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Polgármesteri tájékoztató
Tisztelt Érsekvadkerti Lakosok!
Kedves Olvasók!
Köszöntöm Önöket!
Önök előtt ismert, hogy Önkormányzatunk életében az
elmúlt időszak legfontosabb feladata volt a költségvetés készítése. Érsekvadkert Község képviselő-testülete
ebben az évben is a költségvetés tervezetét két fordulóban tárgyalta és a rendeletet - 1 326 003 534 forint
fő összeggel - 2019. 02. 26-án el is fogadta.
Az önkormányzat és intézményeinek működését ebben az évben is szigorú, takarékos gazdálkodás kell,
hogy jellemezze.
Az intézmények működéséhez kapott állami támogatást - minden intézménynél - saját forrásból is szükséges pótolni. Ezért továbbra is az intézményvezetőknek
– intézménye működése érdekében – „jó gazda” módjára kell gazdálkodnia és a lehetőségek kihasználásával saját bevételét növelnie.
Az is ismert Önök előtt, hogy Önkormányzatunk külső
bevételi forrás nélkül, - csak saját bevételéből - nem
tud fejleszteni, nagyobb beruházásokat elvégezni.
Ezért is volt fontos, hogy sikeresen pályázzunk a TOPos felhívásokra, hiszen Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015-2020 időszakra vonatkozó Gazdasági Programjában leírt célkitűzések megvalósításához a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megnyert pályázatai biztosítanak pénzügyi
fedezetet. Ismert Önök előtt, hogy Önkormányzatunk
által benyújtott hat darab TOP-os pályázatunkat kedvezően bírálták el és közel másfélmilliárd forint támogatást kaptunk. (Ezek a pályázati támogatások emelik
meg az önkormányzat költségvetését.)
Az első beadott és támogatott pályázatunk (TOP2.1.3-15-NG1-2016) Érsekvadkert csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztésére irányul. Sikeres közbeszerzés után a munkálatok 2018 őszén kezdődtek el és
a munkálatok - az árok,- áteresztisztítás, Vadkert patak

tisztítása - a kedvező időjárás miatt egész télen folyhattak, így a fejlesztés 50%-a már meg is valósult. A
beruházás befejezése nyár közepére várható.
Továbbra is kérem minden érsekvadkerti lakosnak a
türelmét a kivitelezés során keletkező esetleges kellemetlenségek miatt. A kivitelezővel együtt azon dolgozunk, hogy kárt senkinek se okozzunk, hogy a fejlesztést károkozás nélkül valósítsuk meg. Köszönöm minden érsekvadkerti lakosnak a türelmét és együttműködését!
A második támogatott pályázatunk az óvoda pályázatunk. Az óvoda fejlesztésére közel háromszáz millió
forint támogatást kaptunk, melyből építésre ennek az
összegnek a kétharmadát tudjuk csak fordítani. Ebből
az összegből kell hat csoportos óvodát és mini bölcsödét létrehozni. Két közbeszerzési eljárást folytattunk
le, mindkettő a magas kiviteli költség miatt eredménytelen lett. Erről értesítettem a felettes hatóságokat,
akik arról tájékoztattak, hogy ez irányú problémára
központilag megoldást fognak találni, hozzátéve, hogy
szükséges azonban a leendő beruházás műszaki tartalmát ismételten megvizsgálni. Így is tettünk. Szakemberekkel történt számos egyeztetés után végül a műszaki tartalom átdolgozása is megtörtént és elkészült a
módosított költségvetés is. Néhány nap múlva indíthatjuk a harmadik közbeszerzést. Ez a közbeszerzés
feltételes közbeszerzés lesz, mert a módosított műszaki tartalom ellenére még rendelkezésünkre álló
pénzügyi forrás nem fedezi a beruházás költségét. Bízunk abban, hogy problémánk megoldására még további segítséget fogunk kapni.
A harmadik támogatott pályázatunk a Petőfi Sándor
Általános Iskola energetikai felújítása. Sajnos ennél a
pályázatunknál is hasonló problémák merültek fel,
mint az Óvodánál. Megkezdtük a második közbeszer-
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zést a kivitelezésre és a napokban várjuk annak eredményét. Reméljük, hogy még a nyáron a felújítást be
is tudjuk fejezni.
A „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, TOP3.1.1-15 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtottunk
be. „VadkertVeló- Két keréken Érsekvadkerten” című
projektünk keretében valósul meg a 22.sz. főút mellett
a kerékpárút, új járda a Petőfi úton és egy KRESZ park
az Erdősor utcában. A tervek engedélyezése, hatósági
egyeztetések megtörténtek. A közbeszerzéshez (a kivitelezőre vonatkozóan) szükséges piackutatás folyik.
Reméljük, eredményes közbeszerzés után még a nyáron megkezdődhetnek a munkálatok.
A másik két nyertes TOP-os pályázatunkból az ipari
terület kialakítását és fejlesztését szükséges megvalósítani. Jelenleg a terület és csarnok tervezése, illetve a
munkával kapcsolatos hatósági egyeztetések folynak.
Ennek a projektnek a várható befejezése a következő
év közepe.
A konyha felújítását a nyár közepére tervezzük. A
munkálatok során a nyílászáró és légtechnika cseréjére
kerül sor. Jelenleg a kivitelező cég kiválasztása folyik
a Beszerzési Szabályzat előírásának megfelelően.
Laeder-es pályázatunkat, melyet a Jánoska Park felújítására nyújtottunk be, még nem bírálták el. Bízunk abban, hogy a nyár folyamán kedvező elbírálásban részesül kérelmünk.

