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Tisztelt Képviselő-Testület! Tisztelt Bizottság! 

A témában felmerülő néhány jogi kérdés tisztázásával kezdeném a téma kibontását. E témában 

2 meghatározó jelentőségű alkotmánybírósági határozatot idézek, amelyek tulajdonképpen 

majdnem minden kérdésére megadják a választ. 

Az Alkotmánybíróság 19/1995. (III. 28.) AB határozatában az alábbiakat fejtette ki:Az Ötv. 

17. § (3) bekezdése a képviselő-testület ülése jegyzőkönyvét minden tartalmi és terjedelmi 

korlát nélkül (így nyilvános ülés esetén az ott elhangzott nyilatkozatok és személyes 

megnyilvánulások szövegét is) betekinthetővé nyilvánítja. 

A Ptk. 80. § (2) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy képmás és hangfelvétel nyilvánosságra 

hozatalához nyilvános közszereplés esetében nincs szükség az érintett személy 

hozzájárulásához. Az említett törvényi rendelkezésekből az következik, hogy a nyilvános 

képviselő-testületi ülésen mint nyilvános közszereplés során  elhangzott nyilatkozatok és 

személyes megnyilvánulások közérdekű adatokká váltak. 

Az 57/2000. (XII. 19.) AB határozat pedig a következőket tartalmazza:Az Ötv. 12. § (3) 

bekezdése értelmében a képviselő-testület ülése nyilvános. Ez alól csak a 12. § (4) 

bekezdésében foglalt esetekben lehet eltérni. A képviselő-testületi ülésen elhangzott 

előterjesztések, nyilatkozatok, az ott történt események (különös tekintettel az egyes képviselők 

szavazataira) közérdekű adatnak minősülnek, így főszabályként bárki által szabadon, 

korlátozás nélkül megismerhetők és terjeszthetők. A képviselő-testületi ülések nyilvánossága 

éppen ezt a célt szolgálja. Nem igényel különösebb bizonyítást az, hogy ha a képviselő-

testületi nyilvános ülésen hallgatóként történő részvétel alkalmával az ott elhangzottakat és a 

képviselők által leadott szavazatokat bárki megismerheti, azokról feljegyzéseket, sőt 

felvételeket készíthet és azokat később szabadon terjesztheti, akkor ugyanígy bárkinek joga 

van arra, hogy az elhangzottakat rögzítő magnó- (esetleg video-) felvételek tartalmát 

megismerhesse, illetve, hogy a szavazások eredményét dokumentáló számítógépes listáról 

arányos díj ellenében  másolatot kapjon. A képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készítése, 

illetve a számítógépes szavazógép használata nem kötelező az önkormányzatok számára. Ha 

azonban ilyen készül, akkor az általuk rögzítettek közérdekű adatnak minősülnek. 

A fenti határozatokat is alapul véve az alábbi kérdések merülnek fel, melyekre az alábbi 

válaszok adhatók: 

1./ a) Amennyiben helyi önkormányzat képviselő-testülete rendelete tartalmazza azt, hogy a 

képviselő-testület nyilvános üléseiről videofelvételt kell készíteni, az ülésre meghívott 

intézményvezető, vagy szakértő, vagy bármely témában hozzászóló nem képviselő engedélyét 

kell-e külön kérni a felvételkészítéshez, illetve a felvett anyag levetítéséhez ? 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 19. §-ának (4) bekezdése értelmében ha törvény 

másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat [a helyi önkormányzati feladatot ellátó] 

szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, 

továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen 

adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 



Az önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a köztisztviselők, 

közalkalmazottak nem vitásan e rendelkezés hatálya alá esnek, pusztán e rendelkezés alapján 

sem kell engedély ahhoz, hogy a nyilvános ülésen tett nyilatkozataikat, megnyilvánulásaikat 

rögzíthessék és azt terjesszék. Ezen túlmenően a nyilvános képviselő-testületi ülésen, hivatali 

minőségben való részvétel nyilvános közszereplésnek is minősül [vö. Ptk. 80. § (2) bekezdés]. 

Hasonló elbírálás alá esnek a nyilvános ülésen esetleg felszólaló harmadik személyek 

(meghívottak, érintettek, hallgatóság) is, rájuk azonban nem az Avtv. 19. §-ának (4) 

bekezdése vonatkozik [lsd. 1./ c) kérdés]. 

Az Alkotmánybíróság fenti határozataira figyelemmel, a nyilvános ülésen bárki (tehát akár a 

hallgatóság valamelyik tagja is) az ott jelenlévő más személyek külön engedélye nélkül is 

készíthet felvételt a képviselő-testület tanácskozásáról, képviselők, egyéb felszólalók 

megnyilatkozásairól, és azt bármilyen, nem jogellenes célra felhasználhatja. Mivel a törvény 

értelmében nincs szükség az érintettek hozzájárulására, nincs relevanciája az esetleges olyan 

nyilatkozatuknak sem, amivel korlátoznák a jogszerű felhasználás lehetőségét (pl. csak 

hivatalos felhasználásra). 

Hasonló elbírálás alá esnek a képviselő-testület üléséről készülő kép- és hangfelvételek is 

azzal, hogy ezek megismerését, vagy másolat rendelkezésre bocsátását bárki  a felhasználás 

indoka és célja nélkül igényelheti az önkormányzattól. 

b.) A képviselő-testület ülésén felvett videoanyag helyi kábeltelevízión, vagy más médiában 

történő közzétételét, felhasználását megtilthatja-e a testületi ülésen részt vett személy ? 

