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

Kismaros Község Önkormányzatának
Képviselő-Testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési
Bizottság
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

Ügyiratszám: KIM/4218-2/2021
Tárgy: Polgármesteri beszámoló a két ülés
között tett intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-Testület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!

A 2021. július 20-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről az alábbi tájékoztatást
adom:
A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzatot, önkormányzati vagyont érintő
intézkedései:
• A műszaki csoport munkatársainak beszámolója a 2021 augusztus–szeptember időszakra:
- Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások, közterület-használati engedélyek: 26 db
- Helyszíni szemlék: 15 db
- Lakossági bejelentésekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzések:
- Szennyvíz problémák
- Útügyi problémák
- Közműkárok és helyreállítási munkái
- Területkitűzések helyszíni ellenőrzése
- Lakossági bejelentésekkel kapcsolatos egyéb intézkedések:
- Közvilágítási meghibásodások
- Vadkárok
- Parlagfű
- Felszólítások indítása
- Adó- és értékbizonyítványok kiadása
- Bölcsődefejlesztési beruházás: kooperációs részvétel, közműegyeztetések,
közműkiváltások intézése, szakhatósági egyeztetések lefolytatása
- Közreműködés a Királyréti Erdei Vasút átadásával kapcsolatos események
szervezésében, biztosításában
- Közreműködés a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” (kódszám: VP6-7.2.1.1-21)
című páláyzat előkészítésében
- Főépítészi feladatok (21 db új ügy):
- Tájékoztatások
- Személyes konzultációk, hozzájárulások
- Településképi Bejelentési Eljárások
- Településképi Véleményezések
- Hatósági Bizonyítványok kiadása
- HÉSZ módosítás
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- Szakhatósági hozzájárulások, telekalakítások

- Katasztrófavédelmi oktatáson való részvétel
- Biológiai szennyvíztisztító engedélyezési eljárások
Településüzemeltetési feladatok
• Csatolom a műszaki osztály tájékoztatóját:

• Csatolom a falugazda és munkatársainak tájékoztatóját:

Beszámoló a falugazdai településüzemeltetési feladatokról
2021.06.28. Szemétszedés, bontott téglák szállítása az óvodába
06.29. Hőség szünet
06.30. Hőség szünet
07.01. Köztisztviselői nap, munkaszünet
07.02. Szemetezés
07.05. Szemetezés; bokrok kivágása a patak-hídnál
07.06. Sövényvágás a temető külső oldalánál, ágak elszállítása
07.07. Sövényvágás a temető külső oldalánál, ágak elszállítás
07.08. Asztalok szállítása az óvodába; levágott 13
sövény
/2 darálása, tereprendezés
07.09. Szemetezés; sátrak visszaszállítása Szokolyára
07.12. Szemetezés; ágdarálás: Rózsa utca
07.13. Ágdarálás: Irtás dűlő (mennyiség: 7 m3)