Elkészült a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark
Programban a Sportpálya területén egy C típusú Sportpark, melynek műszaki átadása már meg is történt. Remélhetőleg az eszközök használata sokak számára jelent majd hasznos időtöltést, kellemes kikapcsolódást
és egészségmegőrzést.
Tisztelt Érsekvadkertiek!
Az is ismert Önök előtt, hogy a kormány meghirdette
a Magyar Falvak Programját. E program keretében ismételten számos pályázati lehetőség nyílik meg az önkormányzatok számára. Önkormányzatunk is részt kíván venni ezeken a pályázatokon.
Pályázatot kívánunk benyújtani az Ifjúság Ház tetőszerkezetének kialakítására, orvosi eszközök beszerzésére, szolgálati lakás kialakítására, a Polgármesteri
Hivatal tetőszerkezetének felújítására, új utak, járdák
építésére.
Munkatársaimmal azon dolgozom, hogy minél több
pályázatot nyújthassunk be, hiszen-mint ahogy már
fentebb jeleztem-pályázati források nélkül Önkormányzatunk nem tud fejleszteni, beruházásokat megvalósítani. Ezek a leendő beruházások elengedhetetlenül szükségesek a község fejlődése érdekében.
Kedves Olvasók!
Húsvét közeleg.
Reviczky Gyula Húsvét című versével kívánok minden kedves Olvasónak, Érsekvadkert Polgárainak Áldott Húsvéti Ünnepeket.

Tisztelettel:
Érsekvadkert, 2019. március.
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester

Reviczky Gyula
Húsvét
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzelmesen!
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső,
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő,
Gondoljon feltámadására,
Mely örök leszen...
Feltámadt az isten-ember
Győzelmesen!
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Tájékoztató a képviselő-testület üléseiről - 2019. január-februármárcius hónapok
2019. január 22-i nyilvános ülés
a.) Az első napirendi pontban döntött
a képviselő-testület arról, hogy részt
vesz a Belügyminisztérium által kiírt
pályázaton, a kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásra.
b.) Jogszabályi változások miatt sor
került a 2000 év márciusában alkotott díszpolgári rendelet felülvizsgálatára.
c.) Döntés született a szociáliscélú
tűzifa helyi szabályairól szóló
6/2018. (X.30.) rendelet módosításáról.
d.) Módosította a testület a szociális
gondoskodás helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendeletet.
e.) Rendeletet alkotott a képviselőtestület az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjára vonatkozóan, melynek köszönhetően 20%-al nőtt az illetményalap.
f.) A képviselő-testület félévenként
jóváhagyott munkaterv alapján
végzi a munkáját. Az idei év első testületi ülésén került sor az I. félévi
munkaterv elfogadására. A képviselő-testület üléseire előreláthatóan
minden hónap utolsó keddi napján
18 órától az Ifjúsági Házban kerül
sor.
g.) A 2016-ban elkészült helyi vízkár-elhárítási tervünk felülvizsgálata
minden évben szükséges, amit ezen
az ülésen hagyott jóvá a képviselőtestület.
h.) A következő napirendi pontban
három érsekvadkerti lakos kérelmét
tárgyalta és hagyta jóvá a testület.
i.) Jogszabályi kötelezettség írja elő
minden évben az Érsekvadkert Község Önkormányzata és az Érsekvadkert Roma Nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatát, ennek tett eleget a képviselő-testület.
J.) Egyéb ügyek, tájékoztatók napirendben döntés született a Start plusz

mintaprogram keretében kapott viszsza nem térítendő támogatás felhasználásáról.
Tájékoztató hangzott el a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban,
2019. december 31-ig minden önkormányzatnak friss, az aktuális építésügyi tárgyú, jogi szabályozásnak
megfelelő Helyi Építési Szabályzattal kell rendelkeznie.
Tájékoztatást kaptak a képviselők a
2019/2020-as tanévre vonatkozóan a
Nógrád megyei általános iskolák
körzeteiről, a mi iskolánkhoz, ahogyan eddig is Patak település fog tartozni.
A képviselő-testület döntése értelmében 2019. március 1-től a Helytörténeti Emlékház belépőjeggyel látogatható. Tájékoztatást kaptak a
képviselők a folyamatban lévő pályázatok alakulásáról.
Elfogadásra került az önkormányzat
2019. évi rendezvényterve.
Községünk egykori háziorvosa Dr.
Hunyadi Mátyás január elején elhunyt. A képviselő-testület egy perces néma gyásszal tisztelgett egykori
körzeti orvosunk emléke előtt.
Az önkormányzatunknál folytatódik
a tavaly kezdődött MÁK ellenőrzés.
Zárt ülés keretében tárgyalta a képviselő-testület az „Érsekvadkert
Díszpolgára” cím adományozására
szóló javaslatokat.
2019. február 12-i nyilvános ülés
a.) Az első napirendi pontban Seres
Tibor, a Nógrádmegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és
Pásztor János, az Érsekvadkerti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
számolt be a képviselő-testületnek
az egyesület 2018-ban végzett munkájáról.
b.) Első fordulóban került tárgyalásra az Önkormányzat 2019. évi
költségvetése, a kért módosítások
beépítését követően újra tárgyalja a
testület.
2019. ÁPRILIS

