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Sok szeretettel köszöntöm képviselő-testületünk nevében községünk megjelent lakosait és a 

kábeltelevízió nézőit! 

Tisztelt Falugyűlés! 

Először hallgassák meg beszámolómat a tavalyi esztendőről. 

2019. február 7-én fogadtuk el a költségvetést 3 956 960 556 Ft összeggel. 

2019-ben a feladatfinanszírozás keretében – az iparűzési adó erősségünkre tekintettel – csak 

az óvodai feladatellátásra, a gyermekétkeztetés működési kiadásaira és a közművelődési 

feladatellátásra kapott önkormányzatunk állami hozzájárulást, melynek összege 156 144 512 

Ft volt. 

Elvárt adófizetési kötelezettségünk, melyet az iskola teljes államosítása miatt kell fizetnünk, 

60 704 249 Ft. Így megállapítható, hogy az állam 95 440 263 Ft-tal járul hozzá közvetlenül, 

éves szinten a település költségvetéséhez. 

Bevételeink további részét a helyi adók, a gépjárműadó 40 %-a, bírságok, pótlékok, a 

működési bevételek és az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványa alkották.  

A tervezési feladatokat az alábbiak szerint hajtottuk végre: 

 Sportcsarnok kiviteli tervek elkészültek a csarnok környezetének és a Rózsa utca 

érintett szakaszának terveivel együtt. 

 A sportépület terveire megkaptuk az építési engedélyt. Az építéshez akkor fogunk 

hozzá, ha látjuk a sportcsarnok beruházási költségeit, mivel ekkor tudjuk ütemezni a 

fejlesztést. 

 Iparcentrum szennyvíz elvezetésének és ivóvízellátásának a tervei elkészültek a 

tavalyi esztendőben.  

 

Felújítások 2019. 

 Április utca korszerűsítésének befejezése áthúzódott 2018-ról. Ennek során az utca 

felső része is 5,5 méter széles aszfaltburkolatú lett, kétoldali szegéllyel, felszín alatti 

csapadékvíz-elvezetéssel és a jobb oldalon pedig végig aszfaltos járda került 

megépítésre. 
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 Az intézmények eszközbeszerzéseinek értéke megközelítette a 30 millió forintot. 

Többek között ebben szerepelt a külterületi utas pályázatban elnyert 11 millió forint 

értékű kommunális gép beszerzése is. Az óvoda főzőkonyhájára vásároltunk 

főzőzsámolyokat, hűtőszekrényt, tűzhelyet. Projektort, laptopot, bútorokat a 

művelődési házba, a hivatalba fénymásolót, iratmegsemmisítőt vásároltunk. Az idősek 

otthona új bútorokkal lett gazdagabb. Az óvodába beszereztük a homok-víz asztalt és a 

napernyőket. 

 Játszóterek építése: Szentgyörgypusztán, a Béke lakótelepen, a sportpályán, a Bem 

József utcában, a tóparton új játszóeszközöket telepítettünk több mint 25 millió forint 

értékben. Próbáltunk olyan játszótéri eszközöket választani, amelyek tartósabbak, mint 

a korábbiak, hiszen minőségibb anyagokból készülnek, jobban ellenállnak az 

időjárásnak.  

 Tűzoltógarázs építés: 2018 végén vásároltunk a Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület számára egy tűzoltóautót, melyben található egy 1 köbméteres víztartály 

szivattyúval. Emiatt sem állhat kint téli időszakban szabad helyen a jármű, mert a fagy 

tönkretehetné a tartályt és a hozzákapcsolódó berendezéseket. Ezért egy 

könnyűszerkezetes szendvicspanel-garázst építettünk a jármű számára, amely 

méreteinek köszönhetően alkalmas lesz különböző eszközök tárolására és kisebb 

karbantartási munkák elvégzésére is. 

 A Bem József utca, a Gagarin utca és a Feszty utca felújításával kapcsolatban, a 

közbeszerzési eljárás lefolytatása után, a Strabagot bízta meg önkormányzatunk. 

