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Képviselő-Testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési
Bizottság
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Ügyiratszám: KIM/71-1/2022
Tárgy: Polgármesteri beszámoló a két ülés
között tett intézkedésekről

Tisztelt Képviselő-Testület!
Tisztelt Bizottsági Tagok!
A 2021. december 13-i képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről, november–
december további eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom:
A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzatot, önkormányzati vagyont érintő
intézkedései:
• Képviselői kérdésekre az alábbi tájékoztatást adom:
• Béres út–Ág utca kivitelezési költségeinek összesítése, kifizetések ütemezése A két
közterület kialakításával kapcsolatban született egyéb képviselő-testületi döntés:
- Csatolom a vonatkozó 50/2020. (X.05.) és 54/2021. (IX.20.) számú Kt.
Határozatokat:
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A műszaki csoport összefoglalója: A Béres út és Ág utca közterületek helyreállítására, a
munkák fajtájára és lebonyolítására az előzetes tervezés során a az alábbi javaslat
született:
1. A korábbi útterület kitisztítása, a későbbi járófelület kialakításához szükséges
terület biztosítása. (Képviselőtestületi igény volt a kőszórásos kialakítás.) A munkát
külső vállalkozó célgépével végeztük el mindkét utca esetében. A gép a növényzetet
„feldolgozta” és megfelelő szélességben, egy viszonylag munkára alkalmas felületet
hagyott hátra.
2. A Bozót,- cserje,- és fairtást követően a területen lévő sittet a későbbi útterületről,
még a saját területen belül átraktuk, deponáltuk.
3. Külső vállalkozó által a növényzetirtás után maradt csonkokat, maradványokat
munkagéppel eltávolítottuk, és kőszórásra alkalmas vízszintes, és magassági profilt
alakítottunk ki.
4. A kisvasúti rekonstrukció lehetőséget adott, hogy a megrendelővel történt
megegyezés alapján a kibontott ágyazati kő egy részét – a szükséges mennyiségben –
térítésmentesen megkapta az önkormányzat, melyet bedolgoztattunk az útalapokba.
A Béres út és Ág utca első üteme kivitelezési munkái – a Kt. 50/2020. (X.05.) sz.
határozatában foglalt értékhatár alatti összegben – kifizetésre kerültek. Ez a Béres árok
Nagymaros felőli oldalon lévő kerékpárútig terjedő szakaszára, valamint a korábbi
nyiladékban kialakult földút Holt ágig vezető szakaszára vonatkozik.
A Béres út 2. ütemében a Holt-ág partján a kőgátig terjed mintegy 200 m-es szakasz
azonos kialakítására került sor, a növényzetirtás nélkül. Itt a meglévő földút
profilírozása, és kőszórása történt meg.
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A Béres út 3. ütemű munkái, szintén lakossági kezdeményezésre történ meg, mivel a
korábban ismeretlenek által a területre hordott építési anyagok, kőanyagok elfoglaltak
egy helyi lakos tulajdonában lévő területet. Itt szintén gépi földmunkával kialakítottuk a
földút geodéziailag is igazolt területét – Kismaros 0167 hrsz –, majd külön részben az
idegen területen maradt „beágyazódott” kőanyag került eltávolításra.
A Béres út 2. és 3. ütemű munkái nem lettek ez idáig kifizetve, a vállalkozó nem adott
be számlát, várható költsége 1.100.000.- Ft bruttó összeg lesz.
A 2019-ben létesített börzsönyligeti járda dokumentációja:
- A járda jelenlegi kiépítésére külön terv nem készült, az a DC-PLA 2015. évi tervei,
valamint a Szokolya felé tervezett kerékpárút terveinek (Tervszám: 18-092; Cím:
Kismaros (Kárász u.) – Börzsönyliget (Szokolyai út – Harangvirág u. csp.)
kerékpárforgalmi létesítményeinek engedélyezési és kiviteli terve – helyszínre
adaptálásával, helyszíni művezetéssel készült. A tervek az irattárazva.
