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TINNYEI FEJLEMÉNYEK
Lemaradt valamiről? Ne búsuljon, sajnos még előfordul.

Szókimondó beszámoló (1/2)
2022. április 24.............................2

Szókimondó beszámoló (2/2)
2022. május 25..............................3

Nyírni vagy nem nyírni?
Vízmegtartás bünti nélkül............4

CZUCZOR SZABOLCS

Ha azonban úgy dönt, hogy nem a spórolásban segít, támogassa a lap megjelenését úgy, ahogy azt az 1000 és 2000 Ftos 

ismétlődő, valamint 2000 Ftos alkalmi hozzájárulásokkal segítő olvasóink teszik, akiknek ezúttal is hálásan köszön

jük e nemes gesztust.  Bankszámlaszámunk: 107007637009743851100005, közlemény: Körtvélyes támogatás

Legutóbbi összefoglalónk óta történt: Április 24én Kodály Zoltán emlék koncert 
volt a tinnyei református egyház közösségi termében a piliscsabai Páduai Szent Antal 
Iskola növendékeinek és tanárainak fellépésével. Április 2829én lakossági tüdő
szűrésre került sor a művelődési házban. Április utolsó napján májusfát állítottak a 
Pohl udvarban. Május 11től a veszélyhelyzet megszűnésével  ismét  igénybe vehető a 
települési ügysegéd, aki elérhető minden hónap első szerdáján 9:00 és 10:00 óra 
között  az  önkormányzati  hivatal  épületében.  Május  16tól  út  és  hídfelújítási 
munkálatok zajlottak a Olajfa, Levendula és József Attila utcában. Május közepétől 
háztartásonként 6 db szelektív és 6 db zöld hulladék gyűjtő zsák átvételére 
van  lehetőség  az  önkor mányzati  hivatalban,  ügyfélfogadási  időben.  Gyereknap 
alkalmából megnyílt  a  játszótér  a  Pohludvarban,  ahol  egyéb  programok  és 
foglalkozások  is  várták  az  érdeklődő  kicsiket  és  nagyokat.  Június  17től  elérhető  a 
Híd  Szociális  Család  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  családsegítő  munkatársa,  aki 
személyesen  minden  páratlan  hét  szerdáján  13:00  és  16:00  óra  között  fogad  az 
önkormányzati  hivatal  épületében.  Június  1718i  hétvégén  Tinnye  is  képviseltette 
magát  a  IV.  Budakeszi  Sörfesztiválon.  Ugyancsak  18án  nyáresti  koncertre 
került  sor Bakos Kornéliával  és barátaival  a  tinnyei  református  templom kertjében. 
Június 22én a faluvezetés felhívta a Facebookozók figyelmét a közösségi együttélés 
alapvető  szabályaira,  azon  belül  az  ingatlanok  és  azok  előtti  közterületek 
karbantartásának kötelezőségére. Ellenőrzés és igény szerinti bírságolás július 15
től  várható.  A  június  29ei  önkormányzati  képviselőtestületi  ülés  online 
közvetítése elmaradt. Július 2324én Tinnyei Búcsú  lesz a sportpályán. Civil 
szervezetek önkormányzat általi  támogatására  beadandó pályázat  határideje 
2022. július 31.

NEM OLVASSA A KÖRTVÉLYEST?
Nyugodtan jelezze! Tiszteletben tartom és még takarékoskodunk is.

CZUCZOR SZABOLCS

Tisztában vagyok azzal, hogy vannak, akik nem olvassák a Körtvélyest. Történjen az 
időszűke,  a  helyi  történések  iránti  érdeklődés  hiánya miatt,  vagy  éppen  a  lap  néha 
kritikus hangvételű írásaival szembeni ellenszenv okán. Mivel célom Tinnye teljes la
kosságának tájékoztatása, a  lapszámokat 750 példányban gyártatom le, ami  jelenleg 
még  kényelmesen  lefedi  a  falu  háztartásait.  Ez  oldalszám  függvényében  1525  kiló 
papír, ami – tekintve, hogy a papír előállításához szükséges cellulóz világpiaci ára az 
utóbbi hónapokban komoly mértékben emelkedett – nem olcsó mulatság. Segítsünk 
egymáson! Ha Ön,  kedves Olvasó,  úgy  döntött,  hogy  eddig  sem,  és  a  jövőben  sem 
kívánja  forgatni  a  lapot  (legyen  bármi  is 
az  oka),  vágja  ki  a  jobbra  látható  szö 
vegdobozt  és  ragassza  ki  postalá dá já ra! 
Tiszteletben  tartom a döntését  és a  jövő
ben  nem  dobom  be  az  újságot  oda,  ahol 
ezt látom. Együttműködését köszönöm.