Beruházások 2019. 

 Az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút építése 2019 nyarára fejeződött be. A beruházást 

októberben egy nagy közösségi program keretében adta át a pályázatban nyertes 

három önkormányzat a kerékpározás szerelmeseinek. 

 A Környe-Vértessomló kerékpárút építését tavaly február 19-én kezdte meg a 

vállalkozó a munkaterületen. Terveink szerint a nyár közepére már ezt a kerékpárutat 

használnunk kellett volna, de a beruházást nagymértékben lelassította a Környe – 

Vértessomló közötti vízvezeték cseréje, mely eredetileg nem tartozott a beruházáshoz. 

A cserét az indokolta, hogy a valóságban sokkal közelebb volt a vezeték nyomvonala 

a kerékpárúthoz, mint a rendelkezésre álló terveken, így a kerékpárút a vízvezeték 
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védőtávolságán belülre került volna. A kerékpárút építési feladataival végzett a 

vállalkozó, jelenleg a forgalomba helyezési eljárás folyik. 

 Az iskolai játszótér építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárást önkormányzatunk a 

költségvetés elfogadása után meghirdette. A beruházással a vállalkozó – az 

önkormányzat kérésére – nem készült el a tervezett határidőre, mivel a sportcsarnok 

víz- és csatorna bekötését is ezen a telken keresztül kellett megoldani, a szolgáltató 

ugyanis kikötötte, hogy a sportcsarnokot csak a Beloiannisz utcában lévő 

közművezetékekre lehet rákötni. A közműépítési munkák tél elejére készültek el a 

gerincvezetékekre való rákötésekkel, ezt követően lehetett nyomáspróbákat tartani. A 

nyomáspróba időpontjáig pedig az érintett területeken szüneteltetni kellett az építési 

tevékenységet. Ennek a munkának a kellemetlen hozadéka, hogy a főúton a 

rácsatlakozás helyénél megbontották az aszfaltot, a végleges helyreállításra a 

közeljövőben kerül sor. 

 A Bajcsy lakópark 2. ütemének fejlesztését megkezdtük tavaly tavasszal. A tavalyi 

beszámolómban úgy fogalmaztam, bízom benne, hogy a gázszolgáltató az első 

ütemhez képest gyorsabban készíti el a gázterveket és időben elvégzi a vezeték 

kiépítését, így tavaly szerződéseket köthettünk volna a leendő tulajdonosokkal. Sajnos 

ez nem sikerült, pedig a gáztervek időben elkészültek, de ennél a fejlesztésnél egy 

újabb akadályba ütköztünk: az E.on (mivel az elektromos vezetékek már tavasszal 

kiépítésre kerültek) úgy járult hozzá a gázvezetékek kiépítéséhez, hogy a vállalkozó 

megrendeli náluk a szakfelügyeletet. A gázvezeték építés készre jelentésénél derült ki, 

hogy a vállalkozó ezt nem tette meg. Ezért az E.on nem járult hozzá a műszaki 

átadáshoz, mivel nem tudják, hogy esetlegesen hány helyen sérült az általuk korábban 

kiépített elektromos vezeték. A kivitelezést végző vállalkozó a múlt héten rendelte 

meg a szakadásvizsgálatot. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a hatályos 

jogszabályok szerint az elektromos- és a gázhálózatot csak a szolgáltató által kijelölt 

és megbízott vállalkozó építheti meg, ezért ezeket a munkákat az önkormányzat nem 

is pályáztathatja meg, csupán a munkaterületet kell a kijelölt vállalkozó részére 

rendelkezésre bocsájtani. Ha gázvezeték építői levonulnak a munkaterületről és 

visszaadják azt az önkormányzatnak, akkor kezdhetjük el a hiányzó közművek 

kiépítését. 
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Társulási feladatellátás 

 Az Önkormányzat a Tatabányai Többcélú Társulásban továbbra is részt vett, melynek 

fenntartásához lakosságszám arányában járultunk hozzá. 