Az előbbi pontban adott választ alapul véve: nem. 

c.) Közszereplővé válik-e attól valaki, ha részt vesz a képviselő-testületi ülésen akár vendég, 

akár közönség, akár az ott munkáját végző köztisztviselő ? 

Ahogy az 1./ a) pontban említettem, az önkormányzati képviselőknek, a polgármesternek, 

valamint a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak a nyilvános ülésen tett nyilatkozataik, 

megnyilvánulásaik az Avtv. 19. §-ának (4) bekezdése alapján is megismerhetőek. Ezen felül 

rájuk a Ptk. 80. § (2) bekezdése is vonatkozik. 

Más résztvevőkre, jelen esetben az esetleges meghívottakra, a hallgatóság tagjaira egyrészt az 

Avtv. 3. §-ának (5) bekezdése vonatkozik (Az érintett hozzájárulását megadottnak kell 

tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából 

általa átadott adatok tekintetében.), másrészt pedig a Polgári Törvénykönyv 80. §-ának (2) 

bekezdése (Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához a nyilvános közszereplés 

kivételével az érintett személy hozzájárulása szükséges.). 

A közszereplő, helyesebben a közszereplés a bírósági gyakorlatban behatárolt tartalmú 

fogalom: az irányadó bírósági gyakorlat szerint nyilvános közszereplésnek minősül nem csak 

az, ha valaki egy nyilvános rendezvényen aktív tevékenységet fejt ki, tehát ténylegesen 

szerepel, hanem az is, amikor valaki a rendezvényen pusztán jelen van. (Vö. A Polgári 

Törvénykönyv magyarázata, KJK-KERSZÖV, 2004, 308-309. oldal) 

A kérdésére adható válasz tehát az, hogy a nyilvános képviselő-testületi ülésen való részvétel 

(a részvétel okától, a résztvevő funkciójától függetlenül) nyilvános közszereplésnek minősül. 



2./ A képviselő-testület ülése bárki számára vagy csak a helyi választópolgárok 

számára nyilvános ? (Az ott felvett anyagot le lehet-e más településen vetíteni ?) 

A kérdésre az 57/2000. (XII. 19.) AB határozat is megadta a választ, vagyis bárki részt vehet 

a nyilvános képviselő-testületi ülésen. Az Alkotmánybíróság a 19/1995. (III. 28.) AB 

határozatában egy olyan helyi önkormányzati rendeleti szabályt semmisített meg, amely 

kizárólag a helyi (értsd: az adott településen lakó) választópolgárok számára tette lehetővé 

testület dokumentumainak megismerését. Ez a szabály sértette az Alkotmány 61. § (1) 

bekezdését és ellentétes az Avtv. 19. §-ában, valamint az Ötv. 17. § (3) bekezdésében foglalt 

szabályozással. Ugyanez az alkotmányos sérelem következne be, ha a képviselő-testületi 

ülésről magáról zárnák ki a nem az adott településen lakó személyeket. 

Az 57/2000. (XII. 19.) AB határozatban szereplő később szabadon terjesztheti fordulat az 

Alkotmány 61. §-ával összhangban a felvételek tér- és időbeli korlát nélküli későbbi 

felhasználási lehetőségét jelenti. 

5./ a.) Amennyiben közmeghallgatáson a közönség olyan kérdést tesz fel, amely személyiségi 

jogokat sért, le lehet-e a kérdést vetíteni a kábeltelevízión, vagy meg kell az anyagot vágni ? 

b.) Amennyiben közmeghallgatáson személyiségi jogot sértő kérdésre, személyiségi jogot sértő 

válasz is elhangzik képviselőtől, kezdeményezhet-e jogorvoslati eljárást, illetve kérhet-e 

kártérítést az, akinek a személyiségi jogát megsértették ? 

A közmeghallgatás a képviselő-testület ülésének minősül, a felvétel készítésére és 

nyilvánosságra hozására főszabályként az előzőekben elmondottak az irányadók. 

 

Néhány fontosabb jogi kérdés tisztázása után az alábbi kérdéseket kell önkormányzatnak 

eldöntenie: 

A képviselő-testületi ülésekről készíthető hangi és képi felvétel az önkormányzat által 

megbízott vállakozás útján is biztosítható, amely nagyban csökkenti az önkormányzat 

költségét, illetve önkormányzat eszközvásárlások útján, szakember alkalmazásával saját maga 

oldja meg a közvetítéseket. 

Amennyiben vállalkozás útján történik a közvetítés, az eszközök beszerzése, karbantartása, 

kezelése, felvételek közzététele nem az önkormányzatot terhelő kötelezettség. 

A közvetítések vágatlan verzióban tehetők közzé a megbízott útján is. 

Ellenkező esteben ezen feltételek biztosítása és költsége önkormányzatra hárul. 

 

Felhívnám Képviselő-testület figyelmét, hogy a tervezett kiadás a 2020. évi 

költségvetésünkben nem szerepel, ezért mindenképpen szükséges az előirányzat 

módosítást megtennünk, a költségvetést módosítani. 

Egy vállalkozás útján történő rögzítés kevesebb anyagi kiadást jelentene Önkormányzat 

számára, mint egy komplett hangtechnikai eszköz beszerzést végrehajtani és egy szakembert 

megbízni az eszközök kezelésével, és a felvételek elkészítésével. 



Fentiek tükrében Kismaros Község Önkormányzatának nyílt képviselőtestületi és bizottsági 

üléseinek kép és hangrögzítése a Polgármester és a testület bevezetésre vonatkozó kérése 

alapján, az alábbi módon javasolt: 

1. Minden ülésről folyamatos, vágatlan kép és hangfelvétel készüljön. 

2. A technikai és a személyi feltételek zavartalansága érdekében szakember végezze el a 

feladatot, megbízási szerződés megkötésével 

3. A költséghatékonyság és a kiszámíthatóság érdekében hosszabbtávú, fél vagy egy éves 

megállapodást érdemes kötni. 