06.29. Hőség szünet
06.30. Hőség szünet
07.01. Köztisztviselői nap, munkaszünet
07.02. Szemetezés
07.05. Szemetezés; bokrok kivágása a patak-hídnál
07.06. Sövényvágás a temető külső oldalánál, ágak elszállítása
07.07. Sövényvágás a temető külső oldalánál, ágak elszállítás
07.08. Asztalok szállítása az óvodába; levágott sövény darálása, tereprendezés
07.09. Szemetezés; sátrak visszaszállítása Szokolyára
07.12. Szemetezés; ágdarálás: Rózsa utca
07.13. Ágdarálás: Irtás dűlő (mennyiség: 7 m3)
07.14. Fűkaszálás: Monostor utca–Óhegyi út kanyar; hűtő visszaszállítás
07.15. Kaszálás: Óhegyi út mentén kaszálás befejezése és űrszelvénynyitás Avant munkagéppel
07.16. Szemetezés; űrszelvénynyitás: Monostor utca, Mély út; útszegélynyírás, kaszálás: EuroVelo6
kerékpárút, Hegyalja út
07.19. Szemetezés; lekaszált fű összegyűjtése és elszállítása
07.20. Transporter kisteherautó vizsgáztatásra felkészítése
07.21. Kaszálás, ágak levágása: Lejtő utca–Szokolyai út, Őz utca–Szokolyai út és Gálhegyi út–
Szokolyai út csomópontok
07.22. –
07.23. Szemetezés; anyagvásárlás a hivatali hirdetőtáblához; levágott ágak elszállítása a Szokolyai
út–Gálhegyi út csomóponttól
07.26. Szemetezés; kaszálás: Kilátó út; hivatali hirdetőtábla leszerelése, bontása
07.27. Űrszelvénynyitás, kaszálás: Gálhegyi út–Rozmaring tér, Kilátó út, Hosszúoldal út, Kökörcsin
utca, Szuttai út; hivatali hirdetőtábla készítése, festése, kőműves munkálatai
07.28. Földhordás az óvodának; tereprendezés a Rózsa utca végénél; hivatali hirdetőtábla kőműves
munkálatai
07.29. Hivatali hirdetőtábla kőműves munkálatai; művelődési ház előtti növényzet karbantartása,
sövényvágás; ivókút javítás; meghibásodott mosogatógép elszállítása az óvodából
07.30. Szemetezés a faluban és a temetőben; művelődési házból meghibásodott hűtő elszállítása; új
hivatali hirdetőtábla felszerelése, kőműves munkálatok befejezése
————
08.02. Szemetezés a faluban; fűnyírás a temetőben; kidőlt fa vágása, eltakarítása az Asztalos János
utcában
08.03. Temetői konténer ürítése, sírkert fűnyírása; kaszálás: EuroVelo6 kerékpárút
08.04. Balesetveszélyes úthiba javítása a Kis-Duna kőgátnál
08.05. Levágott ágak elszállítása; Szokolyai úti járda melletti sövényvágás
08.06. Szemetezés; ágdarálás a Rózsa utca végében
08.09. Szemetezés, temetői konténer ürítése; ágak elszállítása
08.10. EuroVelo6 kerékpárút hídjának pallócseréje és kaszálás a híd körül, parlagfű-mentesítés az út
mentén; űrszelvénynyitás: Rózsa utca; területrendezés a Rózsa utca végénél Avant munkagéppel;
cserépszállítás az óvodának
08.11. Balesetveszélyes úthiba javításának befejezése a Kis-Duna kőgátnál; területrendezés a
temetőben létesítendő új urnafalhoz
08.12. Menetdinamikai küszöb létesítése a Monostor utcában; kidőlt fa eltávolítása a Nyúl utcában
08.13. Szemetezés; hűtőláda elszállítás az óvodából; szekrény, polc szállítás
08.16. Szemetezés; üzemanyag beszerzés; űrszelvénynyitás; kaszálás, parlagfű-mentesítés:
Kukorica utca (200 m-es szakaszon)
08.17. Közlekedési táblák telepítése a Monostor utcában; temetői konténer ürítése; rózsa utca
végénél ágdarálás
08.18. Fűnyírás a temetőben; kaszálás, parlagfű-mentesítés: Monostor utca–Óhegyi úti kanyar
08.19. Állami ünnepre zászlók kihelyezése; szemétszedés az ófaluban, Börzsönyligeten, temetőben;
táblakihelyezés az óvodánál
08.20. Ünnepnap
08.23. Szemetezés (Jánoshegyi út); zászlók beszedése; parkolók lezárása az erdei vasút
megállójának közelében a másnapi átadási ünnepséghez
08.24. Ágdarálá: Irtás dűlő, Boglárka út; parkolókból lezáró bóják összegyűjtése; Rozmaring térről
illegális hulladék (ágybetétek) elszállítása, szemét összeszedése
08.25. Parlagfű-mentesítés, kaszálás: Sárgarigó utca–Cinke utca sarok, Őz utca; űrszelvénynyitás,
kaszálás: Dózsa György út; ágak elszállítása és darálása a Rózsa út végénél
08.26. Kaszálás: EuroVelo6 kerékpárút; Látási háromszög biztosítása: Jánoshegyi út–Óhegyi út
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csomópontban bokrok kivágása, elszállítása a Rózsa utcai ideiglenes deponáló helyre
08.27. Szemetezés: falu, temető, Duna-part, űrszelvénynyitás: Morgó-járda; kaszálás: EuroVelo6
kerékpárút

08.20. Ünnepnap
08.23. Szemetezés (Jánoshegyi út); zászlók beszedése; parkolók lezárása az erdei vasút
megállójának közelében a másnapi átadási ünnepséghez
08.24. Ágdarálá: Irtás dűlő, Boglárka út; parkolókból lezáró bóják összegyűjtése; Rozmaring térről
illegális hulladék (ágybetétek) elszállítása, szemét összeszedése
08.25. Parlagfű-mentesítés, kaszálás: Sárgarigó utca–Cinke utca sarok, Őz utca; űrszelvénynyitás,
kaszálás: Dózsa György út; ágak elszállítása és darálása a Rózsa út végénél
08.26. Kaszálás: EuroVelo6 kerékpárút; Látási háromszög biztosítása: Jánoshegyi út–Óhegyi út
csomópontban bokrok kivágása, elszállítása a Rózsa utcai ideiglenes deponáló helyre
08.27. Szemetezés: falu, temető, Duna-part, űrszelvénynyitás: Morgó-járda; kaszálás: EuroVelo6
kerékpárút
08.30. Szemetezés: falu, temető, Duna-part, patak-part; ágdarálás: Rózsa út végénél
08.31. Kivágott fák ágainak darálása, takarítása (focipálya, Domb utca, Dám utca)

• Csatolom a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának írt levelem:

Kismaros Község Önkormányzat polgármestere
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.
Telefon: +36 27 639 131
E-mail: polgarmester@kismaros.hu
______________________________________________________________________________
Magyari László
Igazgató
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei
Igazgatóság
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
E-mail: magyari.laszlo@pest.kozut.hu
Telefon: +36 1 819 9042
Értesítés e-mail útján

Ügyiratszám: KIM/4191-1/2021
Tárgy: Forgalomlassító beavatkozás a 12103
jelű úton