 Környe a kistérségi társulástól 500.000 forint támogatást kapott kulturális 

rendezvények megtartására. 

 A szociális alapellátási feladatokat továbbra is a kistérségi ESZI-n keresztül látja el a 

településünk.  

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 Az önkormányzat a településen működő Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe 

működési kiadásaihoz 1 000 000 Ft összegben járult hozzá. 

 A pénzbeli támogatás mellett biztosította a működés feltételeit a Környei 

Polgármesteri Hivatalon és az intézményein keresztül. 

 A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a kultúrcsoportjai nagyon sok alkalommal 

színesítik rendezvényeinket, sokat tesznek hagyományaink megőrzéséért, képviselik 

Környét határon innen és túl. Köszönet ezért a munkáért! 

A tavalyi esztendőben a megvalósított beruházások és a felújítások eredményeként 

985 391 000 Ft-tal lett gazdagabb településünk. 

Gazdasági élet 

 A tavalyi esztendőben helyeztük el az Ipari Parkban a koreai Doosan cég alapkövét, 

mely esemény után a rézfóliát előállító gyár építése gyors ütemben elkezdődött. 

 A nyáron kezdtünk tárgyalásokat a szintén koreai Lotte céggel, melynek 

eredményeként a cég két héttel ezelőtt bejelentette a következő fejlesztését, melyet 

Környén valósít meg. Az épülő gyárban alumínium fóliát gyártanak, mely – a 

rézfóliához hasonlóan – szintén az elektromos autók egyik fontos alapanyaga. 

Események 2019. 

A tavalyi esztendőben második alkalommal pályázott településünk a Magyarországi 

Falumegújítási Díjra. A pályázatunknak, illetve az eddig végzett településfejlesztési 

munkának köszönhetően 2019-ben elnyertük a díjat, így az idei európai megmérettetésen 

Környe képviseli hazánkat. 
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2019. október 13-án rendezték meg országosan az önkormányzati választásokat. A választás 

településünkön érvényes és eredményes volt. Az új képviselőtestület még októberben 

megkezdte a munkát. 

Az elmúlt évben is megtartotta önkormányzatunk a nemzeti ünnepek alkalmából az 

ünnepségeket, melyeket hagyományainkhoz híven az egyházközségekkel közösen rendezünk. 

A jövőben is fontosnak tarjuk a környebányai ünnepségeket, melyet a helyi lakosokkal 

közösen szervez az önkormányzat több évtizede. Nagyon jól sikerült a tavalyi esztendőben is 

a környebányai karácsony. Reméljük, hogy ez a hagyomány még sokáig megmarad. Az 

augusztus 20-i ünnepség minden évben jó lehetőséget biztosít arra, hogy elismerjük 

településünk eredményesen dolgozó személyeit, szervezeteit. A díjazottak száma évről-évre 

mutatja, hogy milyen színvonalas munkával tesznek sokan, sokat Környéért. 

A Művelődési Házban a kisebb programok mellett összességében pontosan 51 nagyobb 

rendezvény várta a látogatókat, ebből 13 színházi előadás volt, az óvodások és iskolások 

számára 4 szervezett matiné gyerekszínház volt, és egy családi színház. Az intézmény 

látogatószáma tavaly meghaladta a 25 400 főt. 

Civil szervezetek támogatása 2019. 

A Református Gyülekezet a tavalyi esztendőben 17 125 00 Ft támogatást kapott az 

önkormányzattól. Többek között ebből az összegből befejezték a tagyosi ifjúsági konferencia 

telep felújítását és a református templom környezetének rendezését. 

A Katolikus Egyházközség részére 16 321 000 Ft támogatást biztosított a település. A 

támogatásból elkészült a plébánia udvara a rajta lévő építményekkel, és befejeződik a 

káplánlakás felújítása. 

A Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a civil pályázaton keresztül 650 000 Ft 

értékű támogatást kapott, melyből a feladatellátáshoz szükséges eszközöket vásároltak. 