VÍZKŐ A BOJLERBEN
Ön is tisztítja időközönként?

CZ. SZ.

Ahogy az agglomeráció több településén, 
Tinnyén  is  elég  kemény  a  vezetékes  víz. 
A csaptelepeken és fürdőszobai tükrökön 
megjelenő vízcsepp nyomok, az opálo so 
dó mosdó és vécé porcelánok, a vízfor ra 
lóban  megjelenő  fehér  vízkő  darabkák 
mind  erről  tanúskodnak.  Szemünk  elől 
elrejtve ugyan, de ott vannak a vízmele 
gítők  is,  amik  pedig  egyre  hangosabban 
zúgnak, miközben fűtik a használati me 
leg vizet. A csapvíz oldott ásványianyag
tartalma a víz melegítésekor kiválik, víz 
kő  keletkezik  belőle,  ami  lerakódik  és 
nagy  mértékben  rontja  az  elektromos 
fűtőszál vagy a gáz fűtésért felelős hőcse 
ré lő  hatékonyságát.  Az  ilyenkor  lezajló 
kémiai  folyamatok  révén  ráadásul  a 
fűtőtest  és  a  víztározó  belső  felülete  is 
kölcsön hatásba lép a vízben lévő ásványi 
anya gokkal, amik eredményeként oxi dá 
ció,  azaz  rozsdásodás  veszi  kezdetét.  A 
bojle rek belső  felülete ugyan  zomán coz 
va van, azonban ez nem feltétlenül töké 
le tes,  így a  rozsdásodás kialakulása csak 
idő kérdése. Ennek  (folytatás a 2. oldalon)

Nem kérek 

Körtvélyest.

✂

✂

KÉMÉNYELLENŐRZÉS

Cégadatbázis alapján már többen kaphat
tak szórólapot szolgáltatótól. Az  idei cso
portos  ajánlatot  még  vá rom.  Ha  Önt  is 
érdekli a kedvezményes ellenőrzés és csat 
lakozna hozzánk, keressen bizalommal!

CZ. SZ.
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SZÓKIMONDÓ BESZÁMOLÓ (1/2)
a tinnyei önkormányzat képviselőtestületi üléséről: 2022. április 24.

CZUCZOR SZABOLCS

Az  áprilisi  képviselőtestületi  ülés  5  testületi  tag  részvételével 
zajlott,  a  szavazásra bocsátott döntések pedig minden esetben 
5  igennel  lettek  elfogadva.  A  polgármesteri  beszámolóból 
kiderült,  hogy  a Damjanich  utca  déli  szakaszának,  valamint  a 
József  Attila  utca  és  Zsigmond  Király  utca  teljes  hosszának 
megépítésére  pályázat  lett  benyújtva,  a  Damjanich  utca 
nyugati szakaszára viszont 45 millió Ftot el is nyertünk.

Az  SZMSZ  módosításáról  szóló  rendeletterv  az  aljegyző 
dokumentumba  foglalásán  és  néhány  képviselői  elérhetőség 
változáson kívül számos olyan formai módosítást tartalmazott, 
ami igazolta, hogy Tinnye működési szabályzata 2020 ja nu 
árjában  –  számos módosítási  és  javítási  javaslatot  figyelmen 
kívül hagyva – haptákban lett összecsapva. Lényegi módosí 
tás történt azonban a testületi ülések felszólalásainak kor lá toz 
hatósága  kapcsán: ha  egy  képviselőnek  részletekbe menő kér 
dései merülnének fel, azt csak az ülés előtt 48 órával nyújthatja 
be  a  polgármesternek  írásban.  Ha  pedig  egy  vita  túlságosan 
elnyúlik, a testület dönthet úgy, hogy a polgármester 15 perces 
szünetet  rendeljen  el. Ezzel  gyakorlatilag ellehetetlenülnek  a 
testületi üléseken feltett, esetleg kényelmetlen témák nyilvá 
nosság  előtt  történő megtárgyalása.  Ennek  eredményeként 
az  esetleges  képviselői  kérdések  és  javaslatok,  valamint  hogy 
ezekből egy döntés alkalmával pontosan mi és milyen mér ték 
ben  lesz  figyelembe  véve,  az  önkormányzati  dokumentumtár 
rejtekébe  vész.  Komoly  kérdéseket  vet  fel  azonban,  hogy  a 
képviselői  észrevételek 48 órával  az ülés  előtt  írásban  történő 
benyújtását Krix Lajos polgármester úr  vajon  elfogadjae  e
mailben.  Emlékezzünk  ugyanis,  hogy  tavaly  november  óta 
számára az email nem tekint hető írásos formának.