c.) Egyéb ügyek, tájékoztatók napirendben foglalkozott a testület a József Attila utca ingatlanja előtti útburkolat beszakadásával. A DMRV
munkatársai a helyszíni felmérést
követően megállapították, hogy a
bemenő vízvezeték bekötésénél a
szivárgó víz kimosta az útburkolat
alatti területet, ennek következtében
az aszfalt nem bírta el a forgalom terhelését, ezért történhetett az útburkolat beszakadása. A helyre állítást a
szakemberek rövidesen elvégzik.
Tájékoztató hangzott el az Érsekvadkert csapadékvíz hálózat fejlesztésével kapcsolatban. A projekt jó ütemben halad.
Döntött a képviselő-testület az Érsekvadkerti Sport Egyesület 2018.
évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról.
Tájékoztató hangzott el az Agroméra
Zrt. vezérigazgatójának megkereséséről.
A március 15-i díszpolgári címek átadásáról, valamint a február 23-án
rendezett „Vadkerti Disznótor”
programjairól.
2019. február 21-i rendkívüli, nyilvános ülés
a.) Tájékoztató hangzott el a Derékpataki záportározó üzemeltetési engedélyével kapcsolatos folyamatban
lévő eljárásról.
b.) A mezőgazdasági feltáró út
ideglenes forgalomba helyezését
kérte önkormányzatunk, ami 2020.
március 10-ig meghosszabbításra
került.
Az „Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15-NG12016-00095 azonosítószámú támogatási szerződéshez kapcsolódó építési munkálatok elvégzésére kiírt
első közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, ezért az újabb eljárás lefolytatása előtt szükséges pi-
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aci szereplők megjelölése. A képviselő-testület öt gazdasági szereplőt
jelölt meg a piackutatás lefolytatására.
2019. február 26-i nyilvános ülés
a.) Az első napirendipontban megalkotta a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló rendeletet.
b.) Jóváhagyásra került Érsekvadkert Ivóvíz korlátozási terve.
c.) Döntés született Holman József
földcserével kapcsolatos beadványa
ügyében.
d.) Elfogadásra került a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve.
e.) Az ipari terület engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának készítésére beérkeztek az ajánlatok, ezek
közül a Salgóterv Kft. ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.
f.) Tájékoztató hangzott el a Magyar
Falu Program 2019-es pályázati lehetőségeiről. Az 5000 fő alatti települések több terület fejlesztésére pályázatot nyújthatnak be a közeljövőben Határoztak a képviselők arról,
hogy településünk is részt vesz ezen
a pályázaton.
g.) Az egyéb ügyek, tájékoztatók napirendi pontban tájékoztatást kaptak
a képviselők arról, hogy a Szent Lőrinc pusztán található sertéstelepről
kikerülő híg szennyvíz szállítása a
balassagyarmati szennyvíztelepre
történik, mivel ott van erre a célra
engedélyezett ürítő hely.
Elfogadásra került az Érsekvadkerti
Pedagógus Kórus 2018. évi beszámolója.

A csapadékvíz hálózat fejlesztésével
kapcsolatban elhangzott, hogy a
Vadkert-patakon már csak kisebb
munkálatok vannak hátra, ezt követően történik meg a műszaki ellenőr
részéről az átvétel. Jelenleg a belterületi árkok rekonstrukcióját végzik
a kivitelező cég munkatársai.
A kerékpárút engedélyes tervei elfogadásra kerültek, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzés megindítása a közeljövőben megtörténik.
2019. március 12-i rendkívüli,
nyilvános ülés
a.) A Petőfi Sándor Általános Iskola
épületének energetikai korszerűsítésére a piackutatás eredményesen lezárult, döntöttek a képviselők a közbeszerzési eljárás megindításáról.
b.) Egyéb ügyek, tájékoztatók között
a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
tájékoztatóját ismerte meg a testület.
Döntés született a hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi önkormányzati társulás üléseire delegált
személyről.
2019. március 15-i ünnepi ülés
a.) Ünnepi ülésen adományozta a
képviselő-testület az „Érsekvadkert
Díszpolgára” kitüntető címet. Balla
Mihály országgyűlési képviselő úr,
Lukács András címzetes apát, kanonok plébános úr és Nógrádi László
nyugalmazott polgármester úr részére.
2019. március 26-i nyilvános ülés
a.) Az első napirendi pontban az intézményi térítési díjakról alkotott
2016. évi rendeletet vizsgálta felül a
képviselő-testület. A térítési díjak
összegében nem történt változás.

b.) Elfogadásra került önkormányzatunk 2019. évi közbeszerzési terve.
c.) A képviselő-testület meghatározta az óvodai beiratkozások időpontját a 2019/2020 tanévre vonatkozóan. A beiratkozás május 8-án és
9-én lesz.
d.) Tárgyalt a képviselő-testület közterületen álló fák kivágásának ügyében.
e.) Döntött a képviselő-testület arról,
hogy a Magyar Falu Program pályázat keretében melyek lesznek azok a
területek, melyekre április végén pályázatot nyújt be önkormányzatunk.
f.) Tájékoztatást kapott a testület arról, hogy az Erdőpartner Kft. a malmot megvásárolta, a közeljövőben
fejlesztések várhatók a területén.
g.) Egyéb ügyek, tájékoztatók napirendben tájékoztató hangzott el az
önkormányzatnál folyamatban lévő
pályázatok alakulásáról.
Az önkormányzati tulajdonban lévő
térfigyelőkamerarendszerek karbantartásáról.
A Sportpark műszaki átadása megtörtént, 2019. április 7-i futballmérkőzés alkalmával kerül átadásra a lakosság részére.
Ismételten hívom és várom Önöket a
képviselő-testület nyilvános üléseire. A testületi ülésekről készült
jegyzőkönyvek elérhetők a Könyvtárban, vagy megtalálhatók elektronikus
formában
a
www.ersekvadkert.hu
honlapon.