Civil egyesületként a legnagyobb összegű támogatást a Környe SE kapta 7 810 000 Ft-ot. A 

támogatási összeg nem tartalmazza a sporttelep rezsiköltségeit. Nem pénzbeli támogatásként 

az önkormányzat dolgozói végzik a sportpályán a fűnyírást, illetve az önkormányzati 

ingatlanokat is térítésmentesen használhatja az egyesület. 

 

 



6 
 

Partnerkapcsolatok 2019. 

Augusztusban Tardoskedden a Szent István Napok alkalmával településünk ismét számos 

programban képviseltette magát. Az önkormányzatunk továbbra is támogatja a Tardoskeddi 

Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola minden első osztályba beiratkozott 

tanuló családját. 

A tavalyi esztendőben is tovább folytatódott a felsőpatonyi és környei öregfiúk csapatai 

közötti barátságos labdarúgó mérkőzések sora.  

A tardoskeddi önkormányzattal hagyományosan részt veszünk egymás rendezvényein, és ez 

részvétel nem csupán az önkormányzati delegációt jelenti, hanem a települések lakosait, 

szervezeteit. A tavalyi esztendőben Tardoskeddel közösen pályázatunk az Interreg pályázat 

keretén belül kulturális rendezvények támogatására. Ennek keretében az idei közös 

rendezvényeinket valósítjuk meg a pályázati forrás segítségével. 

Szociális támogatás: 

2019-ben szociális juttatásokra 34 425 000 forintot költött önkormányzatunk. Ide tartozik a 

lakásfenntartási támogatás, az átmeneti és rendszeres segélyek, az ápolási díj, a 

gyógyszertámogatás, a köztemetés, a temetési segély, a gyermekvédelmi támogatás, a 

beiskolázási támogatás és a természetbeni támogatás. Az utóbbi segélyezési forma foglalja 

magába a tűzifa támogatást, az élelmiszer segélycsomagokat, az önkormányzati kríziskamra 

feltöltését, a gyógyszerek megvásárlását a rászorulók számára. 

Természetesen az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nem önállóan végzi a szociális 

gondoskodás feladatát, hanem a civil szervezetek hathatós közreműködése és támogatása 

mellett. Legfontosabb megmozdulásaik a különböző élelmiszer és adománygyűjtő akciók és 

jótékonysági rendezvényeik. Másik nagyon fontos szerepük a szociális jelzőrendszerben való 

részvételük. 

Köszönet illeti Őket ezért a fontos és önként vállalt munkáért. 
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A beszámoló következő része az idei esztendő terveit mutatja be. 

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3 308 625 963 Ft. A helyi adóerő-

képességünkre való tekintettel 182 871 913 Ft feladatellátási támogatást kap az 

önkormányzat. Ez az összeg 26 000 000 Ft-tal nőtt az előző évhez képes, mivel a bölcsődei 

ellátásra is kapunk finanszírozást. Az iskola államosítása miatt elvárt adófizetési 

kötelezettségünk az állam felé 2020-ban 86 112 300 Ft. Sajnos ez az összeg is növekedett 

körülbelül 26 000 000 Ft-tal a tavalyi évhez képest. Bevételeink további részét a helyi 

adóbevételek, a gépjárműadó 40 %-a, a működési bevételeink, a pályázati források és a 

hosszú távú befektetési államkötvények alkotják. Az önkormányzat ebben az évben a 

költségvetésének 36 %-át feladatellátásra, a fennmaradó 64 %-át pedig beruházásokra, 

felújításokra és tartalékképzésre tudja fordítani.  

2020. évi tervezési feladatok:  

 Doosan melletti kerékpárút, közvilágítás tervezése, mivel a gyár már az idei évben 

megkezdi a termelést. 

 Sport épület kiviteli terveinek elkészítése. Az engedélyes tervek alapján már 

megszereztük az építési engedélyt a Sport épületére. Az építési vállalkozók 

pályáztatásához van szükség a kiviteli tervekre. 

