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E-mail: polgarmester@kismaros.hu 

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

Ügyiratszám: KIM/152-2/2023 
Tárgy: Polgármesteri beszámoló a képviselő-
testületi ülések közötti időszak intézkedéseiről 

Tisztelt Képviselő-Testület! 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 

A 2023. januárr 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről az alábbi 
tájékoztatást adom: 

A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzatot, önkormányzati vagyont érintő 
intézkedései: 
• Válasz érkezett megkeresésünkre a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól a kismarosi 

Duna-parton található Kismaros 0139/5 hrsz ingatlan területhatárát jelző oszlopok telepítésére 
vonatkozóan. Mellékletben csatolom a levelet: 
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Tárgy: Kerítés építése a Duna folyam közép- és nagyvízi medrében – 

Kismaros 0139/5 helyrajzi számú ingatlanon – KDVVIZIG 
állásfoglalás 

 
Melléklet: 1 pld pdf dokumentum 

 
Neubauer Rudolf úr részére 
polgármester 
 
Kismaros Község Önkormányzat 
Kismaros  
Kossuth Lajos utca 22. 
2623 

 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 

A 2023. január 17-i keltezésű, KIM/349-1/2023 ügyiratszámú megkeresésére a 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság az alábbi állásfoglalást adja. 

A tárgyi megkeresés és a megküldött fényképek tanúsága alapján a Kismaros 
0139/5 helyrajzi számú ingatlan telekhatáraira elhelyezett, leásott oszlopok 
láthatóak, amelyekkel a telek tulajdonosa vélelmezhetően elkeríteni kívánja 
ingatlanát.  Mindezt igazgatóságunk külső egységének szakemberei is észlelték 
helyszíni szemléjük során. 

A Kismaros 0139/5 helyrajzi számú ingatlan a Duna folyam 1689+350 fkm. 
szelvényének magasságában található. Az igazgatóságunkon rendelkezésre álló 
adatok alapján az ingatlan terepszintje 100,9-103,75 m B. f. között változik. A 
fenti szelvény térségében érvényes vízügyi műszaki paraméterek a követezők: 

- Jelenleg érvényes mértékadó árvízszint (MÁSZ) „a folyók mértékadó 
árvízszintjeiről” szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet alapján: 106,99 
m B. f; 

- Legnagyobb vízszint (LNV2013): 106,66 m B. f. 

A fenti információk alapján a Kismaros 0139/5 helyrajzi számú ingatlan „a 
vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 12. pontjának 
a) bekezdése értelmében nagyvízi mederben helyezkedik el, a MÁSZ alatt 
3,24-6,09 méterrel.  

A nagyvízi mederbeli elhelyezkedés tényén túl a KDVVIZIG által koordinált és az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság által jóváhagyott, a területre érvényes nagyvízi 
mederkezelési tervdokumentáció az ingatlanok térségét, a fajlagos vízhozamok 
alapján a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) 
szereplő elsődleges, másodlagos és átmeneti levezető sávként határozza 
meg. 

Dátum: 
2023. 02. 01. 
 
Ügyiratszám: 
005377-0004/2023. 
 
Előadó: 
Gábor Attila 
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A Rendeletben foglaltak szerint az elsődleges levezető sávban új épület, illetve 
terepszint fölé emelkedő építmény építése nem megengedett. Ugyancsak nem 
megengedett a jelenlegi terepszint megváltoztatása sem, hiszen az a lefolyási 
viszonyokban nem kívánt változást idézhet elő. 

„A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. 
rendelet alapján a partvonaltól számított 10 méteres fenntartói sávot szabadon kell 
hagyni. 

A csatolt melléklet alapján látható, hogy a partvonal a tárgyi ingatlan területén halad át. 