4. A felvétel készítője a kép és hangfelvételt lehetőség szerint 48 órán belül átadja az 

Önkormányzat részére, valamint vállalja annak közzétételét valamely internetről 

elérhető közösségi médiafelületen (pl. Youtube), és biztosítja annak elérhetőségét, 

visszakereshetőségét. 

 

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet és a Bizottságot, hogy az előterjesztésem 

határozati javaslatát elfogadni szíveskedjen! 
 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT (Bizottság) 

 
Határozati javaslat  

Kismaros Község Önkormányzat …/2020. (...) sz. Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési 
Bizottsági határozata a „A Képviselő-testületi ülések közvetítésének jogi-, pénzügyi-, és 

technikai feltételei” előterjesztésre vonatkozóan 
 
Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-Testület számára, hogy a képviselő-testületi ülésekről képi és hangfelvétel 
készüljön 2020………..napjától, melyet ezirányú tevékenységre szakosodott vállalkozóval kötött 
szerződés útján biztosítson.   
 
Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: 2020…….. 
 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT (Képviselő-testület) 

 
 

Határozati javaslat  
Kismaros Község Önkormányzat …/2020. (...) sz. Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési 
Bizottsági határozata a „A Képviselő-testületi ülések közvetítésének jogi-, pénzügyi-, és 

technikai feltételei” előterjesztésre vonatkozóan 
 

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy a 
képviselő-testületi ülésekről képi és hangfelvétel készüljön 2020………..napjától, melyet ezirányú 

tevékenységre szakosodott vállalkozóval kötött szerződés útján biztosít.  
 

Felelős: jegyző, polgármester 
Határidő: 2020…….. 



 

 



POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL 
  
Tisztelt Képviselő-Testület! 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 

A 2020. június 29-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről az alábbi tájékoztatást adom: 

A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzatot, önkormányzati vagyont érintő 
intézkedései: 

• A közterület-felügyelő közreműködésével folyamatosan ellenőriztük az illegális hulladéklerakás 
visszaszorítására kihelyezett vadkamerákat. 

• A közterületen szabálytalanul elhelyezett föld depóniák, építési törmelékek, illegális hulladékok, 
szabálytalanul elhelyezett kommunális hulladékok keletkezésének felderítésére vadkamerákat 
helyeztünk ki a veszélyeztetett részeken. 

- Rozmaring tér: a Zöld Híd üzemeltetésében lévő 1,1 m3-es kommunális hulladékgyűjtő 
konténerek mellett folyamatosan keletkező illegálishulladék-lerakat csökkentésében, 
valamint a gyűjtő edényzetek nem rendeltetésszerű használatának megszüntetésében is az 
arra jogosult személy számára értékelhető felvételek készültek, ezek alapján a közterület-
felügyelő intézkedéseket tett.  

- Béres út: az önkormányzat által útalapként leszállított törmelék mellé ismeretlenek szemetet 
kezdtek elhelyezni a 12-es jelű főút mellett, mely tevékenység a kamera kitelepítését 
megelőzően már megszűnt.  

- EuroVelo6-os nemzetközi kerékpárút melletti, ismeretlen eredetű építési törmelék: az 
önkormányzat felvette a tulajdonossal a kapcsolatot, aki nem tudott a területén elhelyezett 
törmelékről. Az elszállításáról nem áll módjában gondoskodni. A terület rétként 
nyilvántartott, nem Natura2000 besorolású, az elhelyezett anyag nem minősül veszélyesnek. 
Az önkormányzat a Béres út esedékes helyreállítási munkálatainak keretében át tudja 
szállíttatni az út alapozási munkálataihoz, az útalap készítésébe az anyag esetlegesen 
betölthető. 

• Monostor utca, Vörösmarty utca, Gálhegyi út vonalvezetésének felülvizsgálata: 
- A Kismaros 8430/1 hrsz ingatlan kerítésépítésének ügyében eljárva az önkormányzat 

egyeztetett a tulajdonos építtetővel, hogy a jelenleg telekhatáron, de a Monostor út 
aszfaltburkolatának széléig elérő, betonlábazatú kerítést az építtető saját költségen áthelyezi, 
ha az önkormányzat járdaépítési, közműfejlesztési beruházást indít a területen. 

- A Vörösmarty utca és Monostor utca kereszteződésében új forgalmi rend kialakítására 
készítettünk koncepciót. (forgalmi irányok hatékonyabb szétválasztása). 

- Felmértük a Gálhegyi úti hajtűkanyar (Felső Riesner út) pályakorrekciójához szükséges 
beavatkozás költségeit. 

• Az elmúlt időszakban a rendkívüli időjárási helyzetek után kialakult állapotokra vonatkozó lakossági 
bejelentések, problémák kivizsgálását folyamatosan megtettük, a bejelentéseket jegyzőkönyveztük, 
ahol szükséges volt, felvettük a kapcsolatot a társintézményekkel, szolgáltatókkal (ELMŰ, 
fakidőlések). 

• A Dózsa György út és a felső Kossuth Lajos út nyugati csomópontjánál (Nepomuki Szent János-
szobornál) lévő támfal leomlott területének felmérése megtörtént, a helyreállítási módokra 
árajánlatokat várunk az alábbiak szerint: 

- elbontás és helyette füves rézsű telepítése, vagy 
- felzsaluzás és hígbetonos kiöntés, vagy 
- teljes elbontás után zsalutámfal elemekkel aljzat felépítés (virágtartó zsebek), a felső részen 

pedig füves rézsű kialakítás, vagy 
- terméskő vásárlással újra építés (zsaluzás, vasalás, betonozás). 

