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Kismaros Község Önkormányzat polgármestere  
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 
Telefon: +36 80 627 727 
E-mail: polgarmester@kismaros.hu 

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

Ügyiratszám: KIM/152-1/2023 
Tárgy: Polgármesteri beszámoló a képviselő-
testületi ülések közötti időszak intézkedéseiről 

Tisztelt Képviselő-Testület! 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 

A 2022. december 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak intézkedéseiről az alábbi 
tájékoztatást adom: 

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

• Együttműködési megállapodást kezdeményeztem a Váci Tankerületi Központnál a 
kismarosi sportcsarnok térítésmentes használatára, az önkormányzathoz kötődő 
programok számára. Mellékletben csatolom a levelet: 
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Kismaros Község Önkormányzat polgármestere  
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 
Telefon: +36 80 627 727 
E-mail: polgarmester@kismaros.hu  
———————————————————————————————————————— 
Verebélyi Ákos 
Tankerületi igazgató 
Váci Tankerületi Központ 
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45. 
Telefon: +36 27 795 219 
E-mail: akos.verebelyi@kk.gov.hu 

Értesítés elektronikus úton 

Ügyiratszám: KIM/6807-1/2022 
Tárgy: Javaslat a kismarosi sportcsarnok 
térítésmentes használatára vonatkozó 
együttműködési megállapodásra 

Tisztelt Tankerületi Igazgató Úr! 

Kérem támogatását a Kismaros Önkormányzat tulajdonában lévő és a Váci Tankerületi Központ 
fenntartásában működő sportcsarnok – Kismaros 1910 hrsz – termének, öltözőinek és 
vizesblokkjainak térítésmentes használatához az önkormányzat által megjelölt, a közösségünk 
életében jelentős szerepet betöltő sportkörök és kulturális csoportok számára. 

Kismaros Község Önkormányzata 2022 őszén döntött a fenntartásában működő művelődési ház 
átmeneti bezárásáról. A létesítmény szünetelése néhány – elsősorban testmozgást igénylő – program  
megnehezíti, akadályozza. 

A telpülésen fokozott támogatást kap valamennyi közösségteremtő, közösségmegtartó csoport és 
foglalkozás, ezért különösen fontos számunkra, hogy a következő hónapokban se maradjon el 
lehetőleg semmilyen rendszeres program. A faluban rendelkezésre álló épületek adottságait 
felmérve fordul önkormányzatunk a Tankerülethez, kezdeményezve egy együttműködési 
megállapodás megkötését a sportcsarnok használatáról az alábbi csoportok számára: 
• Fortuna SC valamennyi korosztálya 
• Verőcei Kajak-Kenu Egyesület 
• Torony SE Kismarosi Karate Klub 
• Kismarosi senior pingpong kör 
• Marus Tánccsoport, Kismaros Táncegyüttes és Néptánc, balett, gerinctorna, pilates 

Tájékoztatom Igazgató Urat, hogy Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
108/2022. (XI. 21.) számú határozatával döntött a kismarosi Vilcsek Gyula Általános Iskola 
tornacsarnok öltözőjének tetőfelújításáról, melyre 3.500.000 Ft keretösszeget különített el. 

Kismaros, 2022. december 08. 
Tisztelettel: 

Neubauer Rudolf
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• Tájékoztatást és szakmai állásfoglalást kért Kismaros Község Önkormányzata 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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Kismaros Község Önkormányzat polgármestere  
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 
Telefon: +36 80 627 727 
E-mail: polgarmester@kismaros.hu  
———————————————————————————————————————— 
Verebélyi Ákos 
Tankerületi igazgató 
Váci Tankerületi Központ 
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45. 
Telefon: +36 27 795 219 
E-mail: akos.verebelyi@kk.gov.hu 

Értesítés elektronikus úton 

Ügyiratszám: KIM/6807-1/2022 
Tárgy: Javaslat a kismarosi sportcsarnok 
térítésmentes használatára vonatkozó 
együttműködési megállapodásra 

Tisztelt Tankerületi Igazgató Úr! 

Kérem támogatását a Kismaros Önkormányzat tulajdonában lévő és a Váci Tankerületi Központ 
fenntartásában működő sportcsarnok – Kismaros 1910 hrsz – termének, öltözőinek és 
vizesblokkjainak térítésmentes használatához az önkormányzat által megjelölt, a közösségünk 
életében jelentős szerepet betöltő sportkörök és kulturális csoportok számára. 

