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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A két ülés között végzett feladatokról az alábbi tájékoztatót terjesztem elő: 

 

Az önkormányzat munkatársai, valamint a hegyvidéki utak téli üzemeltetésére leszerződött 

szolgáltató négy alkalommal ment végig a téli útüzemeltetés nyomvonalán, kiszórtunk 1,5 

tonna síkosságmentesítő anyagot. Kézi erővel folyamatosan töltjük a tároló edényzeteket. 

Plusz 4 tároló edény lett kihelyezve a Hegyalja úton (2 db) és a Szerpentin úton (2 db). 

Jelenleg összesen 28 tároló edényzet folyamatos feltöltéséről kell gondoskodnunk. 

 

Beszereztünk 2 tonna hidegaszfaltot. Hamarosan megkezdjük az aszfalt burkolatú utak 

kátyúzását. 

 

A Csalogány utcában, Harkály utcában, Sólyom utcában lakossági bejelentést követően 

kőszórást végeztünk. 

 

A Monostor utcában és Ág utcában négy távközlési oszlopot cseréltettünk a szolgáltatóval 

(Invitel). 

 

A Menyét utcában az út forgalmát veszélyeztető száraz fát vágtunk ki, valamint a Gálhegyi 

úton is a közlekedés biztonságát veszélyeztő, megdőlt fák kerültek kivágásra. 

 

Lakossági bejelentés alapján felülvizsgáltuk Börzsönyliget egyes területeinek forgalmi 

rendjét, ezek alapján táblázni fogunk. 

 

Közlekedési veszélyhelyzeteknél biztosítottuk a helyszínt, segítettük, szerveztük a mentést: 

Dózsa György út ideiglenes lezárása, kisvasút átjárói közúti baleset, CBA parkolójánál 

patakmederbe csúszott személyautó kiemelése. 

 

A trafik melletti szelektív üvegtároló ürítése során göngyöleg került a patakmederbe, ezek 

kiemelése során szemetet is szedtünk a kisvizes élőhelyen. 

 

A Morgó-patak mederrendezési tervének véglegesítésére helyszíni bejárást tartott a tervező és 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park. 

 

Rendszeressé váltak a Királyréti kisvasút rekonstrukcióját tárgyaló konzultációs 

megbeszélések az önkormányzatok, a kivitelező és az érintett közmű-üzemeltetők, 

szakhatóságok részvételével. 

 

Az iskolafejlesztés előkészítésében bejárást tartottunk a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Munkatársaival a Vilcsek Gyula Általános Iskolában 

a Váci Tankerületi Központ igazgatójával, Verebélyi Ákossal, valamint Nyúli Edina 

intézményvezetővel. 

 



Korábbi munkatársunk megüresedett helyére új munkatárs, Szabó Gábor építész érkezett a 

hivatal műszaki osztályára. 

 

A szociális tűzifa felét kiszállítottuk. 

 

 

Kismaros, 2020. január 22. 
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Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés között végzett feladatokról 
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