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Készült: Kesztölc Község Képviselő-testületének soros ülésén 2022. október 

26-án 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

Az ülés kezdésének időpontja: 17.00 óra 

Jelen vannak: Farkas Krisztina polgármester, Radovics Istvánné 

alpolgármester, Juhász Sándor, Kara József, Kochnyák Sándor, Szivek György 

képviselők, Szántó Erika jegyző  

Farkas Krisztina polgármester: tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. 

Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, az ülés 

határozatképes. Nádasi István igazoltan van távol.  

Ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 

1. A költségvetés III. negyedévi módosítása 
Előadó: Farkas Krisztina polgármester 

 

2. A 2023. évi rendezvényterv 
Előadó: Farkas Krisztina polgármester 

3. A közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
Előadó: Farkas Krisztina polgármester 

 

4. Ingatlanvásárlási kérelmek 
Előadó: Farkas Krisztina polgármester 

 

5. Haszonbérleti díjak megállapítása 
Előadó: Farkas Krisztin polgármester 

 

6. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 
Előadó: Farkas Krisztina polgármester 

 
7. Egyebek 

9. Zárt ülés (Rendkívüli települési támogatási kérelmek) 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2022. 

(X.26.) határozata az ülés napirendjének elfogadásáról 

Kesztölc Község Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadta. 

Felelős: Farkas Krisztina polgármester 

Határidő: azonnal 

1. Napirendi pont 

A költségvetés III. negyedévi módosítása 

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy 2022. februárjában 

elfogadásra került az éves költségvetés. Törvényi kötelezettségünk, hogy az 

időközbeni változásokat rendeletmódosítással átvezessük rendeletünkben. A 

Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. 

Szivek György képviselő: hozzáteszi, hogy a Pénzügyi Bizottság elfogadásra 

javasolja a költségvetés módosítását. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a rendeletmódosítást elfogadta. 

 

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (X.26.) 
rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 

(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Napirendi pont 

A 2023. évi rendezvényterv 

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy a 2023. évi 

rendezvénytervezet a Képviselő-testület tagjai részére írásban kiküldésre 

került, amely a 4 intézményünk jövő évi rendezvényeit foglalja magában. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2022. 

(X.26.) határozata a 2023. évi rendezvénytervről 

Kesztölc Község Képviselő-testülete a mellékletben szereplő 2023 évi 

rendezvénytervet elfogadta. 

Felelős: Farkas Krisztina polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. Napirendi pont 

A közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

Farkas Krisztina polgármester: javasolja, hogy a közmeghallgatás időpontját 

a Képviselő-testület 2022. november 23. (szerda) 17 órára tűzze ki. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2022. 

(X.26.) határozata a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról 

Kesztölc Község Képviselő-testülete a 2022. évi közmeghallgatás időpontját 

2022. november 23. 17:00 órában határozza meg. Helyszín: Kesztölc Községi 

Klub. 

Felelős: Farkas Krisztina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Napirendi pont 

Ingatlanvásárlási kérelmek 

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy az ingatlanvásárlási 

kérelmeket a Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 

előzetesen megtárgyalta. 

Poszpisek Tibor Bálint ingatlanvásárlás 

Poszpisek Tibor Bálint (2517 Kesztölc, Kossuth Lajos utca 5.) módosította az 

ingatlanvásárlási kérelmét, amiben már csak a 0205/71 hrsz-ú szántó 

ingatlant kívánja megvásárolni, mivel az előző kérelmében olyan ingatlanokat 

is megjelölt, amiket az önkormányzat már értékesített. A kérelmező 

mezőgazdasági célra kívánja az ingatlant hasznosítani, az ehhez szükséges 

végzettséggel rendelkezik.  

Szivek György képviselő: hozzáteszi, hogy a Pénzügyi Bizottság az eladás 

mellett döntött. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2022. 

(X.26.) határozata Poszpisek Tibor Bálint ingatlanvásárlásával 

kapcsolatban  

Kesztölc község Képviselő-testülete Poszpisek Tibor Bálint 2517 Kesztölc, 

Kossuth Lajos u. 5. sz alatti lakos részére értékesíti a kesztölci 0205/71 hrsz-
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ú 1820 m2 nagyságú szántó megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant 

150,- Ft/m2 eladási áron, összesen: 273.000,-Ft vételáron.  

Az ingatlan kiméretésével és adásvételével kapcsolatos költségek a vevőt 

terhelik.  

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával. 

Felelős: Farkas Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. december 15. 

