énekét Musica Moralia
is a StartUP-kiállítás megnyitóján szeptember 17-én, délután
5 órakor.
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ESEMÉNYEINK
SZEPT. 17|
SZEPT. 26.		
		
		
		
		

START-UP
A Magyar Képzőművészeti
Egyetem festőszakos hallgatóinak
kiállítása +
Musica Moralia-minikoncert
Martonvásár Galéria
17.00 órakor

SZEPT. 17.|
OKT. 5.		
		
		

Az Európai Kulturális Örökség Napok
keretében Sétánykiállítás
A Völgy-vidék természeti kincseifotópályázat képeiből
BBK Rendezvénytér
		
Díjátadás és megnyitó:
		
szeptember 17., 18.30 órakor

SZEPT. 17.
|
Borbély László zongorakoncertje
		
Műsoron Beethoven, Messiaen
		
és Bach művei
		
BBK színházterem
		
19.00 órakor
SZEPT. 18.

|

		

Termelői piac
Piactér
7.00 órától 13.00 óráig
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SZEPT. 25.
|
Polgármester házhoz megy
		
Hunyadi út, Kinizsi utca
		
14.00 órától
SZEPT. 25.|
TökJóHét
OKT. 3.		Martonvásáron
OKT. 1.
|
Tessely Zoltán képviselő úr 		
		fogadóórája
Szolgáltatóház (Dózsa György út 10.)
		
17.00 órakor
OKT. 6.
|
Az Aradi Vértanúk Napja
		
Emlékezés tere
OKT. 14.
|
Közmeghallgatás
		
BBK színházterem
		
18.00 órától
Felhívjuk figyelmüket, hogy a MartonKult programnaptárának
eseményei, időpontjai, helyszínei a szervezés során változhatnak. Naprakész információinkat megtalálják a https://www.
facebook.com/MartonKult oldalunkon, plakátjainkon, illetve
szívesen adunk felvilágosítást a +36 22 460-286-os telefonszámon. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik a MartonKult
eseményeit!
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FONTOSABB TELEFONSZÁMOK

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

Általános segélyhívó (Mentő, Tűzoltó, Rendőrség)... 112
A helyi mentőállomás csak segélykérésre hívható a
104-es, vagy a 22/460-017-es számon.
Étkezés lemondás - Iskola, óvoda .......... 30/558-2916
vagy hpmpluskft@gmail.com (előző nap 11 óráig)
Kormányablak ................................................ 22 /460-081
Polgármesteri hivatal .................................. 22 /460-004
Járási hivatal, titkárság ....22 / 569-280, 22/795-860
Járási Hatósági és Gyámügyi osztály ................................
Szociális ügyek.............................. 22 /795-867
Egyéb hatósági ügyek:
22/ 795-853
Gyámügyek
22/795-858
Foglalkoztatási Osztály (Ercsi) .. 25/ 520-750
Fejérvíz hibabejelentés ............................. 30/ 962-2410
Csatorna ügyelet ......................................... 30/819-5607
Folyékony hulladék gyűjtése és szállítása: 20/571-3105
Polgárőrség ...................................................20/500-4266
Közterület-felügyelő ……….......................... 20/230-2718

Dr. Jellinek Kinga
A rendelő címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.
Telefon: 22/460-637, Mobil (kizárólag sürgős esetben):
30/444-5779 (hétköznap 8.00-16.00-ig hívható)
Rendelés: Hétfő: 08.00-12.00 | Kedd: 16.00-18.00
Szerda: 8.00-10.00 (tanácsadás, kizárólag egészséges
gyermekek részére); 16.00-18.00 | Csütörtök: 08.0009.00, 14.00-16.00 (tanácsadás, kizárólag egészséges
gyermekek részére); | Péntek: 08.00-12.00
Előzetes időpont egyeztetés szükséges!

ORVOSI RENDELÉS
2462 Martonvásár, Brunszvik út 1., telefonszám, labor
információ és időpont (munkaidőben): 22/460-053;
Ügyeleti telefon munkanapokon:
8.00-16.00 óráig: 30/956-4597
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!
Dr. Jambrikné
Dr. Fodor Tamás Dr. Takács Imola
13.00 - 17.00
hétfő
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
kedd
13.00 - 17.00
14.00 - 17.00
szerda
08.00 - 11.00
07.30 - 11.00
csütörtök
14.00 - 17.00
10.00 - 14.00
péntek
08.00 - 11.00
Várandós
szerda		
csütörtök
tanácsadás: 13.00 - 14.00
13.00 - 14.00

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
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
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges!

FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
MARTONVÁSÁRI TAGINTÉZMÉNYE
2462 Martonvásár, Szent László utca 24. I. emelet.
Tel: 22/796-175, E-mail: martonvasar@fejermepsz.hu

BBK KÖZPONT
2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.
Központi telefonszám:
FORUM MARTINI / 2021. SZEPTEMBER

22/460-286

FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Berczi Dániel | A rendelő címe:
2462 Mv, Brunszvik út 1. | Telefon: +36 30-542-0381
Rendelés: Hétfő: 8.00-14.00 | Kedd: 13.00-19.00
Szerda: 13.00-19.00 | Csütörtök 8.00-14.00 | Péntek:
Iskolafogászat | Kizárólag telefonos előjegyzés alapján.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Egészségház | 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.;
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!
Iskolavédőnő: Máthéné Jaskó Anna
Fogadóóra Beethoven Ált. Iskolában: kedd 8:00-10:00
mobil: 30/950 0875, e-mail: anna.vedono@gmail.com

SZENT LÁSZLÓ VÖLGYE SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Központi szám/pszichológus: 22 /460-023
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.: 30 /825-4295
Idősek Nappali Ellátása: 30 /467-9722 | Házi segítségnyújtás: 30 /486-6498 | Családi napközi: 30 /467-9722
Támogató szolgáltatás: 30 /486-6801 | Igazgató:
20 / 512-1421 | Tanyagondnoki Szolgálat: 22 /569-119

MARTONVÁSÁR VÁROSI
KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
Megváltozott ügyfélfogadási rend! A járványügyi
helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás irodánkban (Martonvásár, Szent László út 24.) szünetel.
Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentés: iroda@
martongazda.hu e-mail címen, vagy telefonon a +36 20
417-0424-es telefonszámon. | Temetői ügyintézés: a
temetkezes@martongazda.hu e-mail címen, vagy a +36
20 417-0424 telefonszámon. | A temetéssel, sírhelymegváltással kapcsolatos ügyintézéshez szükséges dokumentumokat a martongazda.hu, vagy a martonvasar.hu
honlapról töltheti le, és e-mailben fogadjuk a temetkezes@
martongazda.hu címen. | Befizetéseket kizárólag banki átutalással tudunk fogadni a Erste Banknál vezetett
11600006-00000000-93797799 számlaszámunkon.
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GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK*
- Hutzler Sári
- Kálomista Alexandra
- Vida Léna

Újszülötteink hozzátartozóinak
szívből gratulálunk!
*Rendelkezésre álló adatok alapján. /
Elhunytakról illetve újszülöttekről információt
hozzátartozóik tudtával, vagy azok kérésére
teszünk közzé.

FOGORVOSI ÜGYELET
Helye: 2030 Érd, Felső utca 8. szám
Ügyeleti mobilszám: +36 20 250 8583
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Állandó ügyelet:
Szombat: 8:00-16:00 | Vasárnap: 8:00-16:00

FOGÁSZATI KÖZLEMÉNY

MARTONVÁSÁR: október 2., 3., 23., 24.
Medicz Gyógyszertár, 2462 Martonvásár, Budai út 11.,
Telefon: 22/ 569-146; 22/460-019
ERCSI: szeptember 25., 26.; október 16., 17.
Báró Eötvös József Patika,
2451 Ercsi, Esze Tamás u. 8., Telefon: 25/ 505-790
RÁCKERESZTÚR: szept. 18., 19.; október 9., 10.
Szent Kereszt Gyógyszertár,
2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 4/5, Telefon: 25/455-812
A háziorvosok a rendszeresen szedett gyógyszerek receptjeit telefonos kérésre vagy e-recept formájában is felírják
(Erodium), azt a hozzátartozók is kiválthatják (felírási igazolás és meghatalmazás nélkül, a beteg TAJ-számának bemondásával. Fontos továbbá, hogy bárki, aki saját vagy hozzátartozója, ismerőse részére receptet vált ki, érvényes személyi
igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel igazolja magát.
Kérjük, a patikában csak annyi vásárló tartózkodjon,
ahány kiadóablak van (2 db). A többi vásárló a másfél
méteres távolság betartásával legyen szíves az utcán
várakozni.

Kedves Pácienseink!
Az augusztus 6-án a Magyar Közlöny oldalain megjelent 469/2021.(VIII.6.) Kormány rendelet alapján a tervezhető fogászati beavatkozások esetében, 6 éves kor
felett, illetve kísérők esetében is szükséges:
- oltási igazolvány
- 48 órán belüli PCR teszt annak, aki nem rendelkezik
oltási igazolvánnyal
Ezek megléte nélkül sajnos nem tudjuk ellátni az adott
pácienst, így a kellemetlenségek elkerülése és a zökkenőmentes rendelés érdekében, kérünk mindenkit,
hogy ezeket hozzák magukkal és továbbra is telefonon
egyeztetett időpontra érkezzen mindenki.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
| Dr. Berczi Dániel

FAKIVÁGÁS
BOZÓTIRTÁS
ÁGDARÁLÁS
Bukó Balázs
egyéni vállalkozó
Telefon:
06 20 543 0212
E-mail:
bukobalazs89@gmail.com
- Fakivágás
- Veszélyes, szűk helyen lévő fák kivágása
alpintechnikával
- Bozótirtás, zöldterület kaszálás
- Ágdarálás, igény esetén keletkezett zöldhulladék
elszállítása
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