A  több  hónapja  gyúrt  gazdasági  programmal  kapcso lat ban 
kiderült, hogy a témában végül nem lett benyújtva újabb kép viselői 
javaslat, ezért az, hogy a végleges dokumen tumba pontosan mi lett 
beépítve,  azt  minden  érdeklődő  kibogarászhatja  ma ga.  Tinnye 
gazdaságát Krix Lajos több statisztikai mérőszám ré vén igye kezett 
összehasonlítani  a  környező  településekével  és  né hány  országos 
adattal.  Hang súlyt  kaptak  a  civil  szervezetek  (és  gaz dasági 
társaságok)  által  elnyert  támogatások,  amik  pl.  Tökön 
milliárdos összeget is elértek tavaly. Példát vehetünk róluk.

A rendőrség éves beszámolójából a polgármester kiemel 
te, hogy tavaly az elmúlt 10 év egyik legkevesebb (13) bűn esetét 
elszenvedett évet zárta településünk. Ennek kapcsán méltatta a 
frissen  telepített  térfigyelő  kamera  rendszert,  bár  erről  Geréb 

Tünde jegyző asszony többször  is elmondta, hogy még mindig 
csak  próba  üzemben működik.  Szopkó Csaba  kép viselő  úr  ja 
vasolta, hogy a beszámoló elfogadását azzal a megjegy zés sel 
egészítsük ki, hogy legyen több sebesség mé rés a Jász falusi 
úton.  A  jegyző  szerint  ezt  a  rendőrség  azért  tudja  nehezen 
kivitelezni, mert nem tudnak hol bizton sá gosan megállni. Sze
rintem  egy  rendőrautónyi  par kolóhely  kialakítása,  esetleg 
néhány áltraffipax  létesí tése önkor mány za ti  fenn hatósággal  és 
közútkezelői  hoz zá járulással  könnyen  kivite lez hető  volna,  és 
máris nem lenne gond a biztonságos parkolással.

Egészségügyi alapellátási (pl. fogászati) körzetek tárgya 
lásakor  kiderült,  hogy 2015 óta mulasztásos  törvény sér tés 
ben vagyunk… már ha a korábban ebben partner Piliscsabával 
nem él az annak idején kötött szerződésünk. Sajnos ez az ülés 
időpontjában  nem  volt  ismeretes.  Lehetséges  jövőbeni 
fogászati alapellátási helyszínként Perbál is szóba került.

Mivel  a  Kúria  döntése  értelmében  hatályon  kívül  kell  he 
lyezni a behajtási rendelet azon részét, amiben az önkor mány 
zat  pénzt  kér  a  behajtási  enge dé lyért,  a megjelent  képvi selők 
megsza vaz ták a teljes rendelet hatályon kívül he lye zé sét. Ezzel 
gyakorlatilag megszűnt a falunak az a bevétele, ami a nehéz 
gépjárművek által okozott útkárok javítását hivatott fe dez 
ni. Témába vág, hogy a Királyvölgy egyik lakója a Facebookon 
„minősíthetetlen”  hangnemben  nyilat ko zott  a  testületről  és  a 
polgármesterről, amiért egy aknafedőt a  szemben  lévő épít ke 
zésre  közlekedő  nehéz  gépjárművek  összetörtek.  Naszvadi 
Győző képviselő úr ellenérzését fejezte ki amiatt, hogy a lakó a 
pa na szát  a  közösségi  médiában  önti  ki,  ahelyett,  hogy  a 
DMRVt  hívta  volna  fel.  Sajnos  mivel  Tinnyén  a  hivatalos 
csatornák he lyett a polgármester is a kö zösségi média olva
sóinak üzen  inkább,  illetve decemberben pont Naszvadi kép 
vi selő  úr  fejezte  ki  közömbösségét  a  lakossági  esemé nyek kel 
szemben, ez a tendencia valószínűleg nem fog változni.