Tisztelt Igazgató Úr!
Kismaros Község Önkormányzata forgalomlassító beavatkozás vizsgálatát kezdeményezi a Magyar
Közút kezelésében lévő 12103 jelű út Kismaros belterületi szakaszának 1+500 kmsz környezetében.
Kérem Igazgató Úr támogatását, hogy a Szokolyai út vonatkozó részén található, úgynevezett
„Morgó”-kanyar előtt mindkét irányban elhelyezésre kerülhessen egyfajta rázó burkolat, valamilyen
rázó kialakítás, mely lassításra készteti az autósokat.
Köszönöm minden segítségét!
Kismaros, 2020. október 4.
Tisztelettel:
Neubauer Rudolf
Neubauer Rudolf
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A Rév utca – Csuka utca kismarosi és verőcei közterületek nyári leterheltségének
mérséklésére kezdeményezett önkormányzati egyeztetés
• A Kismaros–Verőce Önkormányzati Rendészeti Szervezet Fenntartó Társulása szeptember
6-án tartott közgyűlésén Grauszmann György verőcei polgármesterrel áttekintettük a
műszaki munkatársak és a közterület-felügyelők által előzetesen megvizsgált lehetőségeket.
- Verőce felől alternatív út nincs, a Dévér utca teljes kiépítése hiányzik, ezért erre nem
lehet a forgalom egy részét elvezetni, részben tehermentesítve a Rév utcát és Csuka
utcát.
- További parkolóhelyek kialakítása csak a lakóingatlanok előtti parkosított
közterületen – a növényzet gyérítésével – lehetséges.
- A Rév utca nagymaros felé eső oldalán lehetne megállást tiltó táblát elhelyezni, a
verőcei oldalon lehet megállási lehetőséget biztosítani.
- A hajóállomás előtti – a verőcei önkormányzat tulajdonában lévő – parkolót lehet
még bővíteni, esetleg halszálkás kialakítást bevezetni a beépítetlen területen. A
parkolóhely-bővítésre elsősorban ez a megoldás javasolt, Verőce megkezdi a
szükséges intézkedéseket.
További, a terület forgalomszabályozására megfogalmazott észrevételek:
- A verőcei Dévér utcánál most módosul a HÉSZ, a Verőce 8902 hrsz magántelek
szolgalmi jogot fog adni.
- A Kárász utca folytatásában vezetett kerékpárút Duna utcai, nehezen belátható
csomópontjában tükör elhelyezését biztosítja Kismaros önkormányzata.
A Kismaros–Verőce Önkormányzati Rendészeti Szervezet Fenntartó Társulása kismarosi
közterület-felügyeletének beszámolója 2021 augusztus–szeptember időszakra
• Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos intézkedések:
- A 37. hét szállítási napján a Gálhegyi úton tömegesen ottmaradt zsákos kommunális
hulladék elszállítása
- Üveges konténerek késedelmes ürítésének pótlása, további üveggyűjtő szelektív
konténer beszerzése, telepítése
- Gyűjtőkocsiról közterületre szétszóródott hulladék rendezése a szolgáltatóval
• Behajtási engedéllyel kapcsoaltos ügyintézés: 8 db
• Közbiztonsági megbeszélés az italdiszkont környékéről. Résztvevők: Ipoly Erdő Zrt,
vállalkozó, Verőcei Rendőrőrs, önkormányzat
- A megbeszélést követően két alklaommal együttes járőrtevékenység a rendőrséggel
• Folyamatos parlagfű-ellenőrzés:
- 2 db ingatlan esetében felszólítási javaslat a műszaki osztály felé
• Folyamatos járőrtevékenység:
- DMRV helyreállítások: Szuttai dűlő, Kossuth Lajos út–Dózsa György út
- Úthiba adminisztráció: Mókus utca
- Hétvégi turistaforgalom figyelése:
- Figyelmeztetés: 5 db
- Bírság: 2 db
- Állattetem eltávolítása közútról (mókus, vaddisznó)
- Illegális hulladék felszámolása az Ölyv utcában: az elkövető felderítése után a
hulladék elszállíttatása
• Mihály-napi vásár rendezésében való közreműködés: útzár és felügyelet biztosítása
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• Közterületen tárolt járművekkel kapcsolatos ügyintézés:
- Elszállíttatás: 1 db
- Ingatlanra bevitel: 2 db
- Műszaki hibás jármű tulajdonos általi elszállíttatása: 1 db (az intézkedés része volt az
üzemben tartó felderítése)
Intézkedés
intézmények ivóvíz-ellátására a Liliom utcai csőtörés helyreállítási
•
munkalatainak idején
Az új, 16 osztályos kismarosi általános iskola építésének előkészületeivel kapcsolatos
intézkedések
• Csatolom a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt. Számára küldött levelem:

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lakatos Ildikó
Projektmenedzser
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
1146 Budapest, Hermina út 49.
Telefonszám: +36 1 325 1750
Ügyiratszám: KIM/3894-1/2021
E-mail: Lakatos.Ildiko@bmsk.hu
Tárgy: Kismarosi iskolafejlesztés –
Értesítés e-mail útján
észrevételezés

Tisztelt Projektmenedzser Asszony!

Kismaros Község Önkormányzatának képviselő-testülete, valamint a Pénzügyi, Ügyrendi és
Településfejlesztési Bizottság tagjai és a hivatal, önkormányzat munkatársai 2021. június 7-én
Kismaroson az Ön vezetésével megismerhették a településre tervezett új, 16 tantermes általános
iskola megvalósíthatósági tanulmányterveit. Az elhangzottak alapján küldöm a szakmai fórumon és
az önkormányzati észrevételezési folyamatban résztvevőktől kapott információk alapján
összeállított – iskolafejlesztési projektre vonatkozó – kérdéseket, javaslatokat.
A felvetéseket szinte teljeskörűen továbbítom, megtartva a felsorolásban a jelentősebb és a kevéssé
releváns gondolatokat is, hogy minél átfogóbb képet tudjak közvetíteni a faluban élők, a közösség
igényeiről. Szintén ezt a célt szolgálja, hogy azon pontok is megmaradtak, melyekre a tervezői
dokumentáció eleve választ ad (hivatkozással jelölve).
Észrevételezés
a
„KISMAROS 16 OSZTÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÍTÉSE 2623 Kismaros Liget u. 38. hrsz: 1910 a Kormány
1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozata a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséhez”