Egy kerítés felállítása, akadályt képezne árvíz esetén az uszadék levonulás 
útjában, végső soron a lefolyási viszonyokat befolyásolhatja, valamint a kerítés, 
illetve az oszlopok magasabb vízállások alkalmával vízborítottság állapotába 
kerülnek, mely a vízi sportolásra, vízi közlekedésre nézve nem kívánt 
balesetveszélyt idézne elő. 

Továbbá felhívjuk figyelmét, a tárgyi, valamint a környező ingatlanok Natura 2000 
természetvédelmi oltalom alatt állnak, így azok fokozott védelmet élveznek, jelenlegi 
természet közeli állapotuk miatt is. Ez okból a tartós igénybevétel környezetre gyakorolt 
hatását előzetesen meg kell vizsgálni, az alábbi jogszabályokban foglaltak 
figyelembevételével. 

• „a természet védelméről” szóló 1996. évi LIII. törvény 
• „az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről” 

szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 
• „a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól” szóló 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet  

Az ingatlan tulajdonosát levélben felszólítjuk, amelyet másolatban megküldünk 
Önök részére. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 

 

 

Üdvözlettel: 
Szilágyi Attila 

igazgató 
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• Tájékoztatási kérelemmel fordultam a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz a település 
közigazgatási területén megvalósuló elektronikus hírközlési építmény létesítésével 
kapcsolatban. Mellékletben csatolom a levelet: 
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Kismaros Község Önkormányzatának az elmúlt időszakra vonatkozóan megvalósulás alatt 
álló, beadott és támogatásban részesült, beadott és döntésre váró, illetve lezárt, elszámolás 
alatt álló pályázatai 

• Csatolom Szabó András pályázati koordinátor összefoglalóját: 

Megvalósulás, elszámolás alatt álló pályázatok: 
1. Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 

TOP_Plusz-3.3.1-21 
Pályázat tárgya: Óvoda fejlesztése és tornaszoba kialakítása 
Projekt költségvetése: bruttó 299.996.451 Ft 
Kiviteli tervek elkészítése történik. 

2. „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” – 
TOP_Plusz-3.3.2-21 

Pályázat tárgya: Kismarosi Egészségház korszerűsítése 
Pályázat műszaki tartalma: egészségház teljes felújítása, valamint orvosi eszközök 
beszerzése 
Projekt költségvetése: bruttó 218.021.490 Ft 
Támogatói értesítő megérkezett. Jelenleg a Támogatási Szerződéshez szükséges 
dokumentumokat várjuk, valamint az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció 
elkészítésének beszerzése zajlik. 

3. „Turisztikai kerékpárút építése Kismaroson” – TOP_Plusz-1.1.3-21 
Pályázat tárgya: Kerékpárút építése az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárútról 
lecsatlakozva a 12103 jelű út mentén Szokolya-Királyrét irányába Börzsönyligetig, 
Morgó kisvasút megállónál pihenőhely kialakítása, játszóeszközök, ivókút, padok, 
asztalok, információs tábla, tűzrakóhelyek szeméttárolók kihelyezése, parkosítás, 
parkoló létesítése 
Projekt tervezett költségvetése: bruttó 400.000.000 Ft 
Tervezett támogatási intenzitás: 100% 
Támogatói értesítő megérkezett. A támogatói értesítőben megjelöt támogatási összeg: 
316.753.546 Ft. Az értesítőben foglaltak alapján – függetlenül a pályázat benyújtásakor 
nyilatkozott ÁFA státusz besorolásáról – az ÁFA nem elszámolható költség, ezért 
kifogással éltünk az Államkincstár felé. Írásban tájékoztattak, hogy elfogadták a 
kifogásunkat. A Magyar Államkincstár Központ a kifogásban foglaltaknak helyt adott, 
egyúttal elrendelte a a támogatói döntés ismételt lefolytatását és új döntés meghozatalát. 

4. „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” – MFP- BJA/2022 
Pályázat címe: Járdafelújítás a Kossuth úton 
Tervezett megvalósítás: 2022 ősz 
A projekt elszámolás alatt van. 