Weisz Zsolt ingatlanvásárlás 

Farkas Krisztina polgármester: Weisz Zsolt ingatlanvásárlási kérelmet 

nyújtott be a belterületi 1258 hrsz-ú pince előtti közterület egy részének (10-

15 m2) megvásárlására. Az 1200/14 hrsz-ú közterület melyből a kérelmező a 

kívánt részt megkívánja vásárolni az egész iskola utcai közterületet fedi le. A 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tegnapi ülésén elhangzottak alapján 

javaslom, hogy a bizottság helyszíni szemlén tekintse meg az érintett helyszínt 

és tegye meg javaslatát a Képviselő-testületnek. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2022. 

(X.26.) határozata Weisz Zsolt ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatban  

Kesztölc község Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottságot, hogy a kérelmező által megvásárolni kívánt ingatlanrészt helyszíni 

szemlén tekintse meg és tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a döntéshez. 

Felelős: Farkas Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. december 15. 

Holicska Szilvia és Nebehaj Rudolfné ingatlanvásárlási kérelme 

Farkas Krisztina polgármester: Holicska Szilvia és Nebehaj Rudolfné 

egymástól függetlenül ingatlanvásárlási vagy bérleti díj kérelmet nyújtott be a 

belterületi 1068 hrsz-ú ingatlanra. A 392 m2-es ingatlan a község központi 

részén helyezkedik el. A kérelmezők az érintett ingatlannal szomszédos 

ingatlanok tulajdonosai és szeretnék az ingatlanaiknál lévő, jelenleg nem 

megoldott parkolást megnyugtatóan megoldani. A Pénzügyi bizottság 

felhatalmazott, hogy egyeztessek a kérelmezőkkel a parkolási rend megoldása 

érdekében. 
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Szivek György képviselő: hozzáteszi, hogy a Pénzügyi bizottság egyetért a 

javaslattal. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2022. 
(X.26.) határozata Holicska Szilvia és Nebehaj Rudolfné ingatlanvásárlási 
kérelmével kapcsolatosan 

 

Kesztölc község Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a kérelmeket 

benyújtókkal való egyeztetésre a parkolási rend megnyugtató megoldása 

érdekében. 

 

Felelős: Farkas Krisztina polgármester 

Határidő: 2022. december 15. 

5. Napirendi pont 

Haszonbérleti díjak megállapítása 
 

Farkas Krisztina polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2022. 

szeptember 30-án lejárt haszonbérleti szerződéseket a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján, változatlan szerződési 

feltételekkel, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvényben szabályozott módon hosszabbítsák meg a bérlőkkel. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2022. 

(X.26.) határozata a haszonbérleti díjak megállapításáról 

Kesztölc Község Képviselő-testülete a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglalt feltételek figyelembe 

vételével, a jelenlegi bérlők igénye esetén, változatlan feltételek mellett a 

haszonbérleti szerződések meghosszabbítását elfogadja: 

 Doma Árpádné 4816 hrsz (881 m2) és 4815 hrsz (1374 m2)  

 Gonda Ferencné 1451/13 hrsz (70 m2) 

 Lászlóczki Mihály Györgyné 052/4/A hrsz (4228 m2) 

 Szivek Péter 083/4 (593 m2) és 083/5 hrsz (838 m2) 

 Velmovszki Józsefné 0211/13 (1989 m2), 0211/14 hrsz (2310 m2) és 

0213/3 hrsz (2795 m2) 

 Wieszt Emese 1383 hrsz (1786 m2) 

 Zaj János 3742 hrsz (201 m2), 3744 hrsz (97 m2) és 3745 hrsz (183 
m2) 

 Kovács Tamás 4152, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4163, 4168, 
4174, 4177, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185 hrsz (összesen: 19.642 m2) 
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Felelős: Farkas Krisztina polgármester 

Határidő: azonnal 

6. Napirendi pont 

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 

Farkas Krisztina polgármester: beszámol a 2022. szeptember 14. óta eltelt 

időszak eseményeiről: 

szeptember 18: Pálos mise és Pálos zarándokút avatás Klastrompusztán 

szeptember 21- től október 13-ig: szabadságon voltam. Köszönet a szüreti 

nap és az idősek napja lebonyolításáért a Képviselőknek. 