dr. Szabó Bence
jegyző

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. február 26-án tartott nyilvános testületi ülése
keretében – a pénzügyi bizottság véleményezését követően – 6 egyhangú szavazattal elfogadta az önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletet, melynek főbb számait az Érsekvadkerti
Hírek hasábjain megismerheti minden Olvasó. A rendelet teljes szövegezése és mellékletei a nemzeti jogszabálytár
webes felületén (www.njt.hu) és Érsekvadkert község hivatalos honlapján (www.ersekvadkert.hu), az Érsekvadkerti
Polgármesteri Hivatalban, illetve a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézményben megtalálható, megtekinthető.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló rendelet paragrafusaiból jól kivehető, hogy önkormányzatunk több,
mint 800 millió Ft pályázati forrás áll rendelkezésre a folyamatban lévő projektek megvalósítására (óvoda felújítása,
kerékpárút, ipari terület kialakítása, csapadékvizes projekt stb.). Azonban vannak olyan beruházások, melyek nem
2019. ÁPRILIS
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tudnak teljes mértékben pályázati forrásból megvalósulni, így ezen beruházásokat az önkormányzat saját forrás bevonásával törekszik megoldani.
A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési fő összegét
1 326 003 534 forintban állapította meg.
Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
274 582 727 forint,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
forint,
- Közhatalmi bevételek:
61 700 000 forint,
- Működési bevételek:
66 720 000 forint,
- Felhalmozási bevételek:
forint,
- Működési célú átvett pénzeszközök:
49 000 000 forint,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
forint,
- Költségvetési bevételek összesen:
452 002 727 forint.
Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
- Személyi juttatások:
234 475 000 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
44 512 000 forint,
- Dologi kiadások:
165 577 548 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai:
12 000 000 forint,
- Egyéb működési célú kiadások:
3 650 000 forint,
- Beruházások:
840 757 161 forint,
- Felújítások:
15 560 000 forint,
- Költségvetési kiadások összesen:
1 316 531 709 forint.
Beruházási kiadások beruházásonként:
TOP pályázati fejlesztések 807 331 976 forint, sporttelep + 1 kút 1 000 000 forint, óvoda kiviteli tervek, közbeszerzés
5 000 000 forint, településrendezési terv 5 000 000 forint, ÖESZI: laptop és telefon vásárlása 210 000 forint, szekrény 70 000 forint, óvoda: informatikai eszközök beszerzése 300 000 forint, mosógép, hűtőszekrény, tányérok
700 000 forint. Közművelődés: tárgyi eszköz beszerzés könyvtár 127 000 forint, informatikai eszköz 127 000 forint,
művház informatikai eszközök 127 000 forint, tájház, tárgyi eszköz beszerzés 127 000 forint, közösségi ház, konyha:
tárgyi eszköz beszerzés 2 500 000 forint (edények, rozsdamentes asztal, 2 medencés mosogató, billenőserpenyő),
büfé 100 000 forint fűtőtestek beszerzése.
Felújítási kiadások felújításonként:
konyhafelújítási pályázat önerő 8 000 000 forint, útfelújítás 3 000 000 forint, járda felújítás 3 000 000 forint, tárgyi
eszköz felújítás közművelődés 1 433 000 forint.
dr. Szabó Bence
jegyző

Megemlékezés és „Érsekvadkert Díszpolgára” kitüntető címek átadása
Az 1848-as forradalom és szabadságharc 171. évfordulójáról községünkben is méltó módon megemlékeztünk. Az ünnepi program a római katolikus
templomban bemutatott szentmisével vette kezdetét. A megemlékezés a Hősök terén folytatódott,
melynek elején, a plébánia falán elhelyezett Görgey
emléktábla megkoszorúzására került sor. A Petőfi
Sándor Általános Iskola 4. évfolyamos tanulói idézték fel a megemlékező tömeg előtt a magyar forradalom és szabadságharc eseményeit.
Ezt követően Balla Mihály országgyűlési képviselő
úr mondta el az ünnephez méltó beszédét. A megemlékezés a községi könyvtár falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával zárult. Ezzel még nem
ért véget községi ünnepségünk, hiszen Dr. Ko-

vácsné Nagy Mária polgármester asszony a Közösségi Házba invitált valamennyiünket, hogy ünnepi
képviselő-testületi ülés keretében tanúi legyünk a
díszpolgári címek átadásának.
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Az ünnepi ülés a Himnusz eléneklésével vette kezdetét, majd polgármester asszony köszöntötte a jelenlévőket és megnyitotta a képviselő-testületi ülést.
Elmondta, hogy 2000. márciusában Érsekvadkert
Község Önkormányzatának képviselő-testülete
díszpolgári rendeletet alkotott. Ma három olyan személynek kerül átadásra az „Érsekvadkert Díszpolgára” kitüntető cím, akik sokat tettek és tesznek településünk fejlődéséért és az itt élő polgárokért.
A Bánk bán c. operából a Hazám-hazám csendült fel
Párizs Judit helyi énekes előadásában, majd az első
kitüntetett Balla Mihály országgyűlési képviselő úr
életéről és munkáságáról szólt településünk vezetője, majd átadta a díszoklevelet és az Érsekvadkert
címerét tartalmazó pecsétgyűrűt képviselő úrnak.
Sík Sándor Te Deum című versének meghallgatását
követően a második kitüntetett személyről Lukács
András címzetes apát, kanonok, plébánosról mondott laudációt a polgármester és adta át az atyának a
kitüntetést.
Harmadikként Nógrádi László, Érsekvadkert nyugalmazott polgármestere vehette át a díszpolgári kitüntetést, az ő méltatásakor különösen kiemelésre
került a tizennyolc éves településvezetői tevékenysége.
Mind a három díjazott köszönetet mondott polgármester asszonynak és a képviselő-testület tagjainak,
hogy a településért és annak polgáraiért végzett fáradozásukat ezzel a kimagasló címmel ismerték el.

Az ünnepi testületi ülés a Szózat eléneklésével ért
végett majd állófogadásra kaptak meghívást a résztvevők.
Érsekvadkertnek öt ma is élő díszpolgára van, hiszen a három március 15-én kitüntet személy mellett
korábban már Réti Lajos nyugalmazott iskolaigazgató úr és Hotzi János nyugalmazott tanár úr is vehetett át ilyen elismerést. Településünk őrzi Dr. Mácsik Ferenc állatorvos, Réti Zoltán festőművész és
Dr. Kövér György professzor úr emlékét, akik Érsekvadkert elhunyt díszpolgárai.