5. Liliom utca és Zrínyi utca járdafelújítás – (ebr42) 
Műszaki tartalom: A Kismaros 1990 és 2011 helyrajzi számokon nyilvántartott Liliom 
utca Hegyalja utcától Névtelen utcáig tartó járdaszakaszának mind a két oldalon történő 
felújítása. 
Elnyert támogatás összege: bruttó 20.000.000 Ft 
A pályázat munkálatai 2022 évben befejeződtek, a munkaterület melletti közterület 
helyreállítása és a kapcsolódó vízelvezetési munkálatok még folyamatban vannak. 

6. „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” – MFP-UHK/2021 
Pályázat címe: Bölcsőde megközelíthetőségét segítő úthálózat kiépítése Kismaroson 
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Műszaki tartalom: Liget utca felújítása és Hegyalja utca összekötése szilárd 
útburkolattal 
Projekt költségvetése: bruttó 13.518.469 Ft 
Tervezett megvalósítás: 2022 ősz 
A kivitelező befejezte a munkát. A pályázat elszámolása beadásra került. 

7. „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” – MFP-UHK/2022 
Pályázat címe: Kismaros Héja utca burkolatának felújítása, szilárd burkolattal történő 
ellátása 
Tervezett megvalósítás: 2022 ősz 
A kivitelező befejezte a munkát. A pályázat elszámolása tart. 

8. ZÁRTKERTI PROGRAM (ZP-1-2021) Jánoshegy infrastrukturális fejlesztése 
Pályázat címe: Jánoshegyi út felújítása 
Projekt költségvetése: bruttó 20.359.910 Ft (100% támogatás) 
Megvalósulás: 2022 nyár–ősz 
A kivitelezési munkálatok elkészültek, a pályázat elszámolása benyújtásra került. 

9. „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” MFP-OJKJF/2021 
Pályázat címe: Játszótér felújítása Kismaroson 
Műszaki tartalom: IKSZT udvaron játszóudvar létrehozása: fészek hinta, piruett forgó, 
4x4 m-es napvitorla oszlopokkal, ping-pong asztal, mókuskerék, viento és rugós béka 
építése 
Projekt költségvetése: bruttó 4.999.264 Ft 
A projekt lezárult, elszámolás benyújtásra került. A beszámolót elfogadták. 

10. „Kommunális eszköz beszerzése” – MFP-KOEB/2021   
Pályázat tárgya: Avant tolólap, kihordószalag, raklapvilla, szárzúzó, Hilltip sószóró, 
hidraulikus billenthető utánfutó, "L" kabinkialakítás az Avant 528 típusú rakodóhoz, 
Elektromos szögállító berendezés Avant alternáló kaszához, Hótoló lap és rögzítő 
készlet, Stihl BT 131 típusú talajfúrógép fúrószárral, Stihl FS 38 típusú szegélynyíró, 
Stihl RM 443 fűnyíró, Geko pneumatikus 12 literes zsírzógép, Goupil G2 elektromos 
teherautó 
Projekt költségvetése: bruttó 14.886.854 Ft 
Megvalósítás: 2021 november – 2022 augusztus 
A projekt lezárult, elszámolás benyújtásra került. 

11. „Felelős állattartás elősegítése” MFP-FAE/2021 
Pályázat tárgya: Kismaros lakosainak háziállatai (macska, kutya) számára lehetőség volt 
a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programon résztvenni, az állatok veszettség 
elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással történő beoltására és 
transponderrel történő megjelölésére 
Projekt költségvetése: bruttó 1.245.565 Ft 
A projekt lezárult, elszámolás benyújtásra került. 