A  Királyvölggyel  szemben  fekvő  19241939  hrsz.  területek 
feltárása kapcsán Krix Lajos polgármester biztosította a  jelen 
lévőket  arról,  hogy  ezeket  az  intézkedéseket  nem  a  jelenlegi 
testület kezdeményezte, csupán a több mint 1518 évvel ezelőtt 
elfogadott, már akkor belterületbe vont ingatlanszabályozások 
finomításáról  van  szó.  Ez  a  finomítás  lehetővé  teszi,  hogy  az 
annak  idején  elképzelt  ingatlan  és  lakosság  szám  növe ke dé s 
töredéke valósuljon csak meg: tehát 210…215 új lakás helyett 
kb. 120 lakásra érdemes számítani.

Vízkő a bojlerben (folytatás az 1. oldalról)

elkerülése  érdekében  építenek  be  a  boj 
lerbe  egy  ún.  anódot,  ami  gyakorlatilag 
feláldozza  magát  az  oxidá ció  oltárán 
azért, hogy ne a bojler testét marja meg a 
rozsda.  Ha  azonban  ez  az  anód  elfogy, 
nincs mi megvédje a bojler belső felületét.

Vízkeménységtől  függően  1–3  évente 
érdemes  ellenőrizni  bojlerünk  belsejét. 
Egyrészt,  hogy  a  kialakult  vízkövet  elta
karítsuk,  másrészt,  hogy  megbizonyo 

sodjunk arról, hogy az anód még megvan 
és  óvja  készülékünket.  Én  a  2015  után 
beüzemelt  bojlerünkön  legutóbb  2019
ben végeztem ilyen jellegű karbantartást, 
azóta  komoly  mennyiségű  vízkő  kelet 
kezett és jól látható az anód fogyása is.

Legközelebb  két  év  múlva  tervezem 
ismét szétszedni a bojlerünket, akkor már 
lehet, hogy az anódot  is kicserélem, nem 
fogom beérni a vízkőmentesítéssel.

(folytatás a 3. oldalon)

1. kép: Megkímélt bojler vízkővel belepett fűtőszála 
és anódja takarítás után 3 évvel (fotó: Cz. Sz.)
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Szókimondó beszámoló (1/2) (folytatás a 2. oldalról)

Krix Lajos hosszasan méltatlankodott a lakosságtól a témá 
ban beérkező, sokszor agresszív hangvételű, vélhetően félre ér 
téseken  alapuló  partnerségi  javaslatok  miatt,  amik  teljesen 
eltérnek  a  tárgytól.  Geréb  Tünde  szerint  valahol  elcsúszott 
valami információ és ez söpört végig minden észrevé te le 
zőn.  Az  elmúlt  évek  partnerségi  egyeztetéseinek  ismeretében 
ez sajnos nem az első ilyen eset. Talán pontosabban, kevesebb 
bürokratikus körítéssel,  lényegre  törőbb, könnyebben emészt 
he tő,  kevésbé  félreérthető  megfogalmazással,  kereshető  és 
fellelhető módon kellene kommunikálnia az önkormányzatnak 
a  hivatalos  (!)  platformokon,  és  akkor  ez  nem  következik  be 
újra és újra.

A jelenlegi erdősávok átminősítéséről Krix Lajos el mond 
ta,  hogy  ez nem  felelőtlenség,  hanem  egy  jogilag  megfelelő 
módon  szabályozott  eljárás,  ami  kötelezi  az  ingatlanfejlesztőt 
arra, hogy egyfelől egy meghatározott összeget fizessen meg az 
illetékes  erdőgazdaság  felé,  másfelől  a  beépített  erdősávot 
váltsa ki egy másik zöldfelület  telepítésével. Arról, hogy ebből 
majd  1020  év  múlva  lesz  érdemi  erdő,  illetve  hogy  annak 
ültetést  követő  gondozásáról  is  gondoskodnia  kell  valakinek 
(vö. a BajcsyZsilinszky út mentén telepített és azóta kiszáradt 
facsemeték), sajnos nem tett említést.