című, a Paulinyi & Partners Zrt. által 2020. szeptemberében készített Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányhoz.
Tornaterem
13/6
⁃ Tornateremből hordágy felvihető liften a földszintre?
⁃ A tornaterembe legyen telepítve előre rendezvény- és színpadtechnika (fény- és hangtechnika)
⁃ A pálya hétméteres (északi, vagy déli térfél) vonalán a felület színpadként ki tudna emelkedni?

⁃

„KISMAROS 16 OSZTÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÍTÉSE 2623 Kismaros Liget u. 38. hrsz: 1910 a Kormány
1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozata a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő
köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséhez”

című, a Paulinyi & Partners Zrt. által 2020. szeptemberében készített Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányhoz.
Tornaterem
⁃ Tornateremből hordágy felvihető liften a földszintre?
⁃ A tornaterembe legyen telepítve előre rendezvény- és színpadtechnika (fény- és hangtechnika)
⁃ A pálya hétméteres (északi, vagy déli térfél) vonalán a felület színpadként ki tudna emelkedni?
⁃ A lelátóról nem látszik a pálya egy része.
⁃ A jelenleg a tervlapokon rögzített 22 méter X 42 méteres tornaterem méretét 22 méter X 44
méterre lenne célszerű növelni.
⁃ Pinceszinti erőnléti teremhez „kondi-teremként” történő hasznosítás esetén biztosítani lehet
majd a személyzet elhelyezését (ügyeleti iroda)?
⁃ A tornaterem padlójának lefedését (rendezvény megtartásakor) lehetne beépített automata
rendszerrel tervezni?
Sportpálya, patakon túli iskolaudvar
⁃ Az iskola épülete és a focipálya északi oldala közötti szabad terület legyen 5 méter (a tervek
szerint a telekhatár és az épület fala közötti távolság 3,77 méter).
• A pálya széle és az épület közötti sávot gyalogos közlekedésre alkalmasnak kellene
kiépíteni. Az alapvonal (kapuk) mögött 3 méteren belül, NB-s osztályokban 5 méteren belül
nem lehet semmilyen műtárgy, épület. Az alapvonal mögötti terület betonelemeket,
betonburkolatot nem tartalmazhat. Felülete füvesített, vagy rekortán anyaggal burkolható,
mérkőzés alatt nem tartózkodhat rajta civil személy. (Szabvány szerinti labdarúgó pálya
méretei: hossz: 90-110 méter között szabadon választható, szélesség: 45-60 méter között
szabadon választható).
⁃ Az intézmény és a patakon túli iskolaudvar összeköttetése megoldható-e az első emeleti szintről
indulva?
• Jelenleg az iskola telekhatára miatt a meglévő gyalogoshíd forgalma az iskola területén
vezet, ez jogilag vizsgálandó! Ha az oktatási intézmény területe – akár csak egy kis része is
– nem nyitható meg a közforgalom számára, akkor nincs értelme az emeleti
összeköttetésnek.
⁃ A patakon túli iskolaudvar megközelítésérre szolgáló új híd – ha lehet – kerüljön északabbra, a
lelátó alatti tartály és az iskola épülete közé.
• A focipálya jelenlegi infrastruktúrája (tartály, lelátó) ha lehetséges, változatlan maradjon.
⁃ Az épület falán lehet-e kialakítani a kültéri focipályához tartozó eredménykijelzőt (az ahhoz
szükséges kiépítéssel)?
⁃ Kispálya világítás beemelhető a projektbe (patakon túli kosárlabdapálya)?
• Legalább az épületgépészet kábelezésébe kerüljön be egy későbbi kiépítésű pályavilágítás,
hogy a világítás (mind a kispályán, mind a nagy labdarúgó pályán) vezérelhető legyen az
intézményből.
⁃ Kispálya kaphat sportburkolatot a projekt részeként (patakon túli kosárlabdapálya)?
⁃ A gyalogos átjáró megszűnésével ki fog alakulni a focipályán egy illegális ösvény, ez
elkerülendő.
• Válasz: Az iskola területének lezárásával nem lehet a focipályán át sem kerülni.
Épület