A zártkerti program 2021 Jánoshegyi út infrastrukturális fejlesztése – több mint 20 millió
forint értékben – pályázat mikor lett beadva, és mikor tudtuk meg, hogy nyertünk?
- A ZP-1-2021 „Jánoshegy infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat beadási
dátuma: 2021.08.13. Nyertessé nyilvánítás dátuma: 2021.12.01. A Támogatói Okirat
aláírásának dátuma: 2021.12.07.
Tájékoztatás egy Nyúl utcai ingatlanon történt fakivágásról:
- Az ingatlan tulajdonosa 2020. november 27-én adott be kérelmet a telkén álló 26 db
csertölgy fajtra kivágására (ügyiratszám: KIM/4331/2020).
Az önkormányzat rendelete alapján szükséges szakértői állásfoglalást 2020.
december 10-én csatolta a kérelmező. A szakértői állásfoglalás jóváhagyta a fák
kivágását és előírta 26 db megfelelő méretű facsemete pótlását, a rendeletben
meghatározott fajták szerint.
A hivatal 2020. december 11-én adta ki határozatát és engedélyezte a 26 db csertölgy
kivágását.
2021. december 11-ig 14 fa pótlása történt meg (ügyiratszám: KIM/5733/2021). A
hivatal 2021. november 15-én kelt, a fapótlás teljesítésének igazolására vonatkozó
levelére az ingatlan-tulajdonos 2021. november 16-án kérelmet nyújtott be a fapótlási
határidő módosítására. Mivel a fák kivágását építési tevékenység indokolta, végső
határidőnek 2022. december 31. lett megjelölve, igazodva az építkezés befejezését
követő kertrendezéshez.
Tájékoztatás a Monostor utcai menetdinamikai küszöb telepítéséről:
- A közút kezelője – Kismaros Község Önkormányzata – átadott hatáskörben, a
gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében végezte a
műtárgy telepítését. A menetdinamikai küszöb kihelyezése indokolt, annak
elbontásáról azonban a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság,
valamint a Képviselő-testület döntést hozhat.
Tájékoztatás a Szuttai dűlői 2021-es csőtörésekről:
- Mikor történt a meghibásodás?
2021. augusztus 09-én járőrtevékenység során észlelte a közterület-felügyelő a
Szuttai dűlőn lévő, csőtörés helyreállítása során kiásott munkagödröt. A DMRVvel történt kapcsolatfelvétel során értesült az önkormányzat a műszaki
meghibásodásról. Kárelhárítás során a szolgáltató nem köteles közútkezelői
hozzájárulást kérni a munkálatok megkezdése előtt, ezért sem a munkák
megkezdésére, sem a helyreállítás ütemezésére, illetve a helyreállítás módjára
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rálátása nincs az önkormányzatnak. Ettől függetlenül az önkormányzat
információkérése a szolgáltató felé rendszeres volt, a válaszadás esetleges.
2021. augusztus végéig a munkagödör visszatemetése részlegesen megtörtént,
tömörödés miatt, valamint a szolgáltató alvállalkozói munkaszervezése végett a
végleges burkolat kialakítása szeptember 3-án történt meg, betonozást követő
aszfaltozással.
Kismaros Község Önkormányzatának az elmúlt időszakra vonatkozóan megvalósulás alatt
álló, beadott és támogatásban részesült, beadott és döntésre váró, illetve beadás előtt álló
pályázatai
• Mellékletben csatolom Szabó András pályázati referens tájékoztatását:
A Magyar Falu Program keretében benyújtott, MFP-FAE/2021 kódszámú, „Felelős állattartás
elősegítése - 2021” című pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi
értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.
A vissza nem térítendő támogatás összege 1.177.165 Ft.
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.10.01. A projekt megvalósításának
tervezett fizikai befejezése: 2022.03.31.