 Óvoda főzőkonyha felújítás kiviteli tervei. A tavalyi esztendőben pályázatot 

nyújtottunk be a főzőkonyha korszerűsítésére, a pályázathoz szükséges terveket 

elkészítettük, de a munka megpályáztatásához itt is szükségesek a kiviteli tervek. 

 Településen belüli kerékpárutak tervezése, azért fontos feladat, hogy a megépült 

kerékpárutakra az itt élők is könnyen és biztonságosan tudjanak rácsatlakozni. Ez 

gyakorlatilag a templom és a Tatai utca közötti területen egy, a járdával közös 

kerékpáros sáv kiépítését jelenti.  

 Alkotmány utcai középsziget tervezését a megnövekedett forgalom is indokolttá teszi. 

A polgármesteri hivatal és a művelődési ház között egy középsziget és a rávezető 

útelhúzás lelassítja a forgalmat, így biztonságosabbá lehet tenni egy új gyalogátkelőn 

az úttesten való átkelést. Az építési engedélyt 2020. február 28-án megkapta 

önkormányzatunk. 
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 I. számú rendelő várótermének áttervezését az indokolja, hogy a kicsi váróteremben 

sokszor nem férnek el a betegek.  

 A Beloiannisz utcai buszmegálló tervezését már meg tudjuk rendelni, mivel a tavalyi 

esztendő során sikerült a lakosoktól megvásárolni azt a vékony területet, amely eddig 

is járdaként üzemelt. Csupán két ingatlantulajdonos nem volt hajlandó eladni az 

önkormányzatnak az érintett néhány négyzetméteres részt, viszont a kisajátítási 

eljárások is lezárultak az elmúlt év végén. Így mára az eddig is használt járdaszakasz 

közterületté vált. 

2019. évről áthúzódó feladatok: 

 Iskolai játszótér építése. Még a sportcsarnok-építés megkezdése előtt befejeződik, így 

az iskolás gyerekek nem maradnak játszótér nélkül.  

2020. évi fejlesztések: 

 Az intézmények eszközbeszerzései közel 28 000 000 Ft, melyben szerepel 10 000 000 

Ft értékű gépbeszerzés. Például a polgármesteri hivatalban informatikai és irodai 

eszközök beszerzését terveztük. A zöldterület szakfeladaton karbantartáshoz 

szükséges gépek vásárlását irányoztuk elő. A háziorvosi és védőnői szolgálatnál az 

ellátáshoz szükséges eszközök, a művelődési háznál pedig színháztechnikai eszközök 

beszerzését terveztük. 

 Külterületi útépítés Környebánya-Környe között. A közbeszerzési eljárás lezárult, a 

legjobb ajánlatot az Colas Zrt. tette, a közeljövőben megkezdődik az aszfaltos út 

építése, amely a Környe és Környebánya között lévő külterületi útszakaszra 

vonatkozik. Fennmarad még egy kb. 800 méteres szakasz, amely nem külterület, 

ennek a résznek a közeljövőben tervezzük az építését. 

 A Bajcsy lakópark II. ütem közművesítése reményeink szerint a gázépítő cég és az 

E.On közötti vita rendezése után hamarosan elindulhat. A beruházás során 53 új 

építési telket alakítunk ki.  

 A sportcsarnok építésére a közbeszerzési eljárást kiírta önkormányzatunk. Jelenleg az 

ajánlattevők által feltett kérdések megválaszolása történik. Ha minden 

zökkenőmentesen megy az eljárás során, akkor áprilisban eredményt hirdethetünk és 

megkezdődhet a régóta várt beruházás megvalósítása. 
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 Közvilágítás építését két helyre terveztük az idei esztendőben, a Doosan bevezető 

útjára, illetve a Bajcsy-lakóparkba.  

 Az Ady Endre utcai járda bizonyos szakaszai már szinte járhatatlanok, ezért ennek a 

felújításáról is döntött az önkormányzat a költségvetés elfogadásakor.  

 Iparcentrum ivóvíz és szennyvízcsatorna építésére elkészültek a kiviteli tervek, 

megszereztük a szükséges vízjogi létesítési engedélyeket, így ezt a munkát is 

megpályáztathatjuk az idei esztendő során. 