Kismaros Község Önkormányzata 2022 őszén döntött a fenntartásában működő művelődési ház 
átmeneti bezárásáról. A létesítmény szünetelése néhány – elsősorban testmozgást igénylő – program  
megnehezíti, akadályozza. 

A telpülésen fokozott támogatást kap valamennyi közösségteremtő, közösségmegtartó csoport és 
foglalkozás, ezért különösen fontos számunkra, hogy a következő hónapokban se maradjon el 
lehetőleg semmilyen rendszeres program. A faluban rendelkezésre álló épületek adottságait 
felmérve fordul önkormányzatunk a Tankerülethez, kezdeményezve egy együttműködési 
megállapodás megkötését a sportcsarnok használatáról az alábbi csoportok számára: 
• Fortuna SC valamennyi korosztálya 
• Verőcei Kajak-Kenu Egyesület 
• Torony SE Kismarosi Karate Klub 
• Kismarosi senior pingpong kör 
• Marus Tánccsoport, Kismaros Táncegyüttes és Néptánc, balett, gerinctorna, pilates 

Tájékoztatom Igazgató Urat, hogy Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
108/2022. (XI. 21.) számú határozatával döntött a kismarosi Vilcsek Gyula Általános Iskola 
tornacsarnok öltözőjének tetőfelújításáról, melyre 3.500.000 Ft keretösszeget különített el. 

Kismaros, 2022. december 08. 
Tisztelettel: 

Neubauer Rudolf
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Neubauer Rudolf

Kismaros Község Önkormányzat polgármestere  
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 
Telefon: +36 80 627 727 
E-mail: polgarmester@kismaros.hu  
———————————————————————————————————————— 
Papanek László 
Osztályvezető 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
Árvízvédelmi és FolyógazdálkodásiOsztály 
1088 Budapest, Rákóczi út 41. 
Telefon: +36 1 477 3500 
E-mail: papanek.laszlo@kdvvizig.hu; 
titkarsag@kdvvizig.hu 

Értesítés elektronikus úton 

Ügyiratszám: KIM/349-1/2023 
Tárgy: Kismaros 0139/5 helyrajzi számú 
ingatlan árvízvédelmi helyzetére vonatkozó 
állásfoglalás 

Tisztelt Osztályvezető Úr! 

A Duna folyam 1689 + 300 fkm szelvénye térségében, Kismaros partvonalán, nagyvízi mederben 
elhelyezkedő Kismaros 0139/5 hrsz ingatlan árvízvédelmi helyzetére vonatkozóan állásfoglalást  1
kaptunk a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól azt követően, hogy az ingatlan jelenlegi 
tulajdonosa a terület fejlesztése, hasznosítása végett lépéseket tett mind Kismaros Község 
Önkormányzata, mind piaci szereplők felé. 

A nyílt ártéren lévő területet a nagyvízi mederkezelési tervdokumentációk elsődleges levezető sáv, 
másodlagos levezető sáv és átmeneti levezető sáv részekre osztva határozzák meg. Az igazgatósági 
állásfoglalás szerint elsődleges levezető sávban új, illetve meglévő épület felújítása, átalakítása, 
bővítése nem megengedett. 

A mellékletben csatolt fényképeken  az ingatlan telekhatáraira elhelyezett, leásott oszlopok 2

láthatók, melyekkel a telek tulajdonosa elkerítette ingatlanát. A 2022. december 27-én készült 
felvétel idején Nagymaros 190 cm vízállásnál az oszlopok egy része víz alá került. A lehatárolás 
további műszaki elemeinek (drótháló,  lécezés, stb.) telepítésével megszűnik az egybefüggő 
természetes partkapcsolat, így a gyalogos átjárás is Kismaros és Verőce között. Nagymaros I. fokú 
készültségi szintje 520 cm, a fotón látható szint ettől 3 méter 30 cm-el marad el. 

