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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNY 
A JÁRÁSI HIVATAL KIALAKÍTÁSÁRÓL ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÁTALAKÍTÁSOKRÓL 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Martonvásáriak! 
 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a járási hivatal kialakításával, az épületek átalakításával kapcsolatban 

felmerült problémák tervezett megoldásáról, az előttünk álló és folyamatban lévő munkák ütemezéséről. 

Képviselő-testületünknek október 31-éig kellett döntenie a Kormánymegbízottal megkötendő szerződés 

elfogadásáról, melyet követően november 7-én tartottunk szülői fórumot, ahol az érintettek elmondhatták 

javaslataikat, kritikájukat. Ekkor még nem zárult le a tervezési folyamat, így az Önök észrevételei alapján a 

következő megoldásokról döntöttünk a megbeszélést követően: 

 

Rövid távú program 

Felmerült probléma Javasolt megoldás, válasz Ütemezés 

Amennyiben a 

gyermekeknek az épületen 

kívül kell az ebédlőt 

megközelíteni, a 

felöltözés-levetkőzés 

rengeteg idővel jár. 

Az ebédlőbe a gyermekek csoportosan, kizárólag a pedagógusok 

kíséretében a járási hivatal folyosóján átjárhatnak. A tanítóknál 

lesz kulcs a közlekedő ajtóihoz. (szülői bejárás, reggeli, délutáni 

távozás az udvari bejáraton!) 

januártól 

Az udvari bejárat 

megközelíthetősége, a 

játszóudvar mérete nem 

megfelelő. 

A két iskolaudvart összenyitjuk, a hivatali parkoló és a védőnői 

udvar felől az átjárást megszüntetjük. Járdát alakítunk ki az udvari 

bejárattól a tornaterem sarkáig, ahonnan a központi épület és a 

kapubejáró felé is vezetünk egy-egy járdaszakaszt. A játszóudvart 

kiterjesztjük az iskola előtti parkra is. 

2013. 

március 

Tűzvédelmi szempontok 

érvényesítése. 

A Katasztrófavédelem (Tűzoltóság) szakembereivel 11. 13-án 

helyszíni bejárást tartottunk. Aggályuk nem merült fel, azonban 

problémásnak találták a kabátok és a cipők közlekedőn való 

elhelyezését, illetve rendezetlenségét. Az új bejárati ajtó esetében 

a pánikzárat sem írják elő, arra csak 300 fő felett lenne szükség – 

mi ennek ellenére azt úgy építjük meg! 

folyamatosan 

Vizesblokkok mérete, 

szaniterek száma. 

Terveink szerint teljesen újjáépítjük az emeleti vizesblokkokat, 

ahol megduplázzuk a gyermekek által használható szaniterek 

számát! 

tavaszi 

szünet 

Zsibongó hiánya, rossz idő 

esetén többlet tér igénye. 

A földszinti lépcsőtérben a fenti megoldással nem alakítunk ki 

vizesblokkot, így az egészében a gyermekek használatában 

marad zsibongóként, ahol elhelyezhető televízió, játékok, stb. 

megtörtént 

A gyermekeknek át kellett 

költöznie egy másik 

osztályterembe. 

Az érintett osztály sokkal jobb körülmények közé, egy udvarra 

néző új tanterembe költözött a 7-es úttól 80 cm-re lévő, földszinti 

teremből. 

megtörtént 

A Könyvár eddig kiváló 

gyermekmegőrző helyszín 

volt a szülők 

megérkezéséig. 

Le kell szögeznünk, hogy a könyvtár nem gyermekmegőrző, de új 

helyén, a nem túl messze található műemlék óvodaépületben is 

várja a gyermekeket a nyitvatartási idő végéig. Az átjutásban 

pedig javasoljuk, hogy az időben érkező szülők segítsenek 

azoknak, akiknek ez problémát okoz, hiszen több ízben előfordult, 

hogy a takarítószemélyzetre maradtak gyermekek. Ezért 

felelősséget pedig senki sem vállalhat a jövőben sem. Kérjük, 

segítsék egymást is! 
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Hosszú távú program 

Felmerülő feladat Tervezett megoldás Ütemezés 

Kulturális Belváros 

kialakítása az Emlékezés 

tere környezetében a 

kastélypark bejáratánál. 