Ezzel a kismarosi önkormányzat tavaly beadott összes pályázata nyert.
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
• Mellékletben csatolom az ügyfélszolgálati iroda vezetője számára 2021. december 15-én
küldött, „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására tett szolgáltatói
javaslat véleményezése” tárgyú, KIM/6108-2/2021 ügyiratszámú polgármesteri levelet. A
szolgáltató előzetes megkeresése a KIM/4218-5/2021 ügyiratszámú polgármesteri
beszámoló 10-12. oldalán olvasható:
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Kismaros Község Önkormányzat polgármestere
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.
Telefon: +36 27 639 131
E-mail: polgarmester@kismaros.hu

Bóna-Fekete Erika
Ügyfélszolgálati irodavezető
DTkH Duna-Tisza-közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
E-mail: bona-fekete.erika@dtkh.hu
Telefon: +36 28 561 200
Értesítés e-mail útján

Ügyiratszám: KIM/6108-2/2021
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosítására tett szolgáltatói
javaslat véleményezése

Tisztelt Irodavezető Asszony!

2021. december 8-án és 10-én küldött, „2022. 01.01-től tervezett változások támogatási kérelme”
tárgyú elektronikus levelére válaszul az alábbi tájékoztatást adom.
Kismaros Község Önkormányzata a javaslatok szerint nem kívánja módosítani 2022. január
elsejétől a Közszolgáltatóval érvényben lévő szolgáltatási szerződést.
A „Hulladék közterületre kihelyezése” pontban vázolt változtatási javaslatot nem támogatom.
Önkormányzatunk esetében, a lakosság érdekeit szem előtt tartva megkötött és hatályban lévő
közszolgáltatói szerződés alapján, a közszolgáltatóra vonatkozó kötelezettségek maradéktalan
betartása esetén, nem alakulna ki fennakadás a hulladékgazdálkodási szolgáltatásban.
A „Csomagolási hulladék gyűjtése” pontban vázolt változtatási javaslatot nem támogatom.
Önkormányzatunk esetében a jelenleg rendszeresített szolgáltatói egyenzsák kivezetése rendkívül
aggályos, növeli az illegális hulladék közterületre helyezésének veszélyét, ráadásul nem derül ki a
javaslatból az sem, hogy hova kerülne a Közszolgáltató által most biztosított egyenzsákok költsége
2022-től. A szétszóródó cserezsákokra érkező panaszokkal egyenes arányban emelkedik a gyűjtés
során megsérült edényzetekre vonatkozó bejelentések száma is. Kérem a Közszolgáltatót, vizsgálja
felül feladatellátási gyakorlatát, az edényzetek rakodását és a cserezsákok elhelyezését az elmúlt
években megszokott gondossággal végezzék a munkatársak.
Az „Üdülő övezetekben történő hulladékgyűjtés” pontban vázolt változtatási javaslatot nem
támogatom. Önkormányzatunk esetében a jelenleg rendszeresített szolgáltatói egyenzsák kivezetése
rendkívül aggályos, növeli az illegális hulladék közterületre helyezésének veszélyét, ráadásul nem
derül ki a javaslatból az sem, hogy hova kerülne a Közszolgáltató által most biztosított egyenzsákok
költsége 2022-től. Javaslom megfontolásra, hogy 2022-től az üdülőtulajdonosok kötözőzsinórral
ellátott szolgáltatói egyenzsákot kapjanak a kommunális hulladék megfelelő (vadakkal szemben
ellenállóbb) közterületi tárolására. Javaslom megfontolásra, hogy az üdülőtulajdonosok legkésőbb
február hónapban átvehessék a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán – vagy megkapják postai
kézbesítéssel – az éves zsákmennyiséget.
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A „Zöldhulladék-gyűjtés” pontban vázolt változtatási javaslatot nem támogatom.