 1. számú melléklet – Ügyiratszám: 02120-0002/202; Dátum: 2021.04.29.; Tárgy: Kismaros 0139/5 helyrajzi számú 1

ingatlan árvízvédelmi helyzetére vonatkozó állásfoglalása (KIM/1807/2021) 

 2. számú melléklet – A felvétel készítésének időpontja 2022.12.27.,11:572
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• Levélben keresett meg a Magyar Narancs újságírója a Pilismarótra tervezett 

bányanyitással kapcsolatban, melyben az önkormányzat álláspontját kéri, milyen hatást 
gyakorolhat a sóderbánya a Dunakanyarra? Pilismarót határában, a Nagy-Öbölnél egy 
bányavállalkozó sóder kitermelését tervezi, mely a vállalkozó állítása szerint 2023-ban 
akár el is indulhat. Mellékletben csatolom a válaszlevelet: 

/15 4

Kismaros Község Önkormányzat polgármestere  
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 
Telefon: +36 80 627 727 
E-mail: polgarmester@kismaros.hu  
———————————————————————————————————————— 
Papanek László 
Osztályvezető 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
Árvízvédelmi és FolyógazdálkodásiOsztály 
1088 Budapest, Rákóczi út 41. 
Telefon: +36 1 477 3500 
E-mail: papanek.laszlo@kdvvizig.hu; 
titkarsag@kdvvizig.hu 

Értesítés elektronikus úton 

Ügyiratszám: KIM/349-1/2023 
Tárgy: Kismaros 0139/5 helyrajzi számú 
ingatlan árvízvédelmi helyzetére vonatkozó 
állásfoglalás 

Tisztelt Osztályvezető Úr! 

A Duna folyam 1689 + 300 fkm szelvénye térségében, Kismaros partvonalán, nagyvízi mederben 
elhelyezkedő Kismaros 0139/5 hrsz ingatlan árvízvédelmi helyzetére vonatkozóan állásfoglalást  1
kaptunk a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól azt követően, hogy az ingatlan jelenlegi 
tulajdonosa a terület fejlesztése, hasznosítása végett lépéseket tett mind Kismaros Község 
Önkormányzata, mind piaci szereplők felé. 

A nyílt ártéren lévő területet a nagyvízi mederkezelési tervdokumentációk elsődleges levezető sáv, 
másodlagos levezető sáv és átmeneti levezető sáv részekre osztva határozzák meg. Az igazgatósági 
állásfoglalás szerint elsődleges levezető sávban új, illetve meglévő épület felújítása, átalakítása, 
bővítése nem megengedett. 

A mellékletben csatolt fényképeken  az ingatlan telekhatáraira elhelyezett, leásott oszlopok 2

láthatók, melyekkel a telek tulajdonosa elkerítette ingatlanát. A 2022. december 27-én készült 
felvétel idején Nagymaros 190 cm vízállásnál az oszlopok egy része víz alá került. A lehatárolás 
további műszaki elemeinek (drótháló,  lécezés, stb.) telepítésével megszűnik az egybefüggő 
természetes partkapcsolat, így a gyalogos átjárás is Kismaros és Verőce között. Nagymaros I. fokú 
készültségi szintje 520 cm, a fotón látható szint ettől 3 méter 30 cm-el marad el. 

 1. számú melléklet – Ügyiratszám: 02120-0002/202; Dátum: 2021.04.29.; Tárgy: Kismaros 0139/5 helyrajzi számú 1

ingatlan árvízvédelmi helyzetére vonatkozó állásfoglalása (KIM/1807/2021) 

 2. számú melléklet – A felvétel készítésének időpontja 2022.12.27.,11:572
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Kérem az Igazgatóság további tájékoztatását és szakmai iránymutatását – mivel a 2021-ben adott 
állásfoglalás építmény létesítésére vonatkozóan tájékoztat –, hogy az oszlopok telepítése 
megengedett, engedélyköteles tevékenységnek számít-e? 

Érkezett-e a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósághoz kérelem a telek elkerítésére, adott-e 
hozzájárulást az Igazgatóság? 

Milyen eszközökkel biztosítható továbbra is a part szabad használata, a közösségi rekreációs célok 
érvényesítése az érintett területen? 

Kismaros, 2023. január 17. 

Tisztelettel: 

Neubauer Rudolf 
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Kismaros Község Önkormányzat polgármestere  
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. 
Telefon: +36 80 627 727 
E-mail: polgarmester@kismaros.hu  
———————————————————————————————————————— 
Béres Máté 
Újságíró 
Magyar Narancs 
1094 Budapest, Ferenc tér 1. 
Telefon: +36 1 219 0862 
E-mail: mate.beres@narancs.hu 

Értesítés elektronikus úton 

Ügyiratszám: KIM/180-2/2023 
Tárgy: Válasz a „Magyar Narancs újságírói 
megkeresés” tárgyú elektronikus levélre 

Tisztelt Béres Máté! 