 A terveknél már említettem a Doosan melletti kerékpárút építését.  

 A Bridgestone cég melletti területen parkolót építünk tehergépjárművek számára, 

mivel sokszor gondot jelent a kamionok parkolása az ipari parkban. Az úttesten való 

várakozás pedig a forgalom nagysága miatt nagyon veszélyes.  

 Reményeink szerint az idei esztendőben megépülhet az Alkotmány utcával 

párhuzamosan futó kerékpársáv. Szeretnénk a tavaly megépült, településeket 

összekötő kerékpárutakon kerékpáros pihenőket létesíteni.  

 Az erdei iskolában felújításokat tervezünk, többi között a konyha felújítását.  

 Az önkormányzat főzőkonyhájának felújítása során a konyha belső elrendezésének 

megváltoztatása mellett kicseréljük a vezetékeket, és új konyhai eszközök segítik majd 

az ott dolgozók munkáját. 

 9 új térfigyelő kamerát helyezünk ki, amelyek a közterületeket figyelik. A kamerákat 

már a tavalyi esztendőben beszereztük, csak egy technikai problémát meg kellett 

oldanunk. (Az önkormányzat belső, intézmények közötti, optikai hálózatát kellett 

olyan állapotba hozni, hogy alkalmas legyen arra, hogy az új kamerák képeit eljuttassa 

az adatrögzítőhöz.) Ez a fejlesztés az év első felében valósul majd meg. 

Az idei évben a tervezett beruházások és felújítások összege 1 788 556 273 Ft, mely 

összegnek majdnem a felét a sportcsarnok építésének idei költségei teszik ki. 

Az idei esztendőben is lesznek olyan beruházások, melyek önkormányzati támogatásból 

valósulnak meg. Mindkét egyházi felekezetet támogatja az önkormányzatunk.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat számára továbbra is biztosítjuk a működési feltételeket, 

anyagilag is támogatjuk munkájukat. Az idei esztendőben 2 000 000 Ft pénzbeli támogatást 

nyújtunk a német nemzetiségi önkormányzatnak.  

A civil egyesületek számára is még ezen a héten kiírjuk a szokásos pályázatot, mellyel a 

kulturális és sporttevékenységüket támogatja önkormányzatunk. A pályázat beadási határideje 
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2020. március 12. 11 óra lesz. Kérem az egyesületek, csoportok vezetőt, hogy figyeljék a 

pályázati felhívást, és a megadott határidőre nyújtsák be a pályázataikat. 

Minden évben erről a helyről is felhívom mindenki figyelmét, hogy ne szemeteljünk! Nagyon 

sokan, sokat dolgoznak azért, hogy a környezetünk rendezett, szép és tiszta legyen. Ha kicsit 

messzebb megyünk a parkosított, belterületi részektől, akkor könnyen találhatunk nagyon 

szemetes részeket is. Természetesen az önkormányzat munkatársai az idei évben is 

rendszeresen összeszedik a szemetet az utak és közterületek mellett, de az lenne az ideális 

állapot, ha a szemetet a kihelyezett hulladékgyűjtőbe helyezné el mindenki.  

Kollégáink az idei esztendőben is tervezik a közterületeken a meztelen csigák irtását, hogy 

ezzel is védjük a szomszédos ingatlanok kultúrnövényeit. 