Önkormányzatunknak sem felhatalmazása, sem kötelezettsége, sem forrása nincs a Közszolgáltató
helyett elvégezni a zsákok kiosztását. Felkérem a Közszolgáltatót, hogy a rendelkezésére álló
ügyféladatbázis és az önkormányzatunknál rendelkezésre álló ingatlannyilvántartás adatainak
egyeztetése érdekében vegye fel a kapcsolatot hivatalunk vezetőjével és végezze el a kötelező
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező, a hulladékszállítást
jogosulatlanul igénybe vevő ingatlan-tulajdonosok felderítését.
A „Szolgáltatás igénybevételi jogosultságának igazolása” pontban vázolt javaslatot támogatom.
Önkormányzatunknál hosszú évek óta működik a jogosultság igazolása éves matricával.
A fogyasztók elégedettségének növelése érdekében 2022 január elsejétől elegendő a
Közszolgáltatóval kötött és jelenleg hatályos szerződés maradéktalan betartása.

Kismaros, 2021. december 15.
Tisztelettel:
Neubauer Rudolf
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Településüzemeltetési, fejlesztési feladatok
• Mellékletben csatolom a műszaki csoport tájékoztatóját:
MŰSZAKI BESZÁMOLÓ
2021 DECEMBER

• Közútkezelői-és tulajdonosi hozzájárulások, közterülethasználati engedélyek
Helyszíni szemlék
• Lakossági bejelentésekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzések:
• szennyvíz problémák,
- útproblémák,
- közműkárok és helyreállítási munkái, o területkitűzések helyszíni ellenőrzése
• Lakossági bejelentésekkel kapcsolatos egyéb intézkedések:
- közvilágítási meghibásodások, o vadkárok,
- parlagfű,
- felszólítások kiküldése,
• Adó-és értékbizonyítványok, előkészítése, egyeztetetése, számítása, kiadása bölcsőde:
- aktív részvétel,
- közműegyeztetések,
- közműkiváltások intézése,
- szakhatósági egyeztetések lefolytatása, o közműfejlesztések
• Külterületi utak pályázat előkészítése, tervezési munkarészek egyeztetése
• Főépítészi feladatok tájékoztatások:
- személyes konzultációk,
- szakmaiKonzultációk,
- hozzájárulások,
- Településképi Bejelentési Eljárások,
- Hatósági Bizonyítványok kiadása,
- Településképi Véleményezések,
- HÉSZ módosítás ügyintézése
- beérkező nyilatkozatok
• Szakhatósági hozzájárulások, telekalakítások
• Biológiai szennyvíztisztító engedélyezési eljárások
• Elektromos szolgáltató váltás a település fenntartásában levő intézményeknél,
épületeknél
• Kánya utca felújítása, vízelvezetése, alsó tükör, kőszórás, aszfalt felület készítésének
befejezése,
• Borz utca telekhatár rendezése végett a Csalogány utcai kereszteződésnél új
vonalvezetés kialakítása kiszórással
• Beszámoló a falugazdai feladatellátásról:
2021.11.22. Szemetezés, betlehem szállítás a templomkertbe, koszorú kiszállítás a
Köztársaság térre
11.23. Ágdarálás, ajtózár javítás az IKSZT házban; fenyőágak vágása a betlehem és a
Köztársaság tér díszítéséhez, ravatalozó téliesítése
11.24. Szociális tűzifa vágása; óvodában vízcsap-átalakítás
11.25. Óvodai páncélszekrény áthelyezése; adventi díszek szállítása; szociális tűzifa
vágása, elektromos hulladék gyűjtése
11.26. Adventi díszítéshez fenyőágak szállítása a Posta-parkba; szemetezés
11.27. (szombat) Elektronikai-hulladék gyűjtés
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11.29. Szemetezés; elektronikai-hulladék gyűjtés; kidőlt fa darabolása/elszállítása a