⁃ Az igazgatói iroda legyen megnyitva a nevelőtestületi szoba felé.
⁃ Tantermekben mindenhol megoldott a vetítéshez, projektor-használathoz szükséges elsötétítés?
⁃ Legyen az épület külső pontjain vezetékes víz kiállás.
• Takarítási, udvar-karbantartási, kertgondozási feladatok elvégzésére, stb.
⁃ Lesz nyitható ablak a természetes szellőztetéshez?
⁃ Alagsor megközelíthető legyen kívülről egy tágasabb lejáraton.
⁃ Alagsori szinten akadálymentesített összeköttetés (lift) lehetséges a konyha/étterem
épületrésszel?
⁃ Földszinti logopédia terembe tükör, fejlesztő eszközök szükségesek.
⁃ Feltétlen legyen az 1. emeleten is tanári szoba.
⁃ Földszinti háztartástan szaktanterembe legyen kézi mosogató és akár mosogatógép is.
⁃ Földszinti háztartástan és technika szaktantermekhez érdemes lenne külön takarító szertár.
⁃ Földszinti háztartástan és technika szaktantermekben
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legyen nagyobb (egybefüggő) pult is
telepítve.
⁃ Földszinti háztartástan szaktanteremben legyenek varrógépek.
⁃ A közműórák alkalmasak legyenek a különböző időpontokban megvalósuló, különböző
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Alagsor megközelíthető legyen kívülről egy tágasabb lejáraton.
Alagsori szinten akadálymentesített összeköttetés (lift) lehetséges a konyha/étterem
épületrésszel?
Földszinti logopédia terembe tükör, fejlesztő eszközök szükségesek.
Feltétlen legyen az 1. emeleten is tanári szoba.
Földszinti háztartástan szaktanterembe legyen kézi mosogató és akár mosogatógép is.
Földszinti háztartástan és technika szaktantermekhez érdemes lenne külön takarító szertár.
Földszinti háztartástan és technika szaktantermekben legyen nagyobb (egybefüggő) pult is
telepítve.
Földszinti háztartástan szaktanteremben legyenek varrógépek.
A közműórák alkalmasak legyenek a különböző időpontokban megvalósuló, különböző
üzemeltetőhöz (Tankerület/önkormányzat) kötődő fogyasztás mérésére, a pontos elszámolás
biztosítására.
Legyen egy ügyviteli, létesítményüzemeltetői iroda.
A földszinti nevelőtestületi szoba és igazgatói iroda fel kellene, hogy menjen az első emeletre,
ahol az osztálytermek vannak. A helyére kellene lehozni a szaktantermeket.
• Ezzel együtt mehetne fel a tanári pihenő is.
• Az igazgatóhelyettesi szoba és az ügyviteli iroda maradhat a földszinten.
• Jelenleg a tanári szoba mindentől távol van (osztálytermektől/gyerekektől, étkezőtől, stb.)
Legyen egy kis iroda arra, hogy a tanár és a szülő nyugodt körülmények között tudjon
találkozni.
Földszinti könyvraktárba is kerüljön mosdó.
Udvaron és zsibongóban (közösségi tereken) legyen a diákok számára több ivókút.
Zeneterem lesz?
Rajzterem legyen ellátva természetes fénnyel.
Szabadtéri fedett tanterem kialakítására volna lehetőség?
• Patak partján tetővel kialakított, oktatásra alkalmas terület lehetséges?
A pinceszinten ki lehet-e tolni a helyiségeket a járda alá (a focipályához közeledve)?
• Ha szükséges még plusz területet nyerni.
Épülettömb körül lehet-e futókört kialakítani?
Lapostetőn lévő pálya mellé lehet további közösségi teret létrehozni?
• Expanzív tetőfelület csökkentése és az intenzív tetőfelület növelése (több hely a diákok
számára a szünet szabadtéri eltöltésére).
Mit jelent az általános szertár?
Jó-e az, hogy minden öltözőnél van egy zuhanyzó blokk (4-es kialakítás), vagy érdemesebb
lenne női/férfi zuhanyzó tömböket kialakítani?
A földszinti nyelvi szaktanterem és szertár elosztását érdemes lenne csoportbontás
lehetőségéhez igazítani: a harminc fős szaktanterem megosztva lenne, a hozzá tartozó szertár
lehetne kisebb.