A szemetelés mellett a rongálás is egyre nagyobb gondot okoz a településen. A kerékpárúton 

több alkalommal történt nagyobb anyagi kárt okozó rongálás. Például mezőgazdasági gépek 

számára, melyek olyan szélesek, hogy nem férnek el a Kecskéd irányába lévő hídon, rámpát 

építettek a híd technikai járdájára. Ez a rész nem alkalmas gépjárművek közlekedésére, ezért 

több helyen meg is repedt. Ennek a javítási költsége közel 2 millió Ft. A többi között ezért is 

kerültek kihelyezésre kerékpáros sorompók, melyek lakattal zárhatók. A sorompóktól 

függetlenül minden földhasználó megközelítheti az általa művelt földet, a kihelyezett 

sorompók csupán a települések közti gépjárműforgalmat akadályozzák meg. Sajnos a 

sorompók kihelyezése óta már több alkalommal kellett pótolnunk a lakatokat, mivel 

erővágóval levágják őket. Arra is volt példa az elmúlt hetekben, hogy a behajtást gátló 

oszlopot hüvellyel együtt kihúzták a tóparti sétány mellől. Ezeknek a károkozásoknak a 

helyreállítása sok pénzbe kerül, arról nem is beszélve, hogy mindez mekkora többlet feladatot 

ró az önkormányzat dolgozói számára. De nem csupán a kerékpárút kapcsán történnek 

rongálások. A tóparton újonnan telepített fedett asztalok egyikének megpróbálták az 

asztalfelületét már két helyen átégetni. A zsilip irányába menő sétány elején pedig egy 

szemetest és egy padot letarolt egy olyan teherautó, amely be sem hajthatott volna az utcába. 

Sajnos sem a szándékosan, sem a véletlenül elkövetett rongálásoknak nincs meg a gazdája. Az 

önkormányzat a rendőrségi feljelentéseket megtette. 

A hígtrágya kihordás és az annak következményeként terjengő elviselhetetlen bűz jelentett 

óriási problémát az elmúlt év folyamán nagyon sok környei lakos számára. Ez attól függött, 

hogy éppen hol locsolták ki a trágyát a földekre. Ez ügyben lakossági fórumot is tartottunk, 

ahova meghívtuk az érintett hatóságok képviselőit, illetve a trágyázást végző vállalkozót. 
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Sajnos a vállalkozó a fórumra nem jött el, csupán egy levelet küldött, melyben leírta, hogy 

mindent szabályosan végez. Sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy nagy szükség van a 

mezőgazdasági tevékenység szemmel tartására, és az azonnali reagálásra, ha bármilyen 

szabálytalanságot észlelünk. Jó példa erre az Írtáspuszta melletti területre, most februárban 

kihordott trágya esete. A lakosok amint észlelték az esetet, azonnal jelezték a jegyző 

asszonynak, aki segített nekik a hatóságok értesítésében. A kiérkező ügyintézők azt 

tapasztalták, hogy megszegték a jogszabályokat a hígtrágya kihelyezésekor, mivel a lakott 

terület határától nem tartották be a 300 m-es védőtávolságot. Ezért a szabálytalanságért 

bírsággal sújtják a vállalkozót. Sok esetben a hatóságok nem tudnak gyorsan reagálni, és 

utólag már nehezen dokumentálható a cselekmény. Ezért a következő javaslatot tenném, 

melyben kérem a lakosság együttműködését: A falu szélén lévő lakóingatlan területén 

kamerát helyeznénk el, akár több helyen is, amely rögzíthetné a hígtrágya talajra való 

kihordásának módját, gyakoriságát, időpontját, helyét. Ezekkel az információkkal sokkal 

alaposabban támaszthatnánk alá, akár egy birtokvédelmi eljárást is. A vállalkozó ígéretet tett 

arra, hogy az idei esztendőben nem ismétlődnek meg a tavalyihoz hasonló esetek. A 

felvételekkel ez az ígéret is nyomon követhetővé válik. 

Már a tavalyi falugyűlés egyik legfontosabb témája a Környén áthaladó forgalom, és ezzel 

kapcsolatban az elkerülő út kérdése volt. A falugyűlést követően a lakosság aláírásgyűjtésbe 

kezdett. A lakossági aláírásokat megerősítendő támogató nyilatkozat aláírására kértem 

térségünk polgármestereit, illetve az ipari parkban lévő cégek vezetőit. A kezdeményezéshez 

mindenki azonnal csatlakozott, ami jól szemlélteti, hogy milyen égető problémáról van szó, és 