2022. december 29-én küldött, a Pilismaróton megnyitni tervezett sóderbánya működésének Dunakanyarra 
gyakorolt hatására vonatkozó, települési álláspontra irányuló kérdését tartalmazó levelére az alábbi 
tájékoztatást adom. 

A hozzám eljutott, számomra rendelkezésre álló információk alapján a bányatelek megállapításáról a Pest 
Megyei Kormányhivatal döntött 2020-ban a PE/1267-15/2020 számú határozatával, a bányára vonatkozó 
környezetvédelmi engedélyt pedig a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási 
Hivatala adta ki KE-06/KTO/00156-7/2020 számú határozatával, melyet 2021. július 14-én erősített meg a 
Győri Törvényszék a 103.K.701.506/2020/26 számú ítéletével. A környezetvédelmi engedély 20% közúti 
kiszállítási lehetőséget tartalmaz, az esetlegesen felmerülő lakossági igények kielégítésére. 

A bányanyitást véleményezte a Duna-Ipoly Nemzeti Park is 2017-ben. A DINPI elvi állásfoglalása szerint a 
tervezett bánya működésének természetvédelmi akadálya nincsen. 

A tervezés során a Vízügyi Igazgatóság előzetes megkeresése is megtörtént a bányavállalkozó részéről. A 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság puffer jellegű, a Dunával közvetlen összeköttetésben lévő 
vízfelület megjelenését látja az öbölben, mely segítheti a dunai árvizek levezetését. 

A bányanyitáshoz szükséges engedélyezési, szabályozási eljárások közül hátra van még Pilismarót Község 
Önkormányzatának a Településrendezési Eszközök felülvizsgálata és a Helyi Építési Szabályzat módosítása. 

A közúti forgalom a Duna jobb partján jelentkezik, Kismarosra gyakorolt hatása nem feltételezhető. 

A bányavállalkozó szándéka szerint a hétköznapokon 6:00 óra és 18:00 óra között történő kitermelés 
hanghatása várhatóan nem jelenik majd meg a kismarosi Duna-szakasz 1692 fkm és 1689 fkm közötti 
partrészén. A vízi úton történő szállítás, az engedélyekben szereplő maximális éves termelés figyelembe 
vételével, napi 2-3 bárkás vontatóhajó közlekedését jelentheti, mely nem okoz észrevehető hajóforgalom-
növekedést a partjainknál, illetve a Dunakanyarban. 

A lassújáratú teherhajókhoz képest mind hullámkeltésben, mind zajkeltésben jóval jelentősebb terhelést ad a 
Duna mellett élőknek és a vízen, vízparton pihenő helybélieknek, környékbelieknek az éjjel-nappal 
közlekedő szállodahajók, valamint a nyári időszakban tömegesen kirajzó jet-ski sporteszközök jelenléte. 

Kismaros, 2023. január 06. 
Tisztelettel: 

Neubauer Rudolf
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• Online megbeszélést tartott a Kismaros és Verőce közötti területre tervezett P+R 
parkolóház fejlesztésének előkészítésével kapcsolatban a tervezőiroda. Mellékletben 
csatolom az egyeztetésről készült jegyzetem: 

Kismaros - Verőce P+R parkolóház megbeszélés 2022.12.14.

Online, Microsoft Teams
Tegzes Gergely (Via Futura Kft.), Gerlang Ferencné Andrea (Via Futura Kft. 
alvállalkozója), Bauer Tibor (MÁV), Ruff János (Ipoly Erdő Zrt.), Kótabé Tamás 
(Magyar Közút), Szakály Gergely (VIKÖTI), Mácza Zsuzsanna, Dalmi Péter (BFK 
➡  Nemzeti Fejlesztési Központ ➡  NIF Zrt. ➡  Építési és Közlekedési 
Minisztérium), Grauszmann György (Verőce)

Tegzes Gergely
• A megbeszélésen két pontot tárgyalunk:

◦ 1. Tervezési területen kezelői lehatárolások
◦ 2. Verőcei kisvasút megállóhely körüljárási funkció vizsgálata a 

jelenlegi szintkülönbségek ismeretében

1.) Tervezési területen kezelői lehatárolások

Tegzes Gergely:
• 1. változat: a fejlesztés érintett területe visszakerülne a Magyar Államhoz 

Verőce önkormányzatától (piros színezés)
◦ A NIF Zrt., mint jogutód megrendelő jelezte, hogy nem generális 

szempont minden tervezési helyszínen a MÁV üzemeltetésben 
gondolkodni, helyszínenként – így Kismaroson is – egyedi vizsgálat 
szükséges

• 2.) változat: a fejlesztési terület maradna Verőce önkormányzat tulajdonában 
és kezelésében (sötétzöld színezés)

▪ A kérdés akkor vetődött fel, amikor kiderült, hogy a Migazzi-
bejárótól Verőce felé eső részre eredetleg tervezett állomáshely 
átkerült a kismarosi oldalra

VIKÖTI
• Támogatott a területen a kezelői lehatárolás egyszerűsítése

Szakály Gergő (VIKÖTI)
• Az új végállomás üzemi területe (kétvágányos szakasz) mellett lévő területen 

a 12-es főút töltésen halad, a kisvasút alacsonyabb szinten halad. A két 
nyomvonal között talpárok van, ami felújítást igényel. A Közút nem határozott 
meg kezelői határvonalat. Tervezői javaslat, hogy ne az útburkolattól 4 
méterre legyen a kezelői határ, hanem a talpárok közepén legyen meghúzva 
a határvonal, az árkot pedig a kisvasút kezelje.
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• Az üzemi állomás részen az északi oldalról a MÁV szomszéd, az itteni 
talpárok új projektelem lenne, a kisvasút és a nagyvasút felől érkező 
csapadékvíz kezelése is figyelembe lett véve a tervezéskor.

Tegzes Gergely:
• Az északi határ ezek szerint maradna a mostani határ (MÁV ingatlan), a déli 

oldalról meg az Ipoly Erdő?

Szakály Gergő:
• A javaslat északról délre haladva: MÁV töltéslábtól számított 5 méteren lenne 

(védőtávolság szükséges a talpároknál) a határvonal, ez a Verőce 
önkormányzat tulajdonában lévő telek határa. A kisvasút üzemeltetője (2027-
ig a Börzsöny 2020 Kft.) üzemeltetné az árkot.

Ruff János:
• Ésszerű felvetés, hogy Verőce önkormányzatától az Ipoly Erdő átvegye a 

területet, erről döntés nem születetett, de előzetesen Verőce nem zárkózott 
el a gondolattól.

Grauszmann György:
• Nem opció Verőce részéről a terület visszaadása Állami tulajdonba.

Ruff János:
• A körüljárás nem kerül a Gimpli-patak túloldalára, csak a megálló. A 

körüljárás a patak kismarosi oldalán marad.

VIKÖTI
(képernyő a kezelői lehatárolási terv Verőce állomásról)
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• Halványsárga: MÁV
• Halványzöld: Verőce önkormányzata
• Piros vonal: kisvasút
• Halványkék 12-es jelű főút
• Rózsaszín vonal: útburkolat szélétől számított 4 méteren lévő kezelői határ

◦ Ezzel probléma, hogy a főút töltésébe esne a határ, ezért annak az 
ároknál kell lennie, a tervezői javaslat tehát a kisvasút és főút közös 
talpárkában húzza meg a határvonalat. Kezelője a Börzsöny 2020 Kft. 
lenne 2027-ig

• A 3-as hektométernél nincs meg az 5 méter védőtávolság, de erre felmentést 
kapott már a terv a MÁV-tól is

(Lásd fenti fotó)
• A Morgó-pataktól keletre kerékpáros ökocentrum lesz, a felvételi épülettel 

egybeépíthető, a 34 férőhelyes parkolóhely nem csorbulna

Kótabé Tamás:
• Ha jól értem, a talpárkot a kisvasút mindenkori üzemeltetője kezelné majd?

◦ VIKÖTI: igen
• Keresztszelvényen látható a terület:

◦ a talpárkot nem javasoljuk a Közút kezelésébe adni, ez a kisvasút 
üzemeltetőjénél maradna javaslatunk szerint.