A következő sorokban Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester által elmondott laudációk egy részletét
ismerhetik meg az olvasók, kiemelve mind a három
személynél Érsekvadkert fejlődésének előmozdításáért és az itt élő polgárok életéért végzett tevékenységet.
Vitéz Tamás, fotó: Kristók János

Balla Mihály országgyűlési képviselő díszpolgári kitüntetésekor elhangzott laudáció tartalmából
1965-ben születetett Nyíregyházán, a család második
fiúgyermekeként. Városi gyerekként nőtt fel, mégis
legjobban a nagyszülei városszéli kis parasztházában
érezte magát. Iskoláit is Nyíregyházán végezte, ahol a
sikeres érettségi után felvételt nyert a Nyíregyházi
Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-orosz
szakjaira. Az ottani magyar előadásoknak köszönheti
élete nagy fordulatát, a szerelmet, amely 35 évvel ezelőtt először hozta Érsekvadkertre, hiszen feleségével,
Csordás Ildikóval ott ismerkedett meg. Azóta is együtt
vannak, jóban-rosszban. Esküvőjük is Érsekvadkerten
volt 32 évvel ezelőtt.
Házasságukból két gyermekük született, Máté és
Fanni, akik már felnőttek, és akikre nagyon büszkék.
De nemcsak szerelmet és még egy családot kapott 35
évvel ezelőtt Vadkerten, hanem mély és meghatározó

barátságokat. Szokta mondani, hogy a világ közepe
Nyugat-Nógrád, benne Érsekvadkert.
1998-ban választották meg országgyűlési képviselőnek, és azóta már hatodik alkalommal érte az a megtisztelő, de egyben felelősségteljes megbízatás, hogy
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képviselje térségünket, képviselje Érsekvadkertet.
2002 és 2006 között önkormányzati képviselő is volt
Érsekvadkerten.
Parlamenti munkájában több megbízatása is volt az elmúlt két évtizedben. A Külügyi Bizottság alelnöke,
majd 2010 és 2014 között elnöke. A NATO Parlamenti Közgyűlés és az Interparlamentáris Unió magyar delegációinak vezetője, a magyar közgyűlés elnöke. Számtalan nemzetközi találkozó és tárgyalás részese. 2015-2018 között Nógrád megyei fejlesztési
miniszteri biztos.
Részese volt számos helyi fejlesztés elindításának, és
az azokhoz szükséges pénzügyi támogatások megszerzésének. Néhány kiemelkedő helyi fejlesztés:
- 2001-ben a szennyvízcsatorna építés, melyben együtt
dolgoztak a mai másik kitüntetettel, Nógrádi Lászlóval.
- A Közösségi Házunk 2001-es fejlesztése, amikor is
megkapta a mai formáját, részben Csordás István tervei alapján
- majd a 2015-ös energetikai korszerűsítés.
- a körforgalom kiépítése
- orvosi rendelő, fogorvosi rendelő és védőnői szakszolgálat fejlesztése.
- Az iskolai fejlesztések, energetikai fejlesztések (Idősek Napközis Otthona, Közösségi Ház, önkormányzat
épület), belterületi utak (Zrínyi, Hunyadi, Újsor, Eötvös).

Fejlesztési biztosként sikerült elérnie a 22-es út Rétság-Érsekvadkert közötti szakaszának teljes felújítását, a Vadkert–Patak közti teljes útfelújítást két szakaszban. És lehetőség nyílt kerékpárút és Ipari Park
építésére, óvoda és bölcsőde építésre. A támogatási
összegek az önkormányzat számláján vannak.
2014-ig 38 település tartozott a választó kerülethez,
2014-től pedig 84. De Érsekvadkert mindig is kiemeltebb szerepet kapott térségi munkájában. Reméljük,
hogy ez így lesz a jövőben is.
Hosszú idő óta a település fejlődésének előmozdítása
érdekében végzett tevékenységét a mai napon Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Érsekvadkert Díszpolgára” kitüntető címmel ismeri el.

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester
fotó: Kristók János

Lukács András, érsekvadkerti Plébános díszpolgári kitüntetésekor elhangzott laudáció tartalmából
András atya Boldog községben született 1945. szeptember 3-án, vallásos, paraszti család első gyermekeként.
András atya általános iskolai tanulmányait Boldogon
végezte. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences
Gimnáziumban érettségizett 1964-ben.
Kisgyermekkorától a papi hivatásra készült. Az érettségi vizsgát követően kérte felvételét a Váci Egyházmegye kispapjai közé, még ebben az évben elkezdhette teológiai tanulmányait az Egri Szeminárium növendékekeként. 1969. június 22-én szentelték pappá a
Váci Székesegyházban.
Szolgált Fóton, Tápiógyörgyén, Gödöllőn, Kerekegyházán. A kápláni éveket követően Ecseg, Kozárd és
Csécse plébánosa lett. Hamar felismerték nagy teherbírását, így öt év elteltével püspöke a közel nyolcezer
lélekszámú Tura plébánosának nevezte ki.
A lelkieken túl minden szolgálati helyén otthagyta
keze nyomát. Turán többek között egy új plébánia

megépítését álmodta és valósította meg hívei segítségével. Munkáját 1998-ban „Tura Díszpolgára” címmel ismerték el.
Huszonhárom Turán eltöltött szép év után püspöke
2006. augusztus 1-vel Érsekvadkert plébánosává ne-
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vezte ki. Nehéz szívvel hagyta ott az ottani közösséget, de a vadkertiek nagyon hamar megszerették a
derűs, hívei felé mindig nyitott szívvel forduló plébánost. Példaadó lelkipásztori szolgálatát a napi
szentmise bemutatások, gyóntatások, az idős beteg
hívek rendszeres felkeresése alkalmával egyaránt
megismerhettük. Az atya hétről-hétre lelkiismeretesen felkészült prédikációit hallgatva a hívek buzdítást, a következő hétre lelki töltekezést kapnak.