12. „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzés és közösségszervező 
bértámogatása” – MFP-KEB/2021 

Pályázat címe: Közösségszervező bértámogatása Kismaroson 
Pályázat tárgya: Közösségszervező munkatárs felvétele 4 órában (12 hónapig) a 
Művelődési Házban 
Projekt költségvetése: bruttó 1.667.670 Ft 
A projekt lezárult, elszámolás benyújtásra került. A beszámolót elfogadták. 
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13. Az “Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati kiírás keretében 
megvalósuló PM Bölcsődefejlesztés 2018/4 számú pályázat 

Pályázat tárgya: Kismarosi bölcsőde építése 
Kivitelező: HÓD Ipari - Kereskedelmi Kft. 
Projekt állapota: 100% 
A projekt lezárult, elszámolás benyújtásra került. 
 VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése 
Pályázat tárgya: 
• Monostor utca: Dám utca–Mély út–Monostor utca csomópont és Szuttai dűlő–

Monostor utca csomópont közötti útszakasz aszfaltozása (270 m) Műszaki 
tartalom: aszfalt burkolat, 4 méter szélességben, süllyesztett szegély 

• Dám utca: Dám utca–Mély út–Monostor utca csomópont és Vörösmarty Mihály 
utca–Ady Endre sor–Dám utca csomópont között rész (560 m), Műszaki tartalom: 
süllyesztett szegély, aszfalt burkolat, 4 méter szélességben 

• Öregszőlő utca: Dám utca–Mély út–Monostor utca csomópont és Óhegyi út–
„Mandula utca” csomópont közötti rész (460 m). Műszaki tartalom: Kiemelt „K”-
szegély a déli oldalon és az északi oldal irányában a hegy felé lejtett aszfaltút 4 
méter szélességben, kiemelt szegély az északi oldalon 

• Mély út: Dám utca–Monostor utca–Mély út csomópont és Öregszőlő utca–Mély út 
csomópont közötti szakasz (250 m) Műszaki tartalom: Kétoldalt kiemelt „K”-
szegély, 4 méter széles aszfaltút 

Projekt költségvetése: bruttó 151.124.093 Ft, ebből támogatás 143.567.888 Ft (95% 
támogatás) 
A pályázatot nyertessé nyilvánították, a támogatói értesítő megérkezett. Az elnyert 
támogatás mértéke 139.741.187 Ft (95% támogatás), a projekt teljes költségvetése 
bruttó 147.095.991 Ft. 

Településüzemeltetési, fejlesztési feladatok 
• Csatolom a falugazda beszámolóját: 

01.14. (szombat) Temető ügyintézés 
01.16. Szemetezés, szemétszedés Börzsönyligeten és a településcentrumban, ófaluban, 
Jánoshegyen; közműórák leolvasása 
01.17. Mária-szobor átépítési munkálataiban közreműködés, festék beszerzés; irodai 
bútorok szállítása a művelődési házból a Liget utcai egészségház ideiglenes hivatali 
helyiségeibe; szociális tűzifa vágás, kiszállítás, üzemanyag beszerzés, szerszámgépek 
szervizelése 
01.18. Szociális tűzifa vágás, kiszállítás; temetői ügyintézés; szerszámgépek elhozatala 
a szakszervizből 
01.19. Szociális tűzifa vágás, kiszállítás 
01.20. Szemetezés, szociális tűzifa vágás, kiszállítás; zúzott kő kiszállítása, úthibák 
javítása a Harangvirág utcában 
01.23. Szemetezés; közműórák leolvasása; szociális tűzifa vágás, kiszállítás 
01.24. Szociális tűzifa vágás, kiszállítás; útzáró kordonok szállítás a sportcsarnokhoz; 
betlehemes építmény elrakása a temlpomkertnél 
01.25. Útzáró kordonok beszállítása a sportcsarnoktól; zúzott köves kátyúzás a Névtelen 
utcában, valamint az iskola előtti útpadkánál, szociális tűzifa rendezése 
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01.26. Szociális tűzifa vágás, kiszállítás; Köztársaság térről az adventi díszítés 
elszállítása 
01.27. Szemetezés; irodabútor szállítása a bölcsődébe; szociális tűzifa vágás 
01.30. Szemetezés; szociális tűzifa vágás, kiszállítás; közműórák leolvasása 
01.31. Szociális tűzifa vágás, kiszállítás, síkosságmentesítés, sótároló edényzetek 
feltöltése 