Béres úton
11.30. Ágdarálás; IKSZT ház udvarán tereprendezés
12.01. Szociális tűzifa vágása
12.02. Szociális tűzifa kiszállítása; közúti táblázás a Liget utcában (zsákutca); szállítási
feladatok Szokolyára, fenyőfa felállításának előkészítése
12.03. Szemetezés, karácsonyfa-állítás a Posta-parkban; kresztáblák leszerelése
12.06. Szemetezés, szociális tűzifa kiszállítása; 70 éven felüliek számára érkezett
ajándékcsomagok pakolása
12.07. Ágdarálás, szociális tűzifa kiszállítása
12.08. Szociális tűzifa vágása, kiszállítása, sótároló edényzetek feltöltése
12.09. Szociális tűzifa vágása, kiszállítása, sótároló edényzetek feltöltése
12.10. Szociális tűzifa vágása; szemetezés; hó súlyától belógó agak levágása a
Csalogány utcai űrszelvényből
12.13. Szociális tűzifa vágása, kiszállítása; szemetezés; Köztársaság téri karácsonyi
díszvilágítás telepítésében közreműködés
12.14. Szociális tűzifa vágása, kiszállítása; nyugdíjas ajándékcsomagok kiszállítása
12.15. Szociális tűzifa vágása, kiszállítása; adománycsomagok beszállítása a
gyűjtőpontokról; sótároló edényzetek kihelyezése új telepítési pontokra (bővítés);
pályázatok támogatói tábláinak elhelyezése az óvodánál, a hivatalnál, az IKSZT háznál
és a bölcsődénél
12.16. Szociális tűzifa vágása, kiszállítása; traktor és pótkocsi előkészítése az eladásra; a
nemzeti lobogó cseréje a hivatal előtt; fűtési rendszer karbantartása a művelődési
házban
12.17. Szemetezés, szociális tűzifa vágása, kiszállítása; traktortól elbúcsúzás
12.20. Szemetezés; szociális tűzifa vágása, kiszállítása
12.21. Szociális tűzifa vágása, kiszállítása
12.22. Szociális tűzifa vágása, kiszállítása; sótároló edényzetek feltöltése; szemetezés
12.27. Szemetezés; szociális tűzifa vágása
A Kismaros–Verőce Önkormányzati Rendészeti Szervezet Fenntartó Társulása kismarosi
közterület-felügyeletének beszámolója 2021. december időszakra
• Napi kétszeri járőrszolgálat
• Síkosságmentesítés Börzsönyliget településrészen
december 22., 23., 25., 27., 29. napokon
• Egy alkalommal baleset utáni közterület-takarítás
• Feljelentés bírság meg nem fizetéséről: 1 db
• Ügyelet: 1 nap
Alpolgármesteri tájékoztató a „Biológiai szúnyogirtás a Dunakanyar régióban - Konferencia
és kerekasztal beszélgetés” címmel megtartott rendezvényről
• Csatolom Aradi Szilveszter alpolgármester összefoglalóját:
A Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület által szervezett konferencia témája a kémiai
szúnyogirtással kapcsolatos problémák bemutatása és a biológiai szúnyogirtás
módszerének ismertetése volt. Az előadások választ kerestek azokra a kérdésekre, hogy
miért szükséges a váltás kémiai irtásról biológiaira, illetve hogyan lehetséges az átállás?
Előadók voltak: Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogirtók Országos Szövetségének
elnöke és Batki László, a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület elnöke. A
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résztvevők valamennyien egyetértettek abban, hogy lakossági és önkormányzati oldalról
is igény mutatkozik egy hatékonyabb és környezetkímélőbb szúnyogirtási formára.
A kismarosi önkormányzati munkában évek óta keressük a megvalósítható és
fenntartható jó megoldást a vízközeli helyek szúnyoggyérítésére.