• A Béres út és az Ág utca közterületek helyreállítási munkálataira árajánlatokat kértünk. Az eddig 
beérkezett ajánlatok közül a kedvezőbb a két út járhatóvá tételére nettó 1,2 millió forintos költségről 
szól. Részletesebb adatok a beérkezett ajánlatok alapján elkészített előterjesztésben találhatók a 
napirendi pontok között. 

• A DMRV-vel egyeztettünk (többszörösen) a felbontott útburkolatok helyreállításáról az alábbi 
közterületeken: 

- Harkály utca 
- Vörösmarty utca 
- Monostor utca 

A helyreállítási munkálatokat a DMRV elvégezte. 



• Koordináltuk a Medve utca ingatlantulajdonosi körben szervezett útfelújítási munkálatait, valamint a 
Boróka utcai űrszelvénynyitási és kőszórási munkálatokat. 

• Kövezés történt több utcában: Vadgalamb utca, Cinke utca, Kilátó út, Medve utca, Napraforgó utca – 
Bükköny utca sarok. 

• A Szerpentin úton illegális vízbekötést tártunk fel, az ügy folyamatban. 
• A Futrinka utcai illegális szemetelés (18 db zsák) ügyében sikeres intézkedést tettünk, a hulladékot a 

tulajdonosa elszállította. 
• A temetőnél elhelyezett építési hulladék ügyében szintén sikeres intézkedést tett az önkormányzat, a 

bontott nyílászárókat elszállította a közterületről a tulajdonos. 
• Felmértük a Szerpentin úton lakossági kezdeményezésre szerveződő kőszórási munkálatok várható 

költségeit: a javításra tervezett szakaszon a helyreállítás költsége nettó 400.000 Ft/száz méter, 
munkadíjjal körülbelül nettó 5-600 ezer Ft/száz méter (felmarás, visszatömörítés). A költségbecslés a 
vízelvezetés kialakítását nem tartalmazza. A műszaki tartalomra való tekintettel külső vállalkozó 
bevonásával célszerű a fejlesztést elvégezni. 

• Négy forgalomból kivont gépjármű elszállítása történt meg a település közigazgatási határán belül, a 
közterület-felügyelő intézkedését követően. 

• Helyszíni jelenlét mellett biztosította a közterület-felügyelő a Rózsa utcában felgyulladt növényzet 
oltását hétvégi időszakban. Az ügyben feljelentés nem történt, a tüzet a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Parancsnoksága oltotta el. 

• Közterületen elhullott állat tetemének elszállíttatásában egy alkalommal intézkedett a közterület-
felügyelő, gyepmester bevonásával. 

• Stedra Bence képviselő jelzését követően bejárást tartott a közterület-felügyelő az önkormányzattal 
szerződéses viszonyban álló gyepmesterrel Börzsönyligeten, a Sas utca környékén. Kóbor kutyát 
nem találtak, befogás nem történt ezen a bejáráson. 

• Aktualizáltuk a katasztrófavédelmi adatlapot. 
• Elvégeztük a játszóterek műszaki ellenőrzését, egy javításra szoruló elemet lezártunk. 
• Folyamatosan részt vettünk a királyréti kisvasút felújításának koordinációin. 
• Az egészségház készültségi foka meghaladta az 50%-ot, a tetőfedési munkák és a belső burkolási 

munkák vannak folyamatban, a nyílászárók beépítésre kerültek. 
• Kutyatámadási ügyben kellett egy alkalommal a közterület-felügyelőnek intézkedni a Kossuth Lajos 

úton. 
• Bővült a szelektív hulladék konténeres gyűjtése, a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. egy további üveggyűjtő 

konténert helyezett el az iskola melletti ponton. 
• Az őszi lomtalanítás előkészítésében egyeztettünk a szolgáltatóval. A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. 

honlapján elérhető, erre vonatkozó információkat a szolgáltató megerősítette, a lakosság számára az 
ott található útmutatók érvényesek. Kismaroson a lomtalanítási igények leadása 2020. október 5. – 
november 13. között lehetséges. A lomtalanítás várható időpontja: 2020. október 19. – november 28. 
A lomtalanításról hírt adtunk a település honlapján is: 

- https://www.kismaros.hu/2020/09/16/lomtalanitas-2020/ 
- https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas 

A szintén a Zöld Híd szervezésében biztosított éves, egyszeri elektronikai hulladékgyűjtés 
időpontjára az október 16. – 26. közötti időszakot kértük, a gyűjtés tényleges időpontját azonban a 
szolgáltató fogja meghatározni. 

• Bemutatkozó látogatáson keresett fel Révész Ákos József r.ezredes, rendőrségi tanácsos, a Váci 
Rendőrkapitányság újonnan megbízott kapitányságvezetője. 

• A hivatal adófelderítési munkáját segítő térinformatikai fejlesztésről egyeztettünk egy ezzel 
foglalkozó vállalkozással. Csatolom a 2020. július 29-én tartott megbeszélés jegyzetét: 

Adófelderítéshez térinformatikai fejlesztés - megbeszélés 2020.07.29. 
Jórász-Nagy Eszter, Makai Viktor, Rozsályi Mónika, Aradi Szilveszter, Neubauer Rudolf 

⁃ Légi felvétel készítését a készülő, úgynevezett „dróntörvény” szabályozza majd, 35 méter 
feletti magasságból rögzített kép lehet már jogszerű. 