Az Óvodamúzeum és Könyvtár elhelyezése a műemlék 

óvodaépületben, a Brunszvik-Beethoven Központ kialakítása a 

„Gépállomás” területén, főtér létrehozása. A pályázatokat 

benyújtottuk. 

A könyvtár 

kialakításával 

a folyamatot 

megkezdtük. 

Évtizedek óta 

hangoztatjuk, hogy a „B” 

épület nem megfelelő 

oktatásra, minden 

osztálynak a központi 

épületben kellene termet 

biztosítani. 

Elkészítjük a központi iskolaépület fejlesztési terveit, és 

eljuttatjuk a döntéshozókhoz. Ebben terveink szerint az Önök 

segítségét is kérnénk, hogy majd aláírásaikkal támogassák 

kezdeményezésünket. Ennek megvalósulása esetén a „B” épület 

egészében államigazgatási funkciót tölthetne be. 

tervezés: 

2013 tavasz 

Parkolási problémák, 

többletigény megoldása 

- dolgozói parkoló kialakítása a Deák Ferenc utca végén 

- a „malom” udvarán, ami önkormányzati terület, az 

egyirányú közlekedés kialakítása az óvoda felé 

- az iskolai parkoló (Szent László út) megduplázása a 

járda és a kerítés beljebb helyezésével. 

- szülői droszt kialakítása a szent László úton 

terv 

Iskola biztonsági 

helyzetének javítása 

Az iskola területére reggel 8 után csak a főbejárati kapun lehetne 

bejutni, hosszú távon a hivatali parkolóból pedig egyáltalán nem. 

terv 

 

MIÉRT FONTOS SZÁMUNKRA, HOGY MARTONVÁSÁR JÁRÁSI SZÉKHELY LEGYEN? 

 Mert amikor Ercsi lett a kistérség központja, a város lakói egy emberként tiltakoztak a döntés ellen és a 

2010-es kampányban lefolytatott beszélgetések alkalmával mindenki az elsők között jelölte meg 

problémaként a kialakult helyzetet. 

 Mert az ide kerülő járási kormányhivatalban kialakuló kormányablakban jövő év októberétől 2800 féle 

ügy intézésére nyílik lehetőség a martonvásári és a környékbeli polgárok számára, a nyugdíjjal 

kapcsolatos ügyektől kezdve a szociális jellegűeken át a földhivatalban intézendő ügyekig, mindenre 

kiterjedően. 

 A járási székhelyekre kerülnek az I. fokú építéshatóságok, így Martonvásár látja el ezt a feladatot is 

Ercsitől Válig. 

 A járás összes iskoláját irányító Klebelsberg Központ tankerületi munkatársai is városunkban végzik 

majd munkájukat, így a helyi Beethoven Általános Iskola szerepe is felértékelődik, pozíciója erősödik. 

 A járási székhelyek polgármesterei helyet kapnak 2014-től a megyei közgyűlésben. 

 Könnyebben tárgyalhatunk befektetésekről, erősödnek a város pozíciói, hiszen a kiemelt 175 település 

közé kerültünk a 3200-ból! 

 

MIÉRT KELLETT A JÁRÁSI HIVATALT EZEN A HELYEN KIALAKÍTANI? 

 Mert a megyei kormányhivatal munkatársai csak ezt a helyet találták alkalmasnak, megfelelő méretűnek 

a feladat ellátására. 

 Mert a Városházán az építéshatóság, a tankerületi feladatok ellátásával további funkciókat szintén el kell 

helyeznünk. 

 Mert ez a kezdeti lépés a hosszú távú céljaink elérése érdekében. 

 

Együttműködésükben bízva, várjuk további javaslataikat, visszajelzéseiket, kritikájukat vagy bíztatásukat! 

 

Köszönettel: 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 