Tegzes Gergely:
• nem logikusabb, hogy a 12-es főút padkája legyen a kezelési határ? 

Belterületi rész.
◦ Kótábé Tamás: lehet ebbe az irányba haladni a gondolkodással

• A tervezett parkolóház területe maradjon-e továbbra is Verőce 
Önkormányzatának tulajdonában?

Grauszmann György:
• Verőce nem zárkózik el az elől, hogy továbbra is tulajdonosa maradjon a 

teljes területnek.

Tegzes Gergely:
• Verőce és Kismaros határvonalán kialakult egy kis háromszög-rész (lásd „8”-

as jelölés). A tervezés szempontjából a két önkormányzat számára ez 
maradhat most így, a közigazgatási határok változatlanul hagyásával?
◦ Neubauer Rudolf: igen, a területrész esetleges jövőbeni átadásáról 

volt már egyeztetés a két önkormányzat között, ennek folyamata nem 
függ össze a jelen tervezési folyamatokkal

◦ Grauszmann György: igen
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2.) Verőcei kisvasút megállóhely körüljárási funkció vizsgálata a jelenlegi 
szintkülönbségek ismeretében

Gerlang Ferencné Andrea:
• Kötött az útátjáróban a magasság
• Útátjáróba törést nem teszünk a parkolóház tervezésekor
• A tervezett új üzemi állomás vágánya esésbe kerül, de az állomáson már a 

megendett 2,7 ezrelékes esés lenne a szint
• Ha előírás szerint megemeljük a kitérőn a lejtést, akkor figyelembe kell venni 

a királyréti vasút teljes szakaszán a legnagyobb esésű részt, ami 30 ezrelék. 
Az érték 50%-a, vagyis 15 ezrelék lehetne a parkolóház környezetében a 
maximum esési szint, ennél viszont csak nagyobb esésű pálya helyezhető el, 
22 ezrelék kellene a kitérőnél. Így rövidülnie kell az állomás sík szakaszának.

Tegzes Gergely:
• Megoldás lehet az is, hogy emelkedik a vasúti pálya szintje?

◦ Gerlang Ferencné Andrea: igen, de a jelenlegi kisvasúti patakhíd 
megemelése és a jelenlegi kisvasút pálya megemelése 
engedélyköteles.

Szakály Gergely, VIKÖTI:
• A kisvasút verőcei irányba történő meghosszabbítására az eredeti tervezői 

megbízás az, hogy minél kevesebb engedélyeztetési szakasz legyen. A szint 
megemelésével a teljes szakasz engedélykötelesé válik. Ehhez a VIKÖTI-
nek szerződésmódosítás szükséges a megrendelő Ipoly Erdő Zrt.-vel.

Tegzes Gergely:
• A 22,2 ezrelékes megoldás támogatott hatósági oldalról?
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◦ Szakály Gergely: igen. A VITÖKI nem tud más tervezést vállalni, 
ehhez szerződésmódosítás kell az Ipoly Erdővel, a vállalt határidőket 
sem tudná ebben az esetben tartani.

Ruff János:
• Az Ipoly Erdő, mint a VITÖKI felé a megrendelő részéről fontos, hogy a 

verőcei kisvasút szárny ne váljék engedélykötelessé. Az erdészet nem tudja 
felvállalni a parkolóház érdekében az újratervezést.

• Üzemeltetőként azonban támogatott, hogy minél hosszabb vízszintes 
szakaszon menjen a kisvasút.

Tegzes Gergely:
• Azzal, hogy a Migazzi-bejárattól nyugatra kismaros felé átkerült a kisvasút 

állomás, szükségessé vált a parkolóház és a VITÖKI terveinek átfedése.
◦ Ruff János: a lehető legkisebb emelkedést kérjük a kisvasút pályájára

• A 12-es főút magasságán nem tud a parkolóház projektje változtatni.
• A jelenleg ismertetett koncepcióval haladunk tovább a tervek 

véglegesítésével.
• A Via Futura 2023 január folyamán szeretné a kezelői lehatárolásokat 

jóváhagyatni minden szereplővel.
• A kezelői lehatárolás véglegesítése szempontjából minimális frissítés 

szükséges, ezt 1-2 nap alatt átvezetjük a tervlapokon.