⁃ A felvétel egyszer elkészül, a frissítés mindig új megrendelés. Javasolt 2-4 évente 
megismételni. 

⁃ A vállalkozás képes színnel jelölni a tényleges és az önkormányzat birtokában lévő adatok 
eltérését. 

⁃ A szolgáltatás egy térkép, nem szoftver, egy pillanatnyi állapotfelmérés. 
⁃ Szükség van az árajánlathoz az önkormányzat alaptérképére. 
⁃ kismarosi telkek száma: 1.500 

https://www.kismaros.hu/2020/09/16/lomtalanitas-2020/


⁃ Kismarosi építmények száma: kb 1.700 
⁃ kismarosi lakások szám: 850  
⁃ Repülési terv alapján az egész terület berepülésre kerül. 
⁃ Képek feldolgozása, felbontása: 100 méteren 2,3cm/pixel. 
⁃ A felvétel készítésének ideális ideje az ősz, lombhullás után, hómentes környezetben. 

• Közvilágítás-korszerűsítés témakörben tartottunk egyeztetést az önkormányzatot megkereső 
Packers-Energo Light Kft-vel. Csatolom a 2020. szeptember 9-én tartott megbeszélés jegyzetét: 

Közvilágítás megbeszélés - 2020.09.09. 
Kiss Tibor, Pallagi Sándor, Szabó Gábor, Aradi Szilveszter, Neubauer Rudolf 

Elérhetőség: 
Packers-Energo Light Kft. 
2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 100. 
Tel.: +36 (23) 631-109 
www.kozvilagitas.com 

Napelemmel szerelt ledes közvilágítási lámpák 
⁃ Alkonykapcsoló nélküli telepítés történik, polikristályos panellel üzemel, ami felhős időben 

is tölteni képes. 
⁃ Ködben 2-3 nap után leáll a rendszer, hogy elkerülje az akkumulátor mélymerülését. 
⁃ Egy oszlop körülbelül 110-120 ezer forint. 
⁃ Új telepítés esetén a hálózati közvilágítás 30-40%-al drágább. 
⁃ 25 méterenként (szabvány: 20-32 méter között) 6 méteres oszlopok telepítésével (kb. 6 

méter magas fénypont) kell számolni. A két oszlop között kb 2 lux a fényerő, a 4-5 méter 
széles út túloldalán is még kb 1,5 lux. 

⁃ Áruk körülbelül 350.000 Ft + áfa 

Hálózati kiépítés 
⁃ Siófokon volt az első telepítés 10 éve, ott most 15% körüli a fényerőcsökkenés. 
⁃ Villámvédelemmel telepített kivitel is létezik (Felsőszentiván) 
⁃ Az okosrendszer kiépítésénél magyar szervereken vannak tárolva az adatok. 
⁃ Képes a hálózatüzemeltetés megmondani, milyen oszlopról lopnak áramot, illetve 

földkábelben hol van szakadás (+- 1 méteres pontossággal) 
⁃ Minden lámpa rendelkezhet telefonkártyával (300 Ft/hónap/SIM). 
⁃ Meghibásodás esetén automatikusan küld jelzést a diszpécsernek. 
⁃ A ledek nincsenek 100%-on használva a hosszabb élettartam végett. 
⁃ Sződligeten 71,9% a megtakarítás, 38.00 kW-ról 11.000 kW-ra csökkent a fogyasztás. 
⁃ 4.000 kelvin színhőmérséklet az alap telepítés, de 3.000 kelvinnel is lehet telepíteni. 

Alacsonyabb színhőmérséklet esetén nagyobb teljesítmény javasolt. 
⁃ Dalis vezérlés: távvezérelhető fényerőszabályozás (50%-os fogyasztáscsökkentés 70%-os 

fényerőcsökkentés) 
⁃ Páraszellőző szelep van telepítve 

Szivattyú telepítés napelemmel 
⁃ Szikkasztók úszókapcsolóval szerelve képesek felhőszakadáskor vízelvezető rendszerbe 

üríteni szivattyúkkal. 

További együttműködés 
⁃ Kellene a közvilágítási leltár a Packers-Energo Light Kft-nek, hogy számolni tudjon 

Kismaros számára is egy tervezett megtakarítási költséget. 
⁃ ütemezet fejlesztési javaslat: 
⁃ Olcsó lámpák telepítése kis utcákba. Például 44 W-os lámpák helyett 17 W-os lámpák 

esetében a megtakarítás bekerül  
⁃ 24 W-os lámpák lehetnek a második ütem. 
⁃ A legnagyobb lámpák lehetnek a főutak mentén a harmadik ütem. 
⁃ A lámpacseréhez kell, hogy a vezetékek is cserélve legyenek alumíniumról rézre. 
⁃ Tipp: Ennek költsége akár 15.000 Ft, de ezt a szolgáltatónak meg kell tennie (ELMŰ) 
⁃ 1.600-1.800 Ft/lámpa a tervezés költsége (teljeskörű tervezés, engedélyes terv) 



⁃ Kérdés: korábbi tervezés elfogadható? - Igen. 
⁃ Napelemes lámpát térfigyelő-kamerák mellé tehetnénk. 

Térfigyelő-kamera 
⁃ A cég egyik üzletága foglalkozik ezzel. 