A templom előtt szívesen köszönti a szentmisére
igyekvő híveket, mosolyt csalva arcukra.
A temetéseken mindig személyes hangvétellel
igyekszik búcsút venni attól akihez a szeretet szálai
fűztek bennünket. Plébános úr szabad idejének egy
részét az írásnak szenteli. Lelki tartalmú, templomunkat bemutató, a település és az egyházközség

életét megismertető könyveit valamennyien ismerhetjük.
A hitélet növekedésén túl mindig örül, ha valaminek
a megszépítésén fáradozhat. Az eltelt tizenkét évben
munkássága a község szépítése terén is meghatározó.
A templom külső felújítása, a kálvária-kápolna
külső-belső rendbetétele, a plébánia tetőszerkezetének cseréje az Ő indíttatására, jelentős mértékben az
Érsekvadkertiek adományából valósulhatott meg. A
templomi padfűtés bevezetése, az orgona felújítása
szintén András atya vezetésével történt.
A Váci Egyházmegye vezetője áldozatos lelkipásztori
munkájának
elismeréséül
1998-ban
Pétermonostori címzetes apát, 2011-ben Váci Székesegyházi Kanonok címmel ajándékozta meg.
András atya minden napját a következő fohász elimádkozásával kezdi: ”Uram, ha akarod, hogy még
ma szolgáljalak, tudom, hogy velem leszel, mert te
Hűséges vagy.”
Az idén ötven esztendeje lesz annak, hogy az Atya
hűségesen végzi papi szolgálatát, melyet több mint
tizenkét éve mi is érezhetünk. A lelkiélet, de az
egész település fejlődése terén végzett munkálkodását Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai napon „Érsekvadkert Díszpolgára” kitüntető címmel ismeri el.
Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester
fotó: Kristók János

Nógrádi László Érsekvadkert nyugalmazott polgármestere díszpolgári kitüntetésekor elmondott
laudáció tartalmából
Érsekvadkerten született 1949. február 12-én. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd a váci gépipari
technikumban folytatta középiskolai tanulmányait, ahol
gépiparitechnikumi oklevelet szerzett.
A Nehézipari Műszaki Egyetem Dunaújvárosi Karára
iratkozott be, ahol 1979-ben gépészüzemmérnöki képesítést szerzett.
Az évek folyamán több érsekvadkerti vállalatnál dolgozott különféle pozíciókat betöltve.
1974-ben házasságot kötött Varga Juliannával, házasságukból két gyermek született, László és Máté. Négy fiú
unokája van.
1989 január 1-től megbízott tanácselnök lett Érsekvadkerten.
Mi sem bizonyítja jobban a településen Nógrádi László
közkedvelt személyiségét, mint az, hogy négy cikluson

keresztül bizalmat szavaztak neki a helyhatósági választásokon és polgármesterré választották. Ezt a tisztséget
1990-2006 között töltötte be.
Településvezetői tevékenységét az érsekvadkerti polgárok életkörülményeinek javításáért való tenni akarás jellemezte.
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Polgármestersége idején történt az Egészségügyi komplexum létrehozása, a Közösségi Ház kialakítása, az Öregek Napközi otthonának bővítése, és a 400 adagos önkormányzati konyha kialakítása.

A tizenhét évi településvezetői tevékenysége idején számos úthálózat, járda épült és újult meg. Településünk
több utcájában telek került kialakításra, vezetésével valósulhatott meg a körforgalom kialakítása, a gázhálózat
bevezetése, csatornarendszer kiépítése, közvilágítás korszerűsítése, 400 férőhelyes telefonközpont építése. Szívügyének tekintette a település hagyományainak ápolását,
megőrzését. Támogatta a Helytörténeti Emlékház kialakítását.

A világháborúk hősi halált halt áldozatai iránt tanúsított
tisztelete példaértékű. Első intézkedései közé tartozott az
I. világháborús emlékmű visszahelyezése a település főterére, amit a II. világháborúban elesett érsekvadkerti hősök és áldozatok nevét tartalmazó emléktáblával bővíttetett ki. Kezdeményezésére a település lakossága minden
év szeptember első vasárnapján méltó módon tiszteleg a
háborúkban elesett Érsekvadkertiek emléke előtt.
A lakosok és az önkormányzat közötti kapcsolattartást
fontos feladatának tekintette. „Érsekvadkerti Hírek”
címmel negyedévente önkormányzati újság megjelenését szorgalmazta, támogatta a kábel TV. hálózat kiépítését a településen.
Jó kapcsolatot ápolt az egyházközséggel, az önkormányzat az ő vezetésével járult hozzá a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola létesítéséhez és működéséhez.
Sokat tett a település fejlődésért, az itt élő polgárokért.
Nyugdíjba vonulását követően is aktív életet él, figyelemmel kíséri a település fejlődését, tanácsaival segíti az
önkormányzat munkáját.
Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy hosszú éveken át Érsekvadkertért és annak lakóiért végzett fáradtságos munkáját „Érsekvadkert Díszpolgára” kitüntető címmel jutalmazza.
Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester
fotó: Kristók János

Sportpark átadása Érsekvadkerten
Érsekvadkert Község Önkormányzata részt vett a
Nemzeti Fejlesztési minisztérium által meghirdetett
pályázaton a Nemzeti Szabadidős Egészség-Sportpark programban. Ennek a programnak keretében
valósult meg az érsekvadkerti sportpályán a C típusú Sportpark létesítése. A munkálatok sikeres befejezését követően megtörtént a műszaki átadás.
2019. április 7-én vasárnap az Érsekvadkert-Rimóc
futballmérkőzés megkezdése előtt adta át az elkészült parkot a lakosság részére Dr. Kovácsné Nagy
Mária polgármester asszony. Az ünnepélyes átadót
jelenlétével megtisztelte Balla Mihály országgyű-

lési képviselő úr is, aki a sport és az egészséges életmód fontosságára hívta fel a résztvevők figyelmét.
Érsekvadkert Község Önkormányzata