október 14: adásvételi szerződés aláírása Bedő Norberttel 

október 15: Nemzetiségi délután a Kesztölci Szlovák Önkormányzat 

szervezésében 

október 18: választókerületi polgármesteri fórum Esztergomban Dukai 

Miklós államtitkárral 

október 19: a Képviselő-testület munkaértekezlete 

október 21: Ünnepi megemlékezés és koszorúzás 

október 24: Erdészház átadás átvétele 

október 25: adásvételi szerződés aláírása Kara Józsefnével 

         A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülése 

 

Radovics Istvánné alpolgármester: a továbbiakkal egészítette ki Farkas 

Krisztina polgármester beszámolóját: 

 

szeptember végén: Vácegresről érkező vendégek fogadása, megvendégelése 

szeptember 29: Kesztölci Kincses József Általános Iskola tornatermének 
átadása 

október eleje: nyugdíjasklub viszont látogatása Párkányba 

október 03: Filmforgatás 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2022. 
(X.26.) határozata az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

Kesztölc község Képviselő-testülete Farkas Krisztina polgármester 
beszámolóját a kiegészítésekkel a fentiek szerint elfogadja. 
 

Felelős: Farkas Krisztina polgármester  
Határidő: azonnal 
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7. Napirendi pont 

Egyebek 

 

Horváth Hajnalka logopédus óradíja 

 

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy Horváth Hajnalka logopédus 

kérésére újra tárgyalták az óradíjemelését, melynek eredményeképp a 
mostanihoz képest 1.000,-Ft/óra emelést javasolnak, így az új óradíja 5.500,-
Ft/óra. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2022. 

(X.26.) határozata Horváth Hajnalka logopédus óradíjának emeléséről 
 
Kesztölc község Képviselő-testülete Horváth Hajnalka logopédus óradíj 

emelését (5.500,-Ft/óra) elfogadja. 
 

Felelős: Farkas Krisztina polgármester 

Határidő: azonnal 

Iskolai vagyonátruházási szerződés 

 

Szántó Erika jegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy az Esztergomi Tankerületi 
Központ igazgatója megkereste az Önkormányzatot a Kesztölc Község 

Önkormányzata és az Esztergomi Tankerületi Központ között megújítandó 
vagyonkezelési szerződése ügyében, valamint Kesztölc, külterület 0130/5 
hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó szerződés tervezettel. A szerződések 

kiküldésre kerültek, javasoljuk a kiküldött tartalommal a szerződések 
elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 2 tartózkodással és 4 igen szavazattal a következő 

határozatot hozta: 

 

Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2022. 

(X.26.) határozata a Kincses József Általános Iskola vagyonkezelői 

szerződéseiről 

Kesztölc község Képviselő-testülete a Kincses József Általános Iskolára 
vonatkozó Esztergomi Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelői 
szerződést és sporttelep használati szerződést – mellékelt tartalommal – 

elfogadja. 
 

Megbízza a polgármestert a szerződések aláírásával. 
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Felelős: Farkas Krisztina polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Önkormányzati ingatlan átminősítése 

Farkas Krisztina polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a Képviselő-

testület 82/2022. (V. 29) határozatában értékesítési szándékát fejezte ki Budai 

Éva ingatlanvásárlási kérelmére vonatkozóan: 

A telekalakítási eljárás lefolytatásra került, az értékesítéshez azonban 

szükséges, hogy az eredeti kesztölci 1870/7. hrsz-ú kivett közút művelési ágú 

ingatlanból 1114 m2 területet átminősítsen kivett beépítetlen besorolásúra, és 

amellyel egyidőben csökkentse a törzsvagyon mértékét 1114 m2 –rel és növelje 

az  üzleti vagyon mértékét 1114 m2 –rel.  

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 
Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2022. 

(X.26.) határozata önkormányzati ingatlan átminősítéséről 

Kesztölc község Képviselő-testülete a 1870/7 hrsz.-ú, kivett közút művelési 

ágú ingatlanból 1114 m2 területet átminősít kivett beépítetlen besorolásúra, 
mellyel egyidőben csökkenti a törzsvagyon mértékét és növeli üzleti vagyon 
mértékét 1114 m2 –rel.  

 
Megbízza a polgármestert a telekalakítás Földhivatali átvezetésének 

ügyintézésével. 
 
Felelős: Farkas Krisztina polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Caminus „Szemünk fénye” világításkorszerűsítés program 

 

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy a Caminus Zrt-vel kötött 15 

éves bérleti szerződés 2022. november 30-án lejár. A szerződés lejártával a 
világítótesteket jogosultak vagyunk töredékáron, az eredeti nettó beruházási 
érték 1 %-ért, kb. 40.000,-Ft-ért megvásárolni. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2022. 