• Részt vettem az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási tanácsülésén 2020. szeptember 8-án, melyen a 
napirendi pontok előterjesztéseit támogattam. Az előterjesztések és a határozati javaslatok az alábbi 
mellékletekben olvashatók: 

- meghivo zht 20200908_0 
- Állásfoglalás_Tárcanélküli_Miniszter_ Jogi, stb. h. államtitkárság 
- Állásfoglalás_Kormányhivatal_Társulás vagyonának értékesítése 
- eloterjesztes 3. alairt - mellekletekkel - Tőkerendezés_0 
- eloterjesztes 4. alairt - mellekletekkel - Üzletrész adásvételi szerződés 
- eloterjesztes 5. alairt - Pótbefizetés elrendelése 

• A Kismaros területét érintő közlekedésfejlesztési igényekről és lehetőségekről egyeztettünk a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának vezetőjével. Csatolom a Magyari László 
igazgató számára írt levelet: 

 









 
• Kezdeményeztük a Magyar Közútnál az alsó Kossuth Lajos út melletti árok növényzetének 

rendezését, por- és zajcsökkentő parkosítását. Csatolom a Magyari László igazgató számára írt 
levelet: 

 



• Az Óhegyi-dűlő Érdekképviseleti Egyesület elnökének, Urbán Juliannának felkérésére az idén 
levélben tájékoztattam közgyűlést a településrészt érintő aktuális kérdésekben. Csatolom a levelet: 

 



• Egyeztetést kezdeményeztem a kisvasút rezgéscsillapítási rendszerének Kismaros érintett szakaszain 
történő esetleges kiépítésére. Csatolom az Ipoly Erdő Zrt. vezetőjének, Kiss László 
vezérigazgatónak írt levelet: 

Kismaros Község Önkormányzat polgármestere  
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 
Telefon: +36 27 639 131 
E-mai: polgarmester@kismaros.hu 
______________________________________________________________________________ 

Kiss László 
Vezérigazgató 
Ipoly Erdő Zrt. 
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 
E-mail: titkarsag@ipolyerdo.hu 
Telefon: +36 35 300 769 
Értesítés e-mail útján 

Tárgy: Kérelem zaj- és rezgéscsillapításra a 
királyréti kisvasút egyes kismarosi szakaszain  

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

Ez úton is szeretném megköszönni Önnek és az Ipoly Erdő Zrt. munkatársainak a 2021-es 
magyarországi Vadászati és Természeti Világkiállításhoz kapcsolódó Kittenberger Emlékerdő 
kialakítását Nagymaros és Kismaros határában, valamint az emlékerdő avatásának megszervezését. 

Az avatót követő találkozó lehetőséget adott arra, hogy Vezérigazgató Úr támogatását kérjem az év 
folyamán megújuló Királyréti Erdei Vasút pályaszerkezetének rekonstrukciója részeként a 
kismarosi szakaszt is érintő rezgéscsillapító, zajcsökkentő elemek beépítésére, hasonlóan a 
szokolyai szakaszon megvalósuló műszaki tartalomhoz. 

A felújítást végző kivitelezővel tartott, 2020. szeptember 17-i helyszíni bejáráson elhangzott, 
megközelítő költségbecslés alapján körülbelül bruttó egy-másfél millió forintos többletköltséget 
jelent a kismarosi szakaszon is megvalósítható műszaki tartalom. 

Köszönöm támogatását és a többletköltséggel járó kivitelezés forrásának lehetőség szerinti 
biztosítását. 

 
Kismaros, 2020. szeptember 21. 

Tisztelettel: 
Neubauer Rudolf 

/1 1

Neubauer Rudolf



• Indikatív árajánlatot kértünk az iskolafejlesztéshez kapcsolódóan az intézmény szükségessé váló 
ideiglenes elhelyezésére egy konténerek telepítésével foglalkozó cégtől. Csatolom a beérkezett 
ajánlatot: 
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• Csatolom az önkormányzat kezelésében lévő közforgalmi hidak és az egykori Expressz tábor 
területén lévő híd felülvizsgálatára megrendelt hídszemlék dokumentációját: 

- Török patak híd_mod 
- Török patak híd kivitelezés költségbecslés 
- Harangvirág utcai híd végleges_mod 
- Harangvirág utcai híd kivitelezés költségbecslés 
- Tábor belső híd végleges_mod 
- Tábor belső híd kivitelezés költségbecslés 
- Riesner úti híd_mod 
- Riesner úti híd kivitelezés költségbecslés 

Kismaros Község Önkormányzata által az adott időszakban beadott pályázatok 
• Szociális tűzifa-pályázat: 112 erdei m3 keménylombos fára nyújtottunk be pályázatot, és 76 erdei 

m3 keménylombos fára nyertünk támogatást 1.447.800 Ft értékben.  
• Magyar Falu Program: Temetői infrastruktúra fejlesztése: 40 db urnafülkéből álló, a jelenlegivel 

megegyező kivitelű urnafal készítése, 1.275.080 Ft értékben. 
• Vis maior pályázat a Szuttai dűlő és Kánya utca szilárd burkolatú utak helyreállítására, 25.888.755 

Ft értékben. 
• Az „Önkormányzati fejlesztések 2020” pályázat keretében járdaépítésre nyújtottunk be támogatási 

kérelmet a Zrínyi Miklós utca (egy oldalon) és a Liliom utca (két oldalon) fejlesztésére, 18.699.962 
Ft értékben. Önerővel a tervezett megvalósítás teljes összeg 21.999.956 Ft. 

A Covid-19 koronavírus-járvány terjedésének megfékezésével összefüggésben tett önkormányzati 
intézkedések 

• Az óvoda és az iskola intézményvezetőivel, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Kismaros 
elnökével egyeztetve döntést hoztam a szeptember 19-i Mihály-napi közös szervezésű 
rendezvényünk elmaradásáról. A hagyományosan szüreti gyermekprogramokkal, házi készítésű 
sütemények, üdítők fogyasztásával, közösségi élményekkel tervezett eseményen nem lehetett volna 
biztosítani az Oktatási Hivatal és a Tankerület által közreadott és betartandó biztonsági előírásokat, 
illetve ajánlásokat. 