A polgármester nyomatékosította, hogy Tinnye lélekszámát a 
már többször is hangoztatott 2500 fő körüli mértékűre szeretné 
feltornázni,  nem  többre.  Ez  az  évekkel  ezelőtt  említett  kb.  300 
beépítetlen  ingatlannal  érhető  el.  Elmondása  szerint  ebbe  bele 
tar toznak a Király völgy II. ütem (a völggyel szintén szemben lévő 
még  ki jelöletlen) ma még  üres  építési  telkei  is,  de  pl.  a  Kutya
hegy felé fekvő csaknem 100 üres belterületi telket már nem em
lítette. Ugyanakkor meg mo so lyog ta tó nak nevezte né hány 
javas lattevő  véle mé nyét,  akik  azért  ellenzik  a  la kos ság 
szám  növelését,  mert  úgy  az  ön kor mányzat  nem  tudja 
biztosítani a művelődési  teret.  Ezt  a  je lenlevők  halk  kun co 
gással fogadták, pedig Krix Lajos kife je zetten örülne annak, ha a 
faluprogramok ren dez vényein folyamatosan telt ház lenne.

Egyebekben elhangzott a polgármesteri javaslat, hogy a meg 
hirdetett  önkormányzati  építési  telkek  5–10%os  emelt 
áron legyenek meghirdetve, majd az adásvétel további sorsát 
attól  tegyék  függővé,  hogy  jelentkezike  rá  valaki,  illetve  ha 
többen is, akkor tudnake/akarnake egymásra licitálni.

A  továbbiakban  a  Szabadság  téren  (BajcsyZsilinszky  – 
Petőfi  –  Jászfalusi  úti  elágazásnál)  lévő II. világháborús (az 
1945ös szovjet  felszabadítást hirdető) emlékmű  takará sá 
ban  lakó  Török  Éva  javaslatát  hallgatta  meg  a  testület:  a 

Tisztelt Polgármester Úr! Amíg (1) az önkormányzat nem te 
kinti sajátjának az egyes tinnyei lakó övezetek közötti könnyed át 
jár hatóság  problémáját,  (2)  eluta sítja  azt,  hogy  az  egyes  tinnyei 
lakó öve ze tek  saját  hely színen  szervezzenek  kul tu rális  rendez vé 
nyeket,  (3)  faluprogram meghir de té sekor szinte az összes képvi 
selő, de még az újonnan munkába állt közműve lő dé si munkatárs 
is  boj kottálja  a  helyi  sajtót  és  (4)  ez  ellen Ön  sem  tesz  semmit 
(sőt),  valamint  (5)  máig  a  múltbéli  területfej lesz té sek  vissza
csinál hatat lan ságába  mene külve  új  különálló  lakóövezet  létre 
hozását  szavaz tatja  meg,  akkor  mégis  mi re  számít?  Ar ra,  hogy 
majd minden tinnyei lakóövezet lakosa az Ön Face book oldalával 
kel és fekszik, majd adott alkalommal mind ahányan beautóznak a 
faluköz pont ba?  Polgármester  Úr,  ez  nem  hogy  nem meg mo so 
lyogtató, hanem egyenesen cinikus és végtelenül elkeserítő!

javaslat  szerint  az  emlékműre  egy  Tinnye  címert  ábrázoló 
tábla kerülne fel. Naszvadi Győző több ellenérvet is felhozott, 
többek  közt,  hogy  az  emlékmű  már  30  éve  létjogosultságát 
vesztette, azóta nem is volt karbantartva, szerkezeti stabilitása 
megromlott  és  forgalomszervezési  szempontból  is  kérdéses  a 
jelenléte (Úny és Jászfalu viszonylatban akadályozza a kami o 
nok fordulását). A javaslatról történő szavazástól is óva intette 
a  testületet, hiszen ha a  jelenlegi  emlékmű megmarad emlék 
műnek,  akkor minek állít majd emléket  rajta  a Tinnye  címer 
rel?  Tinnyének?  Tinnye  még  él.  „Hülyeséget  ne  csináljunk 
mint  önkormányzat,  mert  kimegy  a  Facebookra  és  százan 
nézik,  hogy mibe  kössenek  bele.  És  szeretném  ezt  az  egészet 
elkerülni.” – mondta. A fél órásra húzódó vitát végül Krix Lajos 
zárta  rövidre  azzal,  hogy mivel  ez  nem  egy  előterjesztés  volt, 
hanem egy lakossági javaslat, ezért nem szavaztatja meg.