Az egyeztetés során a résztvevőkben felmerült kérdések, észrevételek, melyekre választ ad a
tervezői dokumentáció
⁃ Tornaterem kap-e három fázisú kiállást?
• Rendezvények, koncertek esetén kellhet a három fázis.
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 73. oldal)
⁃ Hangszigetelés: nem fogja zavarni a földszinti és emeleti tantermekben az oktatást a
tornateremben lévő foglalkozás hangja?
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 111. oldal: „Épületakusztika”)
⁃ Légkondicionált lesz az intézmény?
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 80. oldal: „Hőszivattyúk, valamint
fűtési és hűtési energia előállítása és szétosztása”)
⁃ Kerékpártámaszok száma elegendő?
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 125. oldal: „A szükséges
kerékpártároló mennyiség az épület mellett az északi oldalon, valamint a
főbejáratnál kialakuló teresedésben van elhelyezve”)
⁃ Lesz kiépítve Wi-Fi az épületben? Szükséges volna a tantermekben, vagy a
tantermek egy részében egyedileg jelszavazható Wi-Fi
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 87. oldal: „Informatikai hálózat”)
⁃ Térfigyelő/objektumfigyelő kamerarendszer legyen telepítve, vagy legalább a
kábelezés kerüljön a projektbe.
• (Részletes Megvalósíthatósági
89. oldal: „CCTV rendszer”)
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⁃ Riasztórendszer legyen telepítve, vagy legalább a kábelezés kerüljön a projektbe.
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 91. oldal: „Behatolásjelző”)
⁃ Létesül az intézmény és a közterület között nyitott/zárt kommunális hulladék-
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kerékpártároló mennyiség az épület mellett az északi oldalon, valamint a
főbejáratnál kialakuló teresedésben van elhelyezve”)
Lesz kiépítve Wi-Fi az épületben? Szükséges volna a tantermekben, vagy a
tantermek egy részében egyedileg jelszavazható Wi-Fi
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 87. oldal: „Informatikai hálózat”)
Térfigyelő/objektumfigyelő kamerarendszer legyen telepítve, vagy legalább a
kábelezés kerüljön a projektbe.
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 89. oldal: „CCTV rendszer”)
Riasztórendszer legyen telepítve, vagy legalább a kábelezés kerüljön a projektbe.
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 91. oldal: „Behatolásjelző”)
Létesül az intézmény és a közterület között nyitott/zárt kommunális hulladékedényzet tároló?
• (A tervezési területen kívül, az északi határvonal mellett, T-04 KERT
IDOMTERV: „Hulladéktároló felület”)
Megfelelő szigetelés kell!
• (A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 1.3.2. része tárgyalja, az
alkalmazásra javasolt megfelelő műszaki megoldás a becslés szerint nem okoz
irreális többletköltséget.)
A tetőtéri sportpálya legyen felülről lefedve (hálóval)
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 53. oldal: „ A sportudvart acél
hálóval határoltuk körbe, így épülettömegként szinte meg sem jelenik, mégis
biztosítja a sportudvar biztonságos használatát.”)
Földszinten csak a konyharésznél (északi szárny) van takarító szertár, nem lenne
szükséges a déli szárnyon is? Az emeleti szinten általános szertár van.
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 44. oldal: „Az üzemeltetési egységek
szabvány szerintiek.”)
Nyelvi szaktanterem tervezett kialakítása megfelelő?
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 44. oldal: „Az üzemeltetési egységek
szabvány szerintiek.”)
Mi a földszinti ruhatár funkciója? A szülők számára használható szülői értekezleten,
vagy bárki számára rendezvényen?
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 53. oldal: „Mivel a tornacsarnokot
rendezvények tartására is használni kívánják itt kapott helyet egy ruhatár, egy
büfé és egy megfelelő méretű vizesblokk is.”)
A rendezvényekhez kapcsolódóan jó lenne egy önálló, nem öltözőhöz kapcsolódó
vizesblokk
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 53. oldal: „Mivel a tornacsarnokot
rendezvények tartására is használni kívánják itt kapott helyet egy ruhatár, egy
büfé és egy megfelelő méretű vizesblokk is.”)
P-013.4 öltöző és kapcsolt részei helyén alakítható-e ki fogadótér/büfé?
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 53. oldal: „Mivel a tornacsarnokot
rendezvények tartására is használni kívánják itt kapott helyet egy ruhatár, egy
büfé és egy megfelelő méretű vizesblokk is.”)
Pinceszinten lehet-e több raktár-tér a tornatermi rendezvények kiszolgálására?
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 53. oldal: „Mivel a tornacsarnokot
rendezvények tartására is használni kívánják itt kapott helyet egy ruhatár, egy
büfé és egy megfelelő méretű vizesblokk is.”)
Sportszertár, karbantartói szertár legyen külön a sportegyesületnek, az öltözők egy
része közvetlen kapcsolatban legyen a focipályával.
• É-04 tervlap 00-020 helyiség (általános raktár) lehet ez?
• É-04 tervlap 00-016-19 helyiségek lehetnek focipálya öltözők?
• Külön játékvezetői öltöző legyen kialakítható/kijelölhető
• Fűnyíró traktor, pálya-karbantartási eszközök, stb.
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 44. oldal: „Az iskola közvetlen
szomszédságában található a Fortuna SC sportpályája, külön kérés volt, hogy
délutánonként itt sportolók öltözését is segíteni kívánja az iskola, ezért külön
bejárattal megközelíthetők az öltözők, úgy, hogy az iskola többi része
lezárható.”)
Tornaterem mellé jó lenne egy befejező konyha, az iskola nagykonyhája ugyanis
alkalmas is büfé üzemeltetésére. Büfét lehetne kialakítani az É-03 tervlap P-014-3
helyiségből?
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• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 53. oldal: „Mivel a tornacsarnokot
rendezvények tartására is használni kívánják itt kapott helyet egy ruhatár, egy
büfé és egy megfelelő méretű vizesblokk is.”)
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• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 44. oldal: „Az iskola közvetlen
szomszédságában található a Fortuna SC sportpályája, külön kérés volt, hogy
délutánonként itt sportolók öltözését is segíteni kívánja az iskola, ezért külön
bejárattal megközelíthetők az öltözők, úgy, hogy az iskola többi része
lezárható.”)
Tornaterem mellé jó lenne egy befejező konyha, az iskola nagykonyhája ugyanis
alkalmas is büfé üzemeltetésére. Büfét lehetne kialakítani az É-03 tervlap P-014-3
helyiségből?
• (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 53. oldal: „Mivel a tornacsarnokot
rendezvények tartására is használni kívánják itt kapott helyet egy ruhatár, egy
büfé és egy megfelelő méretű vizesblokk is.”)