• A kismarosi Nyugdíjas Klub elnökével egyeztetve döntést hoztam az október 4-i idősek napjának 
megtartásáról, az ennek feltételeként szükségesen betartandó intézkedések betartása mellett. Nem 
lehet helyben ételt fogyasztani, nem léphetnek fel óvodás és iskolás korú gyermekek az ünnepi 
műsorban, nem lehet személyes kontaktusban köszönteni egymást, a nagyteremben berendezett 
székek között tartani kell a másfél méteres távolságot, ajándékként egyedileg csomagolt cukrászati 
termékkel kell készülni, jó idő esetén pedig nyitni kell a rendezvénysátor felé. A meghívóban 
tájékoztattunk mindenkit, hogy maszk viselése kötelező és érkezéskor érintésmentes hőmérővel 
testhőmérsékletet mérünk. A kritikus értékhatár 37,8 C fok. A rendezvény előtt és után a művelődési 
ház helyiségeinek teljes fertőtlenítése szükséges. 

• A Művelődési Ház működési rendje szerint a könyvtár, valamint a főépület helyiségeibe csak 
arcmaszk viselésével lehet tartózkodni. Belépéskor mindenhol digitális, érintésmentes hőmérővel 
testhőmérsékletet ellenőriznek a munkatársak. Szülőknek gyermeket csak óvódás korig van 
lehetőségük az épületbe kísérni, az idősebbek szülői kíséret nélkül léphetnek az épületbe. 23:00 óra 
után nem lehet semmilyen rendezvényt tartani az intézményben. 

• Elszállítottuk az Állami Egészségügyi Ellátó Központból az önkormányzat számára biztosított kéz- 
és felületfertőtlenítő szereket, valamint három darab digitális hőmérőt. A hőmérők közül kettő az 
óvodába került, egy a művelődési házba. 

• A művelődési ház, a hivatal, az óvoda és jelzés alapján az iskola, valamint a bölcsőde számára is 
igény szerint folyamatosan biztosítjuk a megfelelő védőfelszereléseket (gumikesztyűt, arcmaszkot), 
fertőtlenítőszereket, takarító eszközöket, takarítószereket, papír törölközőket, törlőkendőket, 
folyékony szappant. 

• Érintés nélküli fertőtlenítő-adagolót vásároltunk az óvoda belépési pontjára, melyet az intézmény 
azonnal telepített. 

• További egy digitális hőmérőt vásároltunk is (az ÁEEK értesítését megelőzően) az óvoda számára. 

Településüzemeltetési feladatok 
• Az idei év tavaszi-őszi útüzemeltetési időszakának keretében az elmúlt évben keletkezett kátyúk 

felmérése megtörtént, kátyúzási munkákat is folytattunk a falugazda csapatának közreműködésével, 
külső szerződéses partner nélkül az alábbi útszakaszokon: 

- Gálhegyi út, második ütem befejezése (Vörösbegy utca, Sárgarigó utca közötti szakasz) 



- Lejtő utca 
- CBA parkoló kijárat 
- Mókus utca 23. előtt 

• Kiszélesítettük a Gálhegyi úti csapadékvíz-elvezető árkot az Ibolya utcai vízelvezetés segítése 
céljából. 

• Elvégeztük a nagy teljesítményű Schliesing aprítógép soron következő szervizelését. 
• Az Ág utca, Mókus utca, Róka utca, Pele utca közterületeken szervezett szemétszedés alatt 

összegyűlt hulladék elszállításáról gondoskodtunk az önkormányzat kisteherautójával. Két 
teherautónyi szemét gyűlt össze a Kondorosi Gergő, Stedra Bence és Aradi Szilveszter képviselők 
szervezésében megvalósult akció során. 

• 10 darab új, 50 literes hulladékgyűjtő edényzetet helyeztünk ki Kismaros közigazgatási területén a 
12-es jelű főút és a 12103-as jelű út melletti buszmegállókban, valamint a kereskedelmi központban: 

- Kossuth Lajos út 20., szelvény szerinti bal oldal 
- Kossuth Lajos út 65., szelvény szerinti jobb oldal 
- Kossuth Lajos út 86., szelvény szerinti bal oldal 
- Szokolyai út – Monostor utca sarok, szelvény szerinti bal oldal 
- Szokolyai út, Ciszterci gyümölcsfeldolgozó, szelvény szerinti bal 
- Szokolyai út – Gálhegyi út, szelvény szerinti bal és jobb oldal 
- Szokolyai út 77., szelvény szerinti jobb oldal 
- Szokolyai út – Lejtő utca sarok (Harangvirág utca), szelvény szerinti bal oldal 
- CBA Príma melletti gyalogos híd trafik felé eső vége 

Valamennyi edényzet üzemeltetését az önkormányzat végzi. 
• A Kilátó úton illegálisan elhelyezett veszélyes hulladékot (pala) és a közterületről a hivatal udvarára 

ideiglenesen begyűjtött illegális hulladékot a Vehull Kft. verőcei telephelyére szállítottuk és 
gondoskodtunk a szabályos leadásáról. 

• Elszállítottuk a Rozmaring térre illegálisan kihelyezett ágymatracokat és gondoskodtunk a szabályos 
leadásáról. 

• Elszállítottuk a Jánoshegyi úton talált illegális hulladékot és növénynyesedéket, gondoskodtunk 
szabályos elhelyezésükről. 