2016 nyarán Sevcsik András biológus, a Duna-Ipoly Nemzeti Park, Hiúz Ház Erdei
Iskola és Látogatóközpont munkatársa (https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/
bemutatohelyek/hiuz-haz-erdei-iskola-es-latogatokozpont) és Dr. Manczur Ferenc, az
Állatorvostudományi Egyetem tanszékvezetője, a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület
elnöke (https://matyasfaegyesulet.hu) szakmai egyeztetést kezdeményezett a térség
civil, önkormányzati, természetvédelmi, ökológiai szakembereivel, szereplőivel a
kémiai szúnyoggyérítés visszaszorításáról.
A csípőszúnyogok elleni védekezés a Katasztrófavédelem által biztosított tevékenység,
melyet légi és szárazföldi, kémiai és biológiai módszerekkel végeznek. A légi úton
történő gyérítéshez használt szer a deltametrin (https://www.greenpeace.org/hungary/
blog/5393/szunyogirtas-miert-hasznalunk-meg-mindig-egy-alkalmatlankornyezetkarosito-modszert/), melynek használatát az Európai Unió is korlátozza, 2020ban azonban a Nemzeti Népegészségügyi Központ, figyelembe véve egy esetleges
szúnyogok okozta betegséghullám megjelenését, 180 napra engedélyezte az OKF
számára a légi szúnyoggyérítést deltametrin és természetes piretrin hatóanyag tartalmú
szúnyogirtó biocid termékekkel (https://www.nnk.gov.hu/index.php/component/content/
article/11-foosztalyok/767-tajekoztatas-a-legi-szunyoggyeritessel-kapcsolatban).
2018-ban Kismaros felvette a kapcsolatot Dr. Gajda Zita kutató biológussal és
Szepesszentgyörgyi Ádám ökológussal, a szegedi No Mosquito Kft. vezetőivel (https://
www.szunyogok.hu), akik környezetbarát szúnyogirtási technológiával foglalkoznak,
melynek lényege a következő:
Van egy digitális alaptérképük, amire négyzetméternyi pontossággal felveszik a
domborzati viszonyokat és megjelölik az összes szúnyoglárva bölcsőt. Ezt a térképet és
a felmérés munkálatát kell elsőként megvennie az önkormányzatnak, mértéke milliós
nagyságrendű, de pontos összeget csak az ingyenes felmérést követően tudnak adni. Ezt
követően kap a megrendelő egy receptúrát, illetve a kész gyérítőanyagot, ami szintén a
cég saját fejlesztése, és egy néhány fős csapat – elméleti képzést és gyakorlati oktatást
követően – elkezdi a cég által megadott időpontokban a terepi, "kétkezi" gyérítő
munkát, némi gépesítéssel megerősítve. A kezdeti költségeket nem befolyásolja, hogy
egy, vagy több önkormányzat a megrendelő. Egy önkormányzat esetében valószínűleg
nem tud hatékonyan működni a módszer, mert a szúnyogok a szomszéd településről
átjárnak.
A finanszírozás nehézségei: nem csak a településre jutó indulási költség nem
csökkenthető összefogással, de a közös brigád fenntartásánál is gondot jelenthet, hogy
egyszerre kell – nagyon rövid időablakban – a területen tevékenykedni, ami azt jelenti,
hogy több településre arányosan több ember kell jusson, mint egyre. További nehézség,
hogy a katasztrófavédelem kötelező feladatellátása miatt erre az alternatív megoldásra
az önkormányzat nem kap támogatást a központi költségvetésből, a katasztrófavédelem
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pedig eddig még nem vette át a kft. technológiáját, az ezirányú tárgyalások nem hoztak
eredményt. Ilyen irányú tevékenységet kizárólag többletfinanszírozással tudna Kismaros
biztosítani.
Fontos tudni, hogy az irtási időpontokat a katasztrófavédelem előzetesen megküldi, a
méhészeket külön is értesítik, az önkormányzat pedig azonnal közzé teszi az értesítést,
hogy informáljon mindenkit, aki a légi, vagy földi permetezés, ködösítés elől el szeretné
pakolni a kerti eszközöket, játékokat, vagy kerülni szeretné a szabadban tartózkodást
ezekben az órákban. A légi, kémiai védekezés ökoszisztémára gyakorolt hatása azonban
továbbra is megmarad.