Szeretném megköszönni Önnek és munkatársainak az eddig nyújtott valamennyi segítséget!
Kismaros, 2021. szeptember 10.
Tisztelettel:
Neubauer Rudolf
Neubauer Rudolf
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Tájékoztatás a Duna-Tisza-közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és Zöld Híd B.I.G.G.
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Kismaros Község
Önkormányzatának közigazgatási területét érintő közszolgáltatási tevékenységével
kapcsolatos ügyintézésekről
• Csatolom a közszolgáltató és a környező települések között tartott szeptemberi megbeszélés
jegyzetét:
DTkH egyeztetés – 2021.09.16.
Nagymaros
Szabó Gábor (DTkH), Feigli Ferenc ügyvezető igazgató (Kommunál-JUNK
Közszolgáltató Nonprofit Kft.), Varga Katalin (DTkH)
Neubauer Rudolf (Kismaros)
• A felelős önkormányzati munkavégzéssel egyre nehezebben összeegyeztethető az
akadozó, elmaradó szolgáltatásra a havonkénti teljesítés igazolás kiállítása.
Érdemes felvenni a kapcsolatot az NHKV-vel, hogy miként lehet javítani a
hibákon?
Feigli Ferenc (Kommunál-JUNK)
• A Zöld Híd a Katasztrófavédelem felé 4,60 Ft/l költség helyett 6-7 Ft/l költséggel
üzemelt egy ideig, de ezt a többletfinanszírozást a jogalkotó nem engedi meg azt
követően, hogy a Katasztrófavédelem kivonult a szolgáltatásból.
• A DTkH a saját rendszerét szeretné honosítani itt a Dunakanyarban. Aki eddig
dolgozott a Zöld Hídnál, elment máshová dolgozni, a DTkH saját embereket
hozott, mert munkatárs nélkül vette át a szolgáltatást.
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• Az új embereknek bele kell rázódni a helyi adottságokba
• A DTkH dolgozói a cég rendszere alapján végzi a munkáját, az a
hulladékgazdálkodási rend, ami korábban a Zöld Hídnál megengedett volt, a
DTkH-nál más. bizonyos hulladékok és magatartás nem fér bele a rendszerbe. A
lakosság azonban nem változtat a megszokásain.
(Zebegény)
• Zebegényben az üdülőövezetben rendezetté vált a gyűjtés.
• A szelektív gyűjtéssel gond van.
• A kommunikáción javítani kell.
• Zebegényben önkormányzati munkásokat is alkalmazni kell.
Feigli Ferenc
• A kommunikáción javítani szeretnénk.
• A lakók a szelektívet kommunális hulladék gyűjtésére használják, amit meg kell
szüntetni. Zebegény üdülőterületén tapasztalható például, hogy a zsákok 90%-a
kommunális, holott kizárólag szelektív zsákoknak lehetne kint lenni.
• Ne legyen az az irány, hogy a gyűjtők elviszik mégis a kommunális hulladékot
szelektívben.
• Teljesítés igazolást az önkormányzatoknak ki kell adni, de arra rá kell írni az adott
hónapra vonatkozó hibákat, elmaradásokat.
• A vállakozó vállalja a lakossággal történő egyeztetést.
• Szeptemberben írják össze az önkormányzatok, hogy a hónap második felében
milyen hiányosságok lesznek a szolgáltatásban.
• A gyűjtőpontokat használó utcákat is pontosítani kell a szolgáltató felé.
• Amit korábban bevállalt a Zöld Híd (a Katasztrófavédelemnek ki is számlázta az
emeltebb tarifán), azt nem vállalja be a DTkH. Csak az lesz elszállítva, ami
jogszerűen, szabályosan van kihelyezve.
Aradi Szilveszter (Kismaros)
• A lakossági fegyelmezetlenségek nyilvánvalóan jelen vannak.
• A Zöld Hídnál lehet, hogy többet számláztak, többet bevállaltak az elszállításban,
de akkor is hasonló kvalitású munkatársak dolgoztak, mégis kevesebb volt az
edényzet rongálódás, ami az utóbbi időben jelent meg.
• A Gálhegyi úton négy nap óta kint vannak egy egybefüggő hosszabb szakaszon a
szelektív zsákok. Ez inkább rendszerhiba.
• Fontos lenne a szolgáltatás színvonalában a kiszámíthatóság, mint régen is volt,
amikor szinte órát lehetett igazítani az autókhoz.
Némethné Pintér Csilla (Szokolya)
• Eddig az önkormányzatok nem kommunikálták a lakosság felé, hogy a szelektív
zsák elszállításának elmaradását az is okozhatja, hogy nem megfelelő hulladék lett
elhelyezve.
Feigli Ferenc
• A kismarosi Gálhegyi úton a GPS szerint végigment az autó, meg kell nézni, miért
maradt ki egy szakasz.
• Ahol mi hibázunk, azt én kiegyenesítem, de a lakossági szemléletváltást segítsék
az önkormányzatok.
Grauszmann György (Verőce)
• Verőce rengeteget próbált segíteni a szolgáltatási hibák javításában, elfáradt.
• Egy hónapot még tudunk várni, egy hónap múlva nézzük újra meg, mi tudott
változni.
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• Kérjük, hogy a DTkH valamennyi lakost tájékoztassa a megfelelő
hulladékgyűjtési rendről.
Varga Katalin (DTkH)
• Szemléletformálásra van szükség a lakosság részére. Erről küldött már a DTkH az
önkormányzatoknak anyagokat, azok terítésében kérjük a települések segítségét.
• Elkészültek a megfelelő nyomtatványok, így azoknál az ingatlan-tulajdonosoknál,
ahol megtagadható az elszállítás, ott lehet hagyni a tájékoztatást. E
tevékenységnél azonban figyelnünk kell a GDPR szabályozásra is.
• Az ügyféladatok kezelésére az NHKV a jogosult, ezt meghatalmazással átadta a
DTkH-nak, de jogi nehézsége van még így is az adatok kiadásának. Most a
szolgáltató megkeresi majd az önkormányzatokat és tájékoztatást ad arról az
eljárásrendről, hogy a Kormányhivatalnál mit kell kérelmeznie az
önkormányzatnak az ügyfélköri adatszolgáltatáshoz.
• Jegyzői hatáskörben lehet bizonyos intézkedéseket megtenni.
• Először elég egy utca/házszám lista, amit össze tud vetni a szolgáltató a saját
adataival.
(Nagymaros)
• Sok olyan lakosunk van, aki építményadót fizet, gazdasági épületben él, állandóan
használja a hulladékgyűjtési szolgáltatást. Ők egyelőre kimaradnak/
kimaradhatnak az adategyeztetési táblázatokból.
Szabó Gábor (DTkH)
• Az illegális hulladék keletkezésében nagy mértékben benne van a nem megfelelő
adatbázis, a kötelező szolgáltatást nem igénylő ingatlantulajdonosok visszaélése,
illetve az alulméretezett edényzetek használata.
Némethné Pintér Csilla
• Elektronikai hulladékgyűjtés mikor lesz?
• Most köt szerződést erre a DTkH
• Veszélyes-hulladék gyűjtés lehet?
• Ez önkormányzati feladat, nem a közszolgáltatóé
• Autógumi mehet a lomtalanításba?
• Nem. A Kerepesi központban azonban átveszi a DTkH díj nélkül az
önkormányzati szervezésben beszállított gumit.
• Szórólapozzuk ki a lakosságnak, hogy aki új gumit vásárol, a régi gumit
otthagyhatja ingyen a kereskedőnél/gumisnál.