Az ülés előtt pár nappal a Völgylakók Egyesülete levélben 
fordult  az  önkormányzathoz  útkarbantartással  és  forga 
lom lassítással kapcsolatos támogatásért, de Krix Lajos pol 
gármester  úgy  döntött,  hogy  mielőtt  bármiről  is  döntene  a 
testület, szeretne részt venni egy taggyűlésen, hogy részletesen 
megismerhesse  az  egyesület működését  és  igényeit.  Lapzártát 
követő  információink  szerint  taggyűlésre  nem  került  sor, 
viszont az egyesület és a hivatal közötti megállapodás kialakuló 
félben  van,  ami  csak  az  egyesület  részéről  biztosított  jelentős 
mértékű pénzügyi és munkaügyi önrésszel jöhetett létre.

Hirdetés

SZÓKIMONDÓ BESZÁMOLÓ (2/2)
a tinnyei önkormányzat KT üléséről: 2022.05.25.

CZ. SZ.

A májusi képviselőtestületi ülés csak 4 testületi tag rész vé te lé 
vel  zajlott  és  a  szavazások  többsége hozta  is  a 4:0ás  egyet ér 
tést.  A  legutóbbi  ülés  óta  eltelt  időszak  beszá molója,  a  lejárt 
határidejű határozatok, a tavalyi költség ve té s utólagos módo sí 
tása és zárszámadása, vala mint a szintén tavalyi gyermekjóléti 
és védelmi felada tok ellátásáról szóló beszámoló első öt napi 
rendi pontja nagyjából negyed óra alatt le is lett zavarva.

A 6. napirendi pontban a testület többek közt arról tárgyalt, 
hogy  a Művelődési ház napi bérleti díját a korábbi 8 ezer 
Ftról 100 ezer forintra emeli,  amiből  tinnyei  lakos  50%os 
kedvezményt kaphat. (folytatás a 4. oldalon)
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Szólimondó beszámoló (2/2) (folytatás a 3. oldalról)
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KERES
+36 70 659 4047
Kerti munkákra keresek alkalmas fizikumú munkaerőt, 
34 hétre, napi 67 órában.

tinnye.info/apro

Egy új rendelet tervezet szerint a közérdekű adatokat a te 
lepülési önkormányzatoknak közzé kell tennie. Hogy pontosan 
mi  tartozik  ebbe a kategóriába és hogy ennek a közzétételnek 
mi  legyen  a  módja,  arról  fogalmazott  meg  javaslatot  Geréb 
Tünde  jegyző  asszony.  A  javaslat  nem  közvetlenül  a  rendelet 
megalkotásáról,  hanem  a  rendeletalkotás  szándékáról  és  ille 
tékes hatóságokkal való előzetes egyeztetésről szól csak, amit a 
jelenlévő testület tagok módosítás nélkül elfogadtak.

A testület elfogadott egy közel 12 millió forintos árajánlatot 
a Jászfalusi út 5. szám alatti szol gá lati lakástömb te tő  felú jí tá 
sára, amit az önkormányzat saját  forrásból  fog megva lósítani. 
Ezt  követően megszavazta,  hogy  a  nemrég  egymillió  forinttal 
megtámogatott Tinnyei Üvegtigris Fut ball Club 2022. június 
1től  jogszerű működésének  időtarta má ig  ingyen  vehesse 
igénybe  a  sportpályát,  de  annak  és  az  öltöző  épületnek  a 
karbantartásáért  vállaljon  felelősséget,  fi
zesse  a  közüzemi  díjakat,  és  az  ön kor 
mányzati  rendezvények  idejére  az  öl tö ző 
vizesblokkját bocsássa rendelkezésre.

A  kötelező  közétkeztetés  témájá 
ban  meghirdetett  köz be  szerzési  eljá 
rásra  egyetlen  szolgáltató  sem  adott 
aján la tot,  ezért  a  jelenlegi  eljárást  a hi
vatal lezárja és új eljárást ír ki.