azt is, hogy ez nem csupán a környeiek problémája. A lakosságtól megkapott aláírások 

másolatait eljuttattam megyénk országgyűlési képviselői számára, a megyei közgyűlés 

elnökéhez, a Magyar Közút megyei vezetőjéhez. Az eredeti példányt pedig a szaktárca 

helyettes államtitkárának adtam át. Az ügyben térségünk országgyűlési képviselője 

interpellált a parlamentben, melyre az érintett tárca képviselője azt a választ adta, hogy a 

kérés szakmailag indokolt, és azt a tárca támogatni fogja. Az országgyűlési képviselőnkkel, a 

szaktárca főosztályvezetőjével még december hónapban közösen tartottunk egy egyeztetést 

Környén az érintett Komárom-Esztergom megyei szervezetek számára. 

Tavaly kellett eljuttatni a megyei önkormányzathoz a megyei rendezési tervvel kapcsolatos 

települési javaslatokat. Mivel a hatályos szabályozásban nem szerepelt a környei elkerülő út, 

ezért kértük annak felvételét a tervre. Hogy ezt a kérést megerősítsük, megkértem a környező 
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települések polgármestereit, csatlakozzanak hozzánk. A településvezetők részéről itt is 100 

%-os támogatásról számolhatok be. 

Önkormányzatunk még a tavalyi esztendőben döntött több olyan intézkedésről, amely ugyan 

nem oldja meg a környei forgalom problémáját, de kisebb segítséget nyújthat. Ilyen volt az a 

döntés, mellyel kezdeményeztük a Magyar Közút felé, hogy vizsgálják felül a jelzőlámpák 

összehangoltságát. Ennek a vizsgálatnak a díját településünk finanszírozta ugyanúgy, mint 

annak a kanyarodó sávnak a tervezését, amely Kecskéd irányába gyorsítaná fel az átmenő 

forgalmat. Ennek a kanyarodósávnak az engedélyezési eljárása folyamatban van. Tudjuk, 

hogy ezek az intézkedések a fejlesztéssel kapcsolatos terület mellett élőknek okoznak 

kellemetlenséget, mivel kevesebb lesz a parkoló, vélhetőleg kicsit tovább kell várni a 

gyalogosoknak a zöld jelzésre, de összességében egy kicsit javítanak a ma már elviselhetetlen 

közlekedési helyzeten. Bár tudjuk, hogy az igazi megoldást az elkerülő út megépítése jelenti 

majd. Önkormányzatunk sajnos nincs döntési helyzetben, ugyanakkor az országgyűlési 

képviselőnkkel együtt továbbra is mindent megteszünk azért, hogy – ismerve a szaktárca 

támogató nyilatkozatát – a kormány is a mielőbb megvalósítandó projektek közé emelje az 

elkerülő út megépítését. (A polgármesterhez a falugyűlés napján érkezett a hír: a 

szaktárca azt terjeszti a kormány elé, hogy támogatja az elkerülő út megépítését, és kéri, 

a költségvetésben a kormány biztosítson forrást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

részére a tervek elkészítésére.) 

Már tavaly januárban is levéllel kerestem meg a Magyar Közút vezetőjét, hogy a 

tulajdonukban és kezelésükben lévő vértessomlói út faluba bevezető szakasza nagyon 

balesetveszélyes. A levélre azt a választ kaptam, hogy a baleseteket a gyorshajtás okozza. A 

rendőrség több alkalommal végzett sebességmérést az adott útszakaszon, de a balesetek 

száma csak nem akart csökkeni. Tavaly december közepétől már 6 olyan baleset történt, 

amelynél a rendőrség kivonult a helyszínre. Ezért újból levéllel fordult az önkormányzat az út 

kezelőjéhez, leírva azt, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a gyorshajtás okozza a problémát, 

de a probléma létezik és veszélyezteti az itt élők testi épségét, az okozott anyagi kárról már 

nem is beszélve. A legutolsó megkeresésünkre a közúttól azt a választ kaptuk, hogy megteszik 

a megfelelő intézkedéseket. 