(X.26.) határozata a Caminus „Szemünk fénye” világításkorszerűsítés 
program keretében bérelt világítótestek megvásárlásáról 
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Kesztölc község Képviselő-testülete a Caminus Zrt-vel kötött 15 éves bérleti 

szerződés lejártával a világítótestek megvásárlását elfogadja. 

Felelős: Farkas Krisztina polgármester 

Határidő: azonnal 

Szabó Attila vidámpark vállalkozó és rendezvényszervező ajánlata 

 

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy a 2022. november 19-20-án 

tartandó rendezvény (Búcsú) során biztosított vidámparki szolgáltatásokra 

Szabó Attila vállalkozó megküldte az ajánlatát, melyben vállalja, hogy a 

gyermekjátékok viteldíja 500,-Ft, a felnőttjátékok viteldíja 800,-Ft. Szombaton 

az iskolások és óvodások részére továbbra is 1-1 óra ingyenes játékhasználatot 

biztosít. A szerződést az ajánlatban foglalt feltételekkel, két év határozott időre 

szeretné megkötni. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2022. 

(X.26.) határozata Szabó Attila vidámpark vállalkozó és 
rendezvényszervező ajánlatáról 

Kesztölc község Képviselőtestülete Szabó Attila vidámpark vállalkozó és 

rendezvényszervezővel a szerződés megkötését 2 év határozott idővel elfogadja. 

Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. 

 
Felelős: Farkas Krisztina polgármester 
Határidő: azonnal 

Erdészház Turistaszálló üzemeltetésének felmondása 

 

Farkas Krisztina polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 

Virágzó Kesztölc Egyesület felmondta az Erdészház Turistaszálló 

üzemeltetéséről szóló megállapodást. Az átadás részben már megtörtént, a 

leltár szerinti átvétel 2022. október 28-án (pénteken) lesz. Tudomásul vettük 

a szándékukat, bízunk benne, hogy az Erdészház a jövőben ismét 

Turistaszállóként fog működni. Télen az egyik szobába a Művelődési Ház 

dolgozóinak az irodája lesz áttelepítve, a másikban egy pedagógust 

szállásolunk el átmenetileg. 

 

A Képviselő-testület 1 tartózkodással, 1 nem és 4 igen szavazattal a következő 

határozatot hozta: 
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Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2022. 

(X.26.) határozata az Erdészház Turistaszálló üzemeltetésének 
felmondásáról 

Kesztölc község Képviselő-testülete a Virágzó Kesztölc Egyesülettel Erdészház 

Turistaszálló üzemeltetésére kötött megállapodásának felmondását elfogadja. 

 
Felelős: Farkas Krisztina polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Fakivágások 

Farkas Krisztina polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy Marton Zoltán 

faápolótól két fára érkezett ajánlat. Az Orbán szobornál lévő diófák metszésére 

szükség van, hogy a szobor jól láthatóvá váljon, továbbá a Major utca 27. sz. 

mögötti ingatlan kerítésére rádőlt fűzfa veszélytelenítése is elengedhetetlen. 

Marton Zoltán faápoló ajánlata 60-60.000,-Ft, azaz összesen 120.000,-Ft, 

melyet az Önkormányzat saját költségvetéséből biztosítana. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2022. 
(X.26.) határozata fakivágási ajánlatokról 

Kesztölc község Képviselő-testülete Marton Zoltán faápoló két fára vonatkozó 

120.000,-Ft-os ajánlatát elfogadja. 

Felelős: Farkas Krisztina polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kesztölci Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása 

 

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy többször esett már szó a 

Kesztölci Önkéntes Tűzoltóegyesület póttámogatásáról, mivel pályázatot 

nyertek a Magyar Falu programban egy pick up kisteherautó vásárlására. A 

támogatási összegük 5 millió forintról szól, azonban ha a pályázati 

feltételeknek meg kívánnak felelni, akkor sajnos nincs 10 évnél fiatalabb 

kisteherautó ezen az áron. Szóban már ígéretet tettünk az egyesület elnökének 

az esetleges kiegészítő támogatás megítélésére. Az elnök úr tájékoztatása 

szerint megtalálták a paramétereknek megfelelő gépjárművet, aminek 

megvásárlásához plusz 1 millió forintra lenne szükségük. 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2022. 

(X.26.) határozata  a Kesztölci Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatásával 
kapcsolatosan 

 

Kesztölc község Képviselő-testülete 1 millió forintos támogatást nyújt a 

Kesztölci Önkéntes Tűzoltóegyesületnek, melyet saját költségvetésből biztosít 

a tartalékkeret terhére. 