Az  egyebek  napirendi  pont  előter
jesztéseiről  csak  a  képviselők  kaptak 
tájékoztatást.  Külső  szemlélő  számára 
csak  az  ülés  közvetítéséből  és  a  jegyző 
könyvé ből derülhetett ki az, hogy többek 
közt  egy Petőfi  emléktábla elhelyezésére 
ér kezett  felkérés  az  önkormányzathoz. 
Hogy ez pontosan mit tartalmazott, sem 
miből  nem  derül  ki,  de  a  testület  egy 
nem  szavazattal  és  3  tartózkodással 
elutasította a javaslatot.

TTiinnnnyyéénn  eezztt  lleehheett??

A  BajcsyZsilinszky  utca  8.  hátsó 
épületszárnyában  működő  vegyesbolt 
részéről az ülés előterjesztéseinek kikül 
dését  követő  napon  jött  a megkeresés  a 
hivatalhoz, hogy az üzlethelyiség bőví té 
se  érdekében  rendbe  tennék  az  épület 
szárny további részét, amihez azonban a 
tetőfelújítást  az  önkormányzatnak 
kéne állnia kb. 5,2 millió forint érték
ben.  A  testület  úgy  döntött,  hogy  meg
hosszabbítják  az  önkormányzati  ingat 
lanok meg hirdetésének határidejét – van 
ugyanis érdeklődés – és akkor az eset le 
ges bevé telből  lehet erre a fejlesztésre  is 
félre tenni.

Az Élhető Települések TOP+ prog ra 
mot  említve  Krix  Lajos  polgármester 
szóba hozta a településközpontban kia la 
kítandó  parkolókat,  zebrákat  és  a  Pohl
udvar esetleges továbbfejlesztésének gon 
dolatát  is.  Balogh  Rita  alpolgármester 
asszony  hozzátette: mivel  a  Pohludvari 
parkoló az utóbbi időben szinte állan dó 

an  telítve van, szükség volna még par
kolóra a falu központban, akár az utak 
szélén is, párhuzamosan, mint Perbá 
lon.  „Fedett  árok kal…”  –  tette  hoz zá 
Geréb Tünde.

Nocsak,  lehetséges,  hogy  lassan  be
érnek a 2020 novemberében (Körtvélyes 
18.  lapszá mában)  elhintett  Közlekedési 
reform ötleteim?  

NYÍRNI VAGY NEM NYÍRNI?
Vízmegtartás+biodiverzitás 200 000, forintos bünti nélkül

CZUCZOR SZABOLCS

Június  22én  megjelent  a  Facebookon 
egy A4es papír fényképe, rajta egy felhí
vással,  amin  Krix  Lajos  polgármester  a 
lakossági  együtt élés  alapvető  szabálya 
inak  betar tá sá ra,  pon tosabban  az  ingat 
lanok  és  ingatlan  előtti  közterületek 
karban tartá sá nak  köte lező sé gére  figyel 
mez tet. Írja to váb bá, hogy július 15től a 

hiva tal ezt foko zot tan ellen őrzi és ahol 
szabály sértést  állapít  meg,  ott  akár  200 
ezer  (jogi  személy  esetén  2  millió)  fo 
rintos  büntetést  is  ki róhat.  Túllépve 
azon,  hogy  ez  a  fajta  tájé koztatás  nem 
felel  meg  az  SZMSZnek,  fo gad juk  és 
ismerjük  el,  hogy  az  allergén  gyo mokat 
irtani,  a  kártevők  megbújására  lehe tő 

séget  adó  susnyást  ritkítani  kell.  Érde 
mes  viszont  felidézni,  hogy  júni us ban  a 
kör nye ző telepü lések komoly vízhi ánnyal 
küz döt tek és ma már a  talajvíz  is sokkal 
mélyeb ben  van,  mint  néhány  éve.  A 
monokultúrás  gyep  öntö zé sére  ellocsolt 
víz pillanatok alatt elillan, ráadásul ha ez 
vezetékes víz, akkor még pazarlás is. Egy 
biodiverzív (biológiailag sokszínű), több
féle  vadvirágot  tartalmazó  mező  ezzel 
szemben  akár  napokig  magában  tartja 
azt…  hacsak  le  nem  kaszál ják.  A  ka szá 
lással,  fűnyírással  tehát  érde mes  óvato 
san  bánni,  ahogy  azt  is  érdemes mérle 
gelni, hogy egy földterület, mikor tekint 
hető  rendetlennek.  Locsoljon  esővízzel, 
irtsa  az  allergén  gyomokat  és  segítse  a 
rovarokat és madarakat méhlegelővel!