Szakály Gergő:
• A VIKÖTI 2023. január végén szeretné a hatóságoknál elindítani az 

engedélyezési eljárásokat a kisvasúti részre vonatkozóan

Tegzes Gergely:
• A Via Futura 2023. március vége előtt nem tudja elindítani az engedélyezési 

eljárásokat. Ha támogatja az Ipoly Erdő Zrt., akkor a VIKÖTI-vel egyeztetve 
lennének a dokumentációk benyújtva.

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 
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Támogatói értesítő megérkezett. Jelenleg a Támogatási Szerződéshez szükséges 
dokumentumokat várjuk. 

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. 

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 
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 
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A projekt lezárult, elszámolás benyújtásra került. 
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 fúrószállal, 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 lesz 
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. 

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. 
  
Beadott, döntésre váró pályázat: 

14.  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 
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• 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) 

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 

• Január 11-i társulási tanácsülésén a küldöttgyűlés az elmaradt decemberi ülés 
valamennyi napirendi pontját tárgyalta és egyhangúan elfogadta. 

Településüzemeltetési, fejlesztési feladatok 
• Csatolom a falugazda beszámolóját: 

2022.12.14. Szociális tűzifa kiszállítás 
12.15. Szociális tűzifa vágás; ravatalozó tetőhéjazásának karbantartása, eletromos 
hálózat karbantartása; Avant gép láncfűrész-adapterének éleztetése; közterületi rongálás 
helyreállítása (graffiti firkálás eltávolítása) a temetőben; 
12.16. Szemetezés; szociális tűzifa kiszállítás 
12.19. Szemetezés; szociális tűzifa vágás, kiszállítás; közreműködés a 70 éven felüliek 
karácsonyi ajándékcsomagjainak szállításában a művelődési házba 
12.20. Szociális tűzifa vágás, kiszállítás; konténerpakolás a csarnok tetőszerkezetének 
javítási munkálataihoz kapcsolódóan (bitumenes zsindely szabályos elhelyezése) 
12.21. Szociális tűzifa vágás; közreműködés a 70 éven felüliek karácsonyi 
ajándékcsomagjainak kiszállításában; motoros fűrészekhez tartozó láncok éleztetése 
12.22. Közreműködés a 70 éven felüliek karácsonyi ajándékcsomagjainak 
kiszállításában; szociális tűzifa vágás, kiszállítás; téli útüzemeltetésben 
sikosságmentesítéshez fűrészpor beszállítása 
12.23. Szemetezés, szociális tűzifa vágás, kiszállítás 
12.27. Szemetezés 
2023.01.02. Szemetezés, szemétszedés a CBA-Kisvasút-étterem környezetében a 
patakparton, valamint a Kossuth Lajos úton; temetői ügyintézés; köművek 
önkormányzati mérőóráinak leolvasása 
01.03. Posta és egészségház közötti parkoló takarítása, EuroVelo6 kerékpárút takarítása; 
Szokolyai út–Tábor utca csomópontnál közútra felhordott sár eltakarítása; szociális 
tűzifa vágás 
01.04. Közterület-felügyelet járművének vontatása szervizbe; szociális tűzifa vágás, 
kiszállítás; temető takarítás 
01.05. Szociális tűzifa vágás, kiszállítás 
01.06. Szemetezés; szociális tűzifa vágás, kiszállítás 
01.09. Üzemanyag vásárlás, szemetezés; szociális tűzifa vágás; közműórák leolvasása 
01.10. Szociális tűzifa vágás, kiszállítás; sótárolók ellenőrzése, feltöltése 
01.11. Irodák átrendezése a Magyar Vöröskereszt szervezésében véradáshoz átadott 
helyiségekben a Liget utcai ideiglenes hivatali épületben; karácsonyi díszítések 
lebontása, elszállítása a Posta-parkból; szociális tűzifa vágás, kiszállítás; tisztítószerek 
beszerzése Vácról az óvodának és a bölcsődének 
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01.12. Szociális tűzifa kiszállítás; irodák visszarendezése a véradást követően, 
betlehemi díszítések elszállítása a templomkertből 
01.13. Szemetezés; szociális tűzifa vágás, kiszállítás 

• Csatolom a műszaki csoport december–január hónapokra vonatkozó közúti tájékoztatóját: 
⁃ Közútkezelői hozzájárulások kiadása: 3 db 
⁃ LPÖ táblák jelzésképi felülvizsgálata, egyeztetés táblagyártóval 
⁃ Lakossági bejelentések helyszíni kivizsgálása: 2 db 
⁃ Útállapot, közmű helyreállítások, űrszelvény 