Augusztus 31-én online konferencián vettem részt az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
(AÖFK) szervezésében, melyen a Börzsöny és a Dunakanyar kerékpáros infrastruktúra bővítésének
lehetőségeiről volt szó. Kismaros és Szokolya részéről a Szokolyai út melletti biztonságos
kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése kapott hangsúlyt.
Szeptember 2-án Verőcén tartotta soron következő közgyűlését a Börzsöny Kapuja Klaszter, melyen
csatlakozó tagok felvételéről döntöttünk, 6-án pedig a Kismaros–Verőce rendészeti társulás
közgyűlését hívtam össze Kismaroson, melyen a napirendi pontok között szerepelt a Kismaros/
Verőce Dunapart forgalmi rendjének felülvizsgálata, valamint a Kismaros–Verőce Önkormányzati
Rendészeti Szervezet Fenntartó Társulása 2021. évi féléves költségvetési beszámolója.
Szemptember 6-án lakossági egyeztetést tartottunk a Kismarosi Művelődési Házban a Hegyalja út,
Liget utca, Liliom utca, Zrínyi utca ingatlan-tulajdonosaival az érintett útszakaszok tervezett
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fejlesztéséről, az új bölcsőde átadásával összhangban egy pályázatnak köszönhetően kialakítható,
hatékonyabb forgalmi rendről és az előttünk álló, szintén pályázati pénzből megvalósítható
járdakorszerűsítésről.
Szeptember 7-én egyeztető tárgyalást tartottam a településcentrum területhasználatát érintő
kérdésekben a Királyréti Erdei Vasút állomásának üzletsorán működő italdiszkont üzemletetőjével,
az Ipoly Erdő Zrt. Királyréti vezetőjével, a Verőcei Rendőrőrs parancsnokával és a kismarosi
közterület-felügyelővel a köztisztaság és a közrend biztosítása és fenntartása érdekében szükséges
lépések megtételéről.
Szeptember 14-én részt vettem a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség / Váci Hivatásos Tűzoltóság
III. negyedéves közbiztonsági referensi felkészítésén.
Szeptember 15-én részt vettem a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) szervezésében megtartott
„Kerékpáros kertváros – az agglomerációs kerékpáros közlekedés dimenziói” című konferencián.
Az előadás-sorozat elérhető az alábbi linken: https://bfk.hu/hirek/konferencia-az-agglomeracioskerekparos-kozlekedes-dimenzioirol/
Szeptember 17-én részt vettem Beer Miklós püspök atya legújabb könyvének kismarosi
bemutatóján, majd azt követően Győrffy-Kovács Adrienn képzőművész kiállításának megnyitóján,
18-án a község Mihály-napi rendezvényén, október 2-án a 25 éves Marus Táncegyüttes ünnepi
műsorán, 3-án pedig a falu Idősek-napi ünnepségén.
Október elsején részt vettem a Nagymaros által kezdeményezett, és a város polgármestere mellett
Visegrád, Szokolya, Verőce és Kismaros polgármestereinek számára tartott, a közterületi térfigyelőkamerák integrált telepítésére indított országos projekt (Integrált Közlekedésszervezési és
Szabályozási Rendszer közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, rendvédelmi célú informatikai
fejlesztése), avagy „szitakötő rendszer” kidolgozásában és megvalósításában közreműködő H1
Systems Kft. képviselőivel a településeinken, illetve a térségben megvalósítható jövőbeni
beruházások lehetőségeiről, kitérve a Kismaroson hasonló célok megvalósítására elnyert pályázatra
is. További információk az alábbi linken találhatók: http://www.police.hu/sites/default/files/
IKSZR%20műszaki%20specifikáció.pdf; https://h1systems.hu/terfigyelo/
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló elfogadását.

Kismaros, 2021. október 4.
Tisztelettel:
Neubauer
NeubauerRudolf
Rudolf
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