Az önkormányzatok számára biztosított szabad döntés a szúnyoggyérítés módozatainak
kiválasztásában jogilag megvan (lemondható az OKF rovarirtása), pénzügyileg
(Kismaroson legalábbis) nincs, vagy igen korlátozott.
A fent említett szegedi cég is említést tesz a honlapján a levelében idézett német
módszerről: „A korábban említett talajra petéző fajokra jellemző, hogy rendkívül magas
egyedszámban fejlődnek és viszonylag nagyobb vándorlási hajlammal rendelkeznek,
vagyis tenyészővizeiktől akár több km távolságra is eltávolodhatnak. Szeged így hiába
védekezik jól a szúnyogártalom ellen a közigazgatási határán belüli hullámtereken és
egyéb tenyészővizekben, ha a környező települések nem. Ugyanis a szomszédságban
kifejlődött csípőszúnyogok nem állnak meg a közigazgatási határoknál, hanem Szeged
területére berepülve, ott is ártalmat okoznak. Ezért mindenféleképpen a térségekre
kiterjedt rendszerben megvalósított védekezések a legsikeresebbek. Németországban a
Rajna mentén több száz km hosszan védekeznek összehangoltan és eredményesen a
csípőszúnyogok ellen. Magyarországon a hullámtéri védekezés eddig csak a
Szentendrei-szigeten (Kisoroszi) valósult meg.” (https://szunyogok.hu/index.php?b=85)
_______________________
2021. november 17-én részt vettem az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ szervezésében
„Börzsöny-Dunakanyar Térségi Aktív Turisztikai Stratégia” címmel megtartott online
zárókonferencián. Mellékletben csatolom a konferenciáról készített jegyzetem.
November 19-én részt vettem a Pest Megye Önkormányzata által szervezett információs napon,
melyen Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár, valamint a
Pénzügyminisztérium szakértői a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP
Plusz) pályázati lehetőségeiről adtak tájékoztatást a Megyeházán, délután pedig a Kismarosi
Művelődési Házban lehettem jelen a Német Nemzetiség Önkormányzat Kismaros szervezésében
tartott Mi, svábok című könyvbemutatón.
November 21-én tartotta közösségünk a Kismarosi Mária Bemutatása templom búcsúját, jelen
voltam én is az ünnepi szentmisén.
November 27-én a Kál-Kápolnán lévő Málenkíj-emlékmű koszorúzásán vettünk részt Kismarosról a
Német Nemtzetiség Önkormányzat elnökével, Erdővölgyi Emilnével és a Kismarosi Flaumúzeum
Alapítvány kuratóriumi elnökével, dr. Néder Saroltával.
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December 16-án adhattam át polgármester társaimmal a Verőcei Rendőrőrs állományában dolgozó
rendőröknek és őrsparancsnok úrnak a már hagyománnyá vált karácsonyi ajándékcsomagokat,
elismerve és megköszönve egész éves áldoztatos munkájukat. A kezdeményezést életre hívó
Verőce, majd Kismaros után 2021-ben Szokolya volt a házigazdája az ünnepi találkozónak, az
együttműködő önkormányzatok közül Nagymaros és Kóspallag lesznek a következő években a
vendégül látók.
2022. január 07-én vettünk végső búcsút Tóthné Váradi Adrienntől, a településünkön működő házi
segítségnyújtó szolgálat korábbi munkatársától, aki pótolhatatlan szeretettel és figyelemmel
segítette időseinket, rászorulóinkat, hosszú éveken át. Emléke előtt a gyászlobogó felvonásával
tisztelegtünk.
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a beszámoló elfogadását.

Kismaros, 2022. január 12.
Tisztelettel:
Neubauer
NeubauerRudolf
Rudolf
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