⁃ Helyszíni szemle: 2 esetben 
⁃ Makadám burkolat kialakítása tervezése a Pillangó utcában és Futrinka utcában 

⁃ Hegyalja úti útépítés műszaki felügyelete, szükséges azonnali egyeztetések 
végrehajtása 

⁃ Kossuth Lajos úti járdaépítés kivitelezési munkáinak felügyelete 
⁃ Liliom utcai járdaépítés munkáiban való részvétel, ingatlanok vízelvezetési megoldása 
⁃ Vörösmarty utca felmérése forgalmi rendi felülvizsgálathoz 
⁃ Közlekedési szakértői megbízás a település egyes területeinek forgalmi rendjére, 

kialakítására 
⁃ Mezőri szolgálat gépkocsi felmatricázása 
⁃ Meleg aszfaltos kátyúzási feladatokkal kapcsolatos projekt előkészítése 

• A szociális tűzifa program keretében január közepéig a pályázaton elnyert tüzelőanyagra 
jogosultak közül kilenc hely kivételével mindenhova ki lett szállítva a fa, a saját forrásból 
vásárolt, szintén szociális célra szánt tűzifára jogosultak közül pedig nyolc helyre kell még 
fát kiszállítani. Az önkormányzat munkatársai várhatóan január vége előtt valamennyi 
szociális célú tűzifa kiszállítását elvégezik. 

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

December 
• Intézkedés filmforgatás során okozott zajkeltés ügyben: helyszíni szemle, filmes kamion 

áttelepítése 
• Figyelmeztetés: 

- Szabálytalan – járdán történő – parkolás 
- Nyílttéri égetés 

• Közterületen végzett rekultivációs munka ellenőrzése: Futrinka utca, Pillangó utca 
• Rendszeres járőrtevékenység a december 21-től kezdődő közigazgatási szünet alatt is 
Január 
• Rendszeres önálló járőrtevékenység, valamint együttes járőrtevékenység a mezőőrrel 

Kismaroson (heti 1-2 alkalommal) és Verőcén (heti 1-2 alkalommal) 
• Helyszíni szemle: 

- Közreműködés adóérték megállapításban: 2 alkalommal 
• Vízkifolyás ellenőrzése a Csend utcában 
• Intézkedés kutyatámadás ügyben az Ág utcában 
• Sószóró edényzetek feltöltése, ellenőrzési a téli útüzemeletetés keretében 

Mellékletben csatolom a közterület-felügyelet Kismarosra vonatkozó, 2022. évi intézkedési 
mutatóinak táblázatát: 
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December 21-én Nagymaroson tartottuk rendőreink évvégi köszöntését Nagymaros, Szokolya, 
Kóspallag, Verőce és Kismaros polgármestereivel, valamint a Verőcei Rendőrőrs valamennyi 
munkatársával. A karácsonyi ünnepségen részt vett dr. Horváth Imre kapitányságvezető úr is. 

2023. január 8-án Kismaros volt házigazdája az 1945 januárjában málenkíj robotra elhurcolt 
zebegényi, nagymarosi és kismarosi fiatalokra emlékező ünnepségnek. A három település 
önkormányzatai, német nemzetiségi önkormányzatai, a zebegényi Sonnenblumen Hagyományőrző 
Egyesület és a Kismarosi Falumúzeum Alapítvány mellett koszorút helyezett el az emléktáblánál 
térségünk országgyűlési képviselője, Rétvári Bence miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár is. 
Köszönet valamennyi közreműködőnek, szervezőnek a kismarosi egyházközségnek, Fejérdy Áron 
atyának, Beer Miklós püspök atyának, Csuka Tamás református tábori püspöknek, a kismarosi 
művelődési ház munkatársainak és a kismarosi 827. szent László Cserkészcsapatnak. 

Január első felében véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt Kismaroson, melyhez az 
önkormányzat biztosított helyszínt, a Liget utcai egészségháznál ideiglenesen kialakított hivatali 
helyiségeiben. 

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság! Kérem a 
beszámoló elfogadását. 
  
Kismaros, 2023. január 18. 

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: 2023-01-18T14:07:33+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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