• Űrszelvénynyitási feladatokat végeztünk az alábbi közterületeken: 
- Dézsmás dűlő 
- Szuttai dűlő 
- Öregszőlő út (itt egy leszakított diófa ág elszállításáról is gondoskodtunk) 

• Hídjavítási munkát végeztünk az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút kismarosi szakaszán, kicseréltük 
a Béres-árok feletti híd padlóját. 

• Ágdarálási feladatokat láttunk el a következő helyszíneken: 
- Óhegyi út vége 
- Irtás dűlő 
- Vörösmarty utca 
- Sólyom utca 

• A kismarosi Duna-parton az alábbi feladatokat láttuk el: 
- Újonnan vásárolt 60 literes hulladékgyűjtő edényzet festése, kihelyezése 
- Kerékpártároló kihelyezése 

• Az önkormányzat folytatta a kezelésében lévő utakon a forgalmi rend felülvizsgálatokat, ennek 
keretében megtörtént a hiányzó és szükséges táblázások felmérése: 

- Szokolyai út melletti – Monostor utca és Gálhegyi út közötti – járda gyalogosokat védő 
táblázása, 

- Börzsönyliget településrész négy felvezető útjának veszélyes zónát jelző táblázása 
(űrszelvény), 

- Boróka utca, Óhegyi út, Ibolya út közterületek „Zsákutca” jelzésű táblázása, 
- óvoda mellett dolgozói parkoló táblázása, 
- templom mellett egyházszolgálati parkoló táblázása, 
- Jánoshegyi úton STOP tábla kiegyenesítése, rögzítése, 30-as tábla kihelyezése 
- Kukorica utcán lakó- és pihenőövezet tábla kihelyezése 
- Mély út – Monostori utca sarkán ferde tábla kiegyenesítése 
- Óhegyi út elején zsákutca tábla kihelyezése 
- Dózsa György úton Nepomuki Szt. János szobornál lévő tábla kiegyenesítése 
- Liget utca – Tábor utca sarkán tábla kiegyenesítése 
- „Kismaros vége” településtábla cseréje a Szokolyai úton (az önkormányzat jelzését követően 

a Magyar Közút közreműködésével) 



- Monostor utca – Vörösmarty utca sarkánál táblázás 
• Lomborona igazítást végeztünk a CBA-parkolónál 
• Gyérítési, rendezési munkát végeztünk a CBA melletti patakpart növényzeténél 
• Az óvodának rönkpadokat készítettünk 
• Elvégeztük a Duna-parti áteresz („zsilip”) karbantartását 
• Hulladékgyűjtő edényzetek javítását végeztük a Duna-parton és az Egészségparknál lévő játszótéren 
• A temető gondozása során két alkalommal végeztünk fűnyírást, igazítottuk a sövényeket 
• Forgalomtechnikai eszközöket beszerzését végeztük a Plastiroute Kft.-től 
• Mosógép-szállítási feladatot láttunk el a családsegítő felkérésére, kismarosi rászorulónak 
• Elvégeztük a Posta melletti parkban az utcabútorok javítását (festés, deszkázat csere) 
• Parlagfűmentesítést végeztünk a Cinke utca – Sárgarigó utca kereszteződésénél 
• Elvégeztük az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút kismarosi szakaszán az útpadka kaszálását 

 
Tájékoztatás az alpolgármester 2020. június 29-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban elvégzett 
feladatairól 

• Csatolom Aradi Szilveszter alpolgármester úr tájékoztatását: 

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló elfogadását. 

Kismaros, 2020. október 1. 

Tisztelettel: 
Neubauer Rudolf

 

 

2020 09 testületi ülés 
 

Alpolgármesteri feladatvégzés 

Összefoglaló 
 

Kismaros Község Önkormányzatának hivatalában Hétfő, kedd, szerda és csütörtök, valamint 
szükség szerint péntek délután hivatali időben jelen vagyok. 

Fogadóórát a járványhelyzet miatt meghirdetve nem, de igény szerint telefonon, emailen, vagy 
személyesen is elérhető vagyok a kismarosiak számára. 

Az elmúlt időszakban részvétel minden Pütb bizottsági, valamint képviselőtestületi ülésen. 

Az önkormányzati intézmények részére kéz és felület fertőtlenítőszerek beszerzése, kiszállítása a 
tanévkezdésre.  

Az óvoda számára automata fertőtlenítőadagoló beszerzése, kiszállítása. 

A Kormányhivatal által az önkormányzat részére biztosított fertőtlenítőszerek átvétele a kijelölt 
logisztikai központban. 

Az óvoda a Művelődési Ház, a településüzemeltetés részére eszközök beszerzésében 
közreműködés (mikrohullámú sütő, hőálló kesztyű, lap-top, magassági ágvágó). 

Tájékoztatók, dokumentumok feltöltése a kismaros.hu oldalra, tárhely és domain előfizetések 
hosszabbítás. 

Ágdarálási feladatvégzés utolsó szakasza. 

Magyar Falu pályázat beadásában közreműködés. 

Az önkormányzat Avant multifunkciós munkagépének űrszelvény tisztítási feladatkörének 
ellenőrzése, munkamódszerének kialakítása a Falugazda csapatával. 

Közterületfelügyelővel együttműködés terepbejárás, intézkedés során. 

Önkormányzati tevékenységek fotó dokumentációja. 

Kismarosi Segítő Szolgálat keretében, hatósági karanténban lévő személy ellátása. 

Szeptember 8-án részvétel Polgármester úrral a Zöldhíd társulás közgyűlésén. 

Szeptember 12-én közreműködés Kondorosi Gergő és Stedra Bence képviselőtársaimmal a 
börzsönyligeti hulladékgyűjtésben. 

 






