• Csatolom a műszaki csoport január hónapra vonatkozó közúti tájékoztatóját: 
⁃ Tervezői és kivitelezői egyeztetés a Hegyalja út Liliom utca–Liget utca közötti 

szakasza és a bölcsőde melletti parkolósáv vizelvezetésének fejlesztéséről. Nagyobb 
csapadék esetén áll a víz az út széle és a parkoló között, melyhez szikkasztó elvezetés 
kiépítése szükséges 

⁃ Munkába álltak a téli útüzemeltetéshez vásárolt új eszközök. Az Avant munkagéphez 
csatlakoztatható, állítható szélességű tolólap több mint 2 méter szélességben képes 
egyszerre takarítani a havat, a síkosságmentesítő anyag szóróadaptere pedig munka 
közben a pilótafülkéből vezérlehető, okostelefonos applikáció segítségével. 
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• A szociális tűzifa program keretében mind a pályázaton elnyert tüzelőanyagra jogosultak 
számára, mind az önkormányzat saját forrásból vásárolt, szintén szociális célra szánt 
tűzifára jogosultak számára megtörtént a kiszállítás. 

A Kismaros–Verőce Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulása kismarosi 
közterület-felügyeletének beszámolója 2022. december–2023. január időszakra 

Január 
• Rendszeres önálló járőrtevékenység, valamint együttes járőrtevékenység a mezőőrrel 

Kismaroson (heti 1-2 alkalommal) és Verőcén (heti 1-2 alkalommal) 
• Közreműködés a téli útüzemeltetésben 

• Sószóró edényzetek feltöltése, ellenőrzési a téli útüzemeletetés keretében 
• Síkosságmentesítés: útállapot felmérés, napi indítás a szerződéses partnerrel, 

ellenőrzés 
• Csőtörés kezelése a Harangvirág utcában: töbszöri jelzés a DMRV felé, útfeltöltés 

szervezése a falugazda közreműködésével, balesetveszélyre figyelmeztető jelzés 
kihelyezése, helyreállítás ellenőrzése (01.27-én) 

• Útállapot felmérés a Csalogány utcában és a Vaddisznó utcában: vizfolyások okozta 
úthibák javításának szükségességéről jelzés a polgármesternek 

• Adóérték megállapításnál közreműködés: 1 alkalom 
• Szabálytalan parkolásért figyelmeztetés: 2 alkalom (Liget utca) 
• Csapadékvízek ki/elvezetésének ellenőrzése a Liget, Liliom, Zrínyi és Mátyás utcákban 
• Terület lezárás a Liget utcában 
• Közútkezelői kérelemre terület ellenőrzés a Gát utcában 
• Zsák utca tábla kihelyezésének felmérése az Ág utca – Folyondár utca csomópontnál és 

a Boróka utcában 
• Kóbor eb elszállíttatása (Verőce közigazgatási terület) 
• Illegális hulladéklerakás kísérletének megakadályozása: együttes mezőőri és közterület-

felügyelői intézkedés, figyelmeztetés 

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság! Kérem a 
beszámoló elfogadását. 
  
Kismaros, 2023. február 08. 

Tisztelettel: 

Neubauer Rudolf
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Neubauer Rudolf


Egyedi azonosítója: neubauer.rudolf@kismaros


Beosztása: polgármester


Szervezeti egység megnevezése: Kismaros Község Önkormányzata


Szervezet megnevezése: Kismaros Község Önkormányzata


A hitelesítés időpontja: 2023-02-08T14:50:15+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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