 

Felelős: Farkas Krisztina polgármester 
Határidő: 2022. november 15. 

Mélyúti vízelvezetés 

Kochnyák Sándor képviselő: tudni szeretné, hogy a Mélyúti vízelvezetésnél a 

Művelődési Ház mögött lévő akna lefedésre kerül-e? 

Farkas Krisztina polgármester: válaszában elmondja, nincs rá fedés tervezve, 

jelenleg ráccsal védett. 

Szivek György képviselő: javasolja az akna lefedését, mert a gyerekek gyakran 

játszanak ott és így veszélyes. 

Farkas Krisztina polgármester: megkéri Kochnyák Sándort és Szivek 

Györgyöt, hogy helyszíni szemlén tekintsék meg és tegyenek javaslatot az akna 

biztonságossá tételére. Továbbá javasolja az akna sárközi lappal való fedését, 

mert a betonlapok az Önkormányzat rendelkezésére állnak. 

Szivek György képviselő: elfogadja a javaslatot, Kochnyák Sándorral 

megtekintik az aknát és felmérik az anyagszükségletet. 

Pincék fölötti út állapota  

Kochnyák Sándor képviselő: jelzi, hogy az Esztergomi buszmegállónál a 

pincék fölött lévő kis úton az egyik ház előtt van egy lyuk, melyet fel kellene 

tárni és azt az utat rendbe hozni. Javaslata szerint leaszfaltozni vagy 

térkövezni. 

Farkas Krisztina polgármester: válaszában elmondja, hogy tudomása van az 

út rossz állapotáról, betonozva van, az aszfaltozás vagy térkövezés nagyon 

költséges lenne. Kéri az út és a lyuk szemrevételezését, majd javaslatot a 

probléma megoldására. 

Szivek György képviselő: egyetért, Kochnyák Sándorral helyszíni szemlét 

tartanak majd. 
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Kátyúzás 

Szivek György képviselő: érdeklődik, hogy a félrerakott felmart aszfaltot 

mikor használják fel? 

Kochnyák Sándor képviselő: hozzáteszi, hogy a Bánk Bán utcában és a 

Klastrompusztára vezető úton is sok javításra lenne szükség. 

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy Nádasi Istvánék elkezdték 

szervezni az útjavítást, ami végül nem valósult meg.  

Polgármester asszony a bekötőút rossz állapotát jelezte a Közútkezelőknek, 

melynek javítása megtörtént, a faluban viszont nem lettek kijavítva az úthibák. 

Szivek György képviselő: véleménye szerint Nádasi Istvánnal egyeztetni kell, 

hogy hol tart az ügy, elkerülve így a lakosok hitegetését. 

Farkas Krisztina polgármester: támogatja Szivek György felvetését az 

egyeztetéssel kapcsolatban. 

Szivek György képviselő: további kérdése, hogy a csőtörés miatti 

útsüppedéssel kapcsolatban történt-e változás? 

Farkas Krisztina polgármester: válaszában elmondja, hogy a Pilisi Parkerdő 

Zrt-vel folyamatos tárgyalásokat folytat, mert teherautói miatt süllyedhet az 

aszfalt. Behajtási engedély kérelmet január óta nem nyújtottak be, ezért azok 

pótlására felszólította a Pilisi Parkerdő Zrt-t, továbbá kérte őket, hogy a 

felmerülő javítási költségeket térítsék meg. 

Szivek György képviselő: hozzáteszi, hogy esetleg a Vízműnél is érdemes 

felvetni a süllyedést, hiszen ott volt csőtörés, a víz alámosta az aszfaltot. 

Kara József képviselő: megjegyzi, hogy egyúttal a Malom utcában megsüllyedt 

szakaszt is jelenteni kellene a Vízműnél, hiszen amikor a csőtörés után 

megjavították, utána újra megsüllyedt. 

Farkas Krisztina polgármester: jelezni fogja a Vízműnél az észrevételeket. 

 

Farkas Krisztina polgármester egyéb hozzászólás nem lévén az ülést bezárta, 

a továbbiakban az ülés szociális ügyben zárt ülésen folytatódik. 

Zárt ülésen a Képviselő-testület a 141/2022 (X.26.) és a 142/2022 (X.26.) 

számú határozatban szociális támogatásokról döntött. 
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Farkas Krisztina         Szántó Erika  

   polgármester              jegyző 