Az óvodai beiratkozás rendjéről a 2019/2020-as nevelési évre
Ary Erzsébet Óvodában a beiratkozás a következő időpontokban történik
2019. május 8-án (szerdán) 08:00-12:00 az Alsó óvodában
(2659 Érsekvadkert Rákóczi út 93.)
2019. május 9-én (csütörtökön) 08:00-12:00 a Felső óvodában
(2659 Érsekvadkert Rákóczi út 157.)
2019. ÁPRILIS

Érsekvadkerti Hírek

10

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit KFT tájékoztatói
A zöld hulladék gyűjtéséről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk minden szolgáltatási területén –a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (OHKT, hulladékról szóló törvény) és a településekkel létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében –
az április 1-től november 30-ig terjedő időszakban
zöldhulladék-gyűjtést végez. A lebomló zsákok 2019.
március 13-tól fokozatosan elérhetők a megszokott érékesítési pontokon.
Figyelem! A lebomló zsákok felhasználhatósági ideje a
megfelelő tárolás esetén a gyártástól számított 16 hét,

mely dátuma minden zsákon feltüntetésre került (év/hét).
A készletek töltése folyamatos, ezért korlátozott menynyiségben vásároljanak.
A zöldhulladék elsősorban zöldfelületeken, kertekben
képződő biológiailag lebomló hulladék (például a falevél, az elpusztult növényi maradványok, a gyomok, a
gallyak, nyesedékek, illetve a fűkaszálék).
Kérjük, ügyeljen rá, hogy a lebomló zsákba kerüljön
a zöld hulladék.

A Házhoz menő lomtalanítás rendjéről
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2019. évtől bevezeti
a házhoz menő rendszerű lomtalanítást. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen maximum 2m3 hulladék mennyiség lomtalanítási szolgáltatás
igénybevételére.
A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alapján előre leegyeztetett –nem meghirdetett- napokon végzik a lomtalanítást.
Az igénybejelentés feltételei: igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díj hátralékkal
nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Lomtalanítási igényt kizárólag a településre vonatkozó
„lomtalanítási igények leadása” időpontjában adhatja le.
Érsekvadkertről lomtalanítás igénybejelentés: 2019.
szeptember 1-2019. október 31. között!
Érsekvadkerten a lomtalanítás várható időpontja:
2019.október 1-től november 30. között!
Az igénybejelentés történhet:
- személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási
idejében (azonosítás, ügyfélszám és személyes iratok alapján.)
- +36-28/561-200 ügyfélszolgálati telefonszámon
(azonosítás ügyfélszám alapján)
- a http://www.zoldhid.hu/ honlapról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, melyet a
lomtalanitas@zoldhid.hu e-mail címre kell megküldeni, (kizárólag a megfelelően kitöltött igénylőlapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra.)
Igénylőlap kérhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán, vagy letölthető a www.ersekvadkert.hu honlapról is.

Lomtalanítás folyamata:
- lomtalanítási igény benyújtása,
- közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát
várható időpontját,
- a visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen,
- a lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek.
- az ügyfél aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.
Lomtalanításkor átadható hulladékok:
Bútorok, egyéb fából készült tárgyak, szőnyeg, műanyag, kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok háztartásonként max 4 db.
A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az az
alábbi hulladékok:
Vegyes települési hulladék (komunális, háztartási), zöldhulladék, szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír
hulladék, veszélyes hulladék, hungarocell, fáradtolaj,
tintapatron, inert hulladék (építési törmelék, bontásból
származó csempe, járólap), nagyméretű gumiabroncsok
(teherautó, munkagép stb.)
Elektronikai hulladék begyűjtése egyedi szervezés alapján fog történni.
A lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon a hulladék átadója, vagy meghatalmazottja.
Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontban nem történik meg a hulladék átadása és ezért a lomtalanítás
meghiúsul abban az esetben új időpont egyeztetése
már nem lehetséges. A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely szabálysértési birság
kiszabásával jár. A közterületre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra.
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Tájékoztató a köztisztasági, közterület rendben-tartási,
közterület-használati, településképi szabályokról
A településen végzett helyszíni bejárások alapján tapasztaltak szerint – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása érdekében – az alábbiakat tartom
szükségesnek minden érintettel ismertetni:
I.
A köztisztasági és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.)
ÉVM-EüM. együttes rendelet 6.§-ának (1) (4) és (5)
bekezdései alapján:
(1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában
egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására
szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
(4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek,
üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje
alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a
használó köteles tisztán tartani és a hulladékot
eltávolítani.
(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő
használata esetén a használattal érintett terület
közvetlen környezetét a használó köteles tisztán
tartani.
Ezúton kérek minden érintettet a vonatkozó jogszabályok betartására. Egyúttal tájékoztatom az
Olvasót: fenti kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése rendszeres helyszíni bejárás keretében
történik; az említett rendelkezéseket megszegőkkel
szemben a teljesítés végrehajtása érdekében hatósági eljárást leszek kénytelen kezdeményezni.
II.
Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületek használatáról és rendjéről, valamint a közterület-használati díj megállapításáról szóló 6/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozásában

foglaltak alapján – különös tekintettel a településen
gyakran előforduló esetekre – az alábbiakról tájékoztatom:
1. A rendelet 3.§ (1)-(2) bekezdése értelmében a
közterület rendeltetésétől eltérő használatához
közterület-használati engedélyt kell kérni. (A
közterület-használatért a rendelet 1. mellékletében
foglaltak szerint díjat kell fizetni.)
Közterület-használati engedélyt kell beszerezni
többek között:
építési munkával kapcsolatos létesítmények
(pl. építési állványzat, építőanyag, törmelék) elhelyezéséhez, tárolásához,
tüzelő,- építő és egyéb anyag tárolására, ha
ez a 72 órát meghaladja,
köztárgyak (pl. pad elhelyezéséhez – a rendelet 9.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ehhez kapcsolódóan nem kell közterület-használati díjat fizetni), illetve egyéb, olyan közterületen elhelyezett
tárgyra, mely nem a közterület tartozéka.
2. A rendelet 3.§ (4) bekezdése szerint nem adható
közterület-használati engedély többek között:
hatósági jelzés nélküli, érvényes hatósági jelzéssel
rendelkező, de üzemképtelen jármű közterületen, 15
napon túl történő tárolására; valamint a telephelyi
tárolásra kötelezett jármű, pótkocsi, munkagép,
utánfutó, lovaskocsi, mezőgazdasági vontató, járműszerelvény, különleges jármű közterületi tárolására, annak a kérelmezőnek, akinek a kérelem benyújtásakor közterület használatból eredő díjhátraléka, helyi adó tartozása van, vagy a korábbi határozatban foglalt kötelezettségének nem tett eleget.
3. A rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján közterülethasználati engedély csak ideiglenes jelleggel adható. A közterület-használatra vonatkozó kérelemnek a rendelet 4.§ (7) bekezdése szerinti adatokat
kell tartalmaznia. A rendelet 4.§ (8)-(9) bekezdései
értelmében az engedélyt a Polgármesteri Hivatalban
kell benyújtani, az engedélyezéssel kapcsolatos
ügyek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
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E rendelet betartását az előbbiekben jelzettek
szerint szintén folyamatos helyszíni bejárással
fogom ellenőrizni. Kérem az engedély nélküli közterület-használókat, hogy a rendelet megsértésével
járó következmények elkerülése érdekében a helyszíni bejárás időpontjáig gondoskodjanak a jogszerű
állapot helyreállításáról (közterület-használat megszüntetéséről, vagy közterület-használati engedély
kéréséről).
III.
Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2018. (I.31.) számú rendelete (a továbbiakban: jogszabály) tartalmazza a településkép
védelmével kapcsolatos helyi szabályokat. E jogszabály célja a településképhez illeszkedő településképi követelmények megállapításával a jellegzetes,
értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat

megőrzése, a településkép kedvező kialakítása. A
jogszabály meghatározza, hogy mely esetekben
szükséges településképi véleményezési, illetve településképi bejelentési eljárást lefolytatni (pl. előbbit
új építmény építéséhez, meglévő építmény bővítéséhez, átalakításához kapcsolódóan; míg utóbbit
reklám- és reklámhordozók elhelyezését érintően),
mely eljárásokat – a helyi főépítész szakmai előkészítése alapján – a polgármester folytat le.
A
jogszabály
teljes
terjedelmében
a
www.ersekvadkert.hu oldalon elérhető.
Településünk lakókörnyezetének rendezettsége és
tisztasága nem csupán helyi igény, ugyanis az Érsekvadkertre látogatók is szívesebben töltik az idejüket szép környezetben. Kérem ennek érdekében
minden érsekvadkerti lakos együttműködését a vonatkozó jogi szabályok betartására.
dr. Szabó Bence
jegyző

Nem pénzbe, csupán odafigyelésbe kerül!
Az SZJA 1%-ával úgy ad(hat)unk, hogy nem kell
újabb pénzt áldoznunk, nem növekszik ezzel az öszszeggel adóalapunk sem.
Sok kicsi sokra megy!
Akik személyi jövedelemadót fizetünk - bármilyen keveset is -, jogot szerzünk a közjó szolgálatában álló civil társadalom közvetlen anyagi támogatására. Ez a támogatás a civilek működéséhez szükséges, ezért azt

köszönettel fogadják.
Mindez Önnek nem kerül semmibe, de másnak talán
az életet jelentheti. Adóbevallása kitöltésekor ne feledkezzék el rendelkezni adója 1%-áról az Ön által kiválasztott civil szervezet javára.
Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány
Adószám: 18633540-1-12

TISZTELT ÉRSEKVADKERTI LAKOSOK!
Ismét elérkezett az idő az adóbevallások elkészítéséhez.
Ebben az adófizetők rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk 1 %-áról, amit felajánlhatnak különböző célokra.
Az érsekvadkerti Mikszáth Kálmán Közművelődési
Intézmény ezúttal is megköszöni a 2017. évi juttatásokat, amit az alább felsoroltokra költöttünk el: képességfejlesztésre, kulturális programok támogatása.

Ha úgy gondolják, hogy a 2018. évi 1 %-ot idén is intézményünknek ajánlják fel (amit ebben az évben is oktatási, sport, vagy kulturális célokra fordítunk), akkor az
alábbi minta szerint töltsék ki a Rendelkező Nyilatkozatot.
Támogatásukat előre is köszönjük!
Csabák István
intézmény igazgató

A kedvezményezett adószáma: 1 6 7 7 1 8 3 7 - 1 -12

Várja az 1%-os felajánlásokat a Múltidéző „Néphagyományőrző Egyesület”
2659 Érsekvadkert Eötvös út 4.
A kedvezményezett adószáma: 18644021-1-12
Érsekvadkerti Hírek. Kiadja: Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal 2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91.
Tel./Fax: 35/340-001 Felelős szerkesztő: dr. Szabó Bence jegyző
Szerkesztőség, nyomdai előkészítés: Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal,2659 Érsekvadkert Rákóczi út 91.
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