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Színes programok a tinnyei oviban
Ízelítő a Magvető Református Óvoda működéséből

CZUCZOR SZABOLCS

Hirdessen* nálunk vagy támogassa a lap me elenését úgy, ahogy azt az 1000 és 2000 Ft-os ismétlődő, vagy legutóbb 5000 Ft-os alkalmi hozzájárulással segítő 
olvasóink teszik! A lapot kiadó CZMB Bt. bankszámlaszáma: 10700763-70097438-51100005, közlemény: Körtvélyes támogatás   Köszönjük szépen.

A minap Jurkovics Zsuzsanna, intézmény ‐
ve zetővel beszélgettem arról, hogy az 
egyébként 75 férőhelyes tinnyei ovi gyer ‐
mek létszáma épphogy meghaladja a 60 %-
ot (jelenleg 47 gyermek jár ide), pedig az 
idénre tervezett gazdag és színes progra ‐
mokból vétek lenne akár egyetlen tinnyei 
apróságot is kihagyni. Köszönhetően a rela ‐
tíve hosszú, reggel 6-tól este 18 óráig tartó 
ügyeleti időnek, még környékbeli telepü lé ‐
sekről is hoznak ide gyerekeket, akiket az 
egyik helyi magán bölcsődével szoros kap ‐
csolatot ápoló intézmény már 2,5 éves 
kortól is örömmel fogad.

A csoportok heti tervét látva valóban 
tartalmas tevékenységek várják Tinnyén az 
óvodásokat. A klasszikus foglalkozásokon – 
pl. mozgáson, rajzoláson, festésen, kézi ‐
munkán, éneklésen, mese- és vers mondá ‐
son kívül Delacato fejlesztő tornára, fejlesz ‐
tőpedagógus által tartott mozgás fejlesz tés ‐
re, logopédiára, kutyaterápiára, református 
és katolikus hittanra is sor kerül. Külön fog ‐
lalkozásokra – angol, sakk, táncos torna, 
zeneovi – térítés ellenében van lehetőség. 
Az óvoda pedagógiai programjának fő 
irányelvei a hagyományőrzés, az egész sé ‐
ges életmódra nevelés, illetve környezet ‐
véde lem, melyeket az óvodapedagógusok 
építenek be a napi tevékenységekbe.

A korábban önkormányzati, ma már a 
református egyház fenntartásában mű ‐
ködő, de az önkormányzattól továbbra is 
rendszeres támogatásban részesülő in ‐
tézmény színvonalas helyszínt és prog ra ‐
mokat biztosít a gyerekeknek. Az óvoda 
sószobával, tornateremmel, fedett udvari 
játszórésszel, új bútorokkal, játékokkal van 
felszerelve. Az autóval érkező szülőknek a 
parkolás is biztosított a bejárattól csupán 
60 méterre. A fejlesztés persze sosem érhet 
véget: szelektíven gyűjtött műanyag hul la ‐
dék (kupakok) értékesítéséből, nyilvános 
programokként szervezett vásárokból ud ‐
vari játékokat és tartalmas, szórakoztató 
programokat biztosítanak az ovisoknak. 
Ízelítőül íme néhány a következő hetekben-
hónapokban várható programokból:

• November 11.: Márton napi műsor és 
lampionos felvonulás a faluban, melyre 
várják a lakosságot is

• November 21.: Bábelőadás
• December 5.: Adventi kézműves családi 

délután (ugyancsak nyilvános esemény)
• December 6.: Jön a Mikulás
• December 19.: Karácsonyi bábelőadás 

és ünnepély
További információért keresse Jurkovics 
Zsuzsannát az ovodavezeto@tinnye.hu 
e‐mail címen!

Felnőtt kosárlabda Tinnyén?!
Felhívás

DOLGOS MÁRTON

Volna kedved néha hobbiszerűen kosarazni munka után? Helyszín a tinnyei 
Kossuth Lajos Általános Iskola tornaterme. A terembérlet költsége 1…2 eFt/
fő/alkalom körül lesz a létszám (és a Tankerület) függvényében.
Jelentkezz itt: https://forms.gle/gXLnTR4LcF3MSUED7

Huligánok a temetőben
Randalíroznak a helyi fiatalok

CZ. SZ.

Augusztus utolsó vasárnapján az Ady Endre 
utcai katolikus temetőbe helyi rolleres fia ta ‐
lok mentek be és fákat, bokrokat, valamint 
sírok fejfáit kezdték ütögetni, miközben han ‐
goskodtak. Egy pillanatra tekintsünk el a la ‐
kosság hétvégi pihenésének zavarásától és 
beszéljünk inkább a természet rongálásáról, 
valamint az emlékhelyek megszent ség tele ní ‐
téséről! Ez végtelenül elkeserítő, főleg ha 
helyi fiatal követ el ilyesmit. Kérjük a kedves 
szülőket, hogy beszélgessenek el gyerme ke ‐
ikkel és tájékoztassák őket arról, hogy mi az, 
amit szabad/illik és mi az, amit nem!

Makkfa-ligeti piknik
Élménybeszámoló

NYERGES BÉLA

Szeptember első szombatján ismét „Szom ‐
szédolás” (grillparti, bográcsozás) volt a 
Makkfa-liget lakóinak részvételével. Ennek a 
közösségépítő, -formáló családi pikniknek 
immár 13 éves hagyománya van.

Az első összejövetel – amelyre még 2009 
tavaszán került sor – apropója a terület fá ‐
sítása volt.  Ekkor még csak 10-12 család élt 
a területen és általuk kerültek elültetésre a 
főút melletti sövény és fasor növényei, 
valamint a vízelvezető árok két oldalán ma 
is látható fasor. Ez olyan jól sikerült, hogy 
ezt követően évente 3-4 alkalommal is 
megszervezésre került az itt élők részéről. 
Ezen alkalmakkor általában nem csak az 
idő eltöltés, a közös főzés volt a program, 
hanem a terület szépítése, karbantartása 
érdekében is végeztek munkát az itt élők. 
Metszették a fákat és sövényt, szedték a 
szemetet, takarították a vízelvezető ár ko ‐
kat, betonoztak járdát, vagy éppen az ön ‐
kormányzattal karöltve hidat építettek. 
Persze az ilyen alkalmakkor mindig jutott 
idő a bogrács, grill felállítására és a közös 
munkát finom ételekkel és italokkal koro ‐
názták meg a résztvevők. (folytatás a 2. oldalon)

Változik a tinnyei képviselő-testület összetétele
Ladányi Péter lemondott, ezért új képviselő kerül a testületbe

CZ. SZ.

A szeptember 28-ai képviselő-testületi ülés különleges bejelentéssel vette kezdetét. Krix 
Lajos polgármester tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Ladányi Péter az ülés előtt benyújtott 
nyilatkozatában – 3 év aktív képviselői munka után – lemondott tiszt ségéről. Ladányi Péter 
saját blo án is elérhetővé tett nyilatkozatában (amit a 2. oldalon lapunk is szemléz) több 
helyi nehéz séggel indokolta döntését, amik már egyenként is komoly hátráltató tényezői 
lehetnek egy önálló képviselő felelős és odaadó munkájában, nemhogy együttesen.

Krix Lajos a nyilatkozat bejelentése után elmondta, hogy Tinnye Község Önkormány za tá ‐
nak Képviselő-testülete mostantól nem 7, hanem csupán 6 fős, de ez természetesen ideig ‐
lenes állapot. Az ilyenkor szokásos eljárás – azaz a 2010. évi L. tv. 21. § (1) bekezdése – 
szerint a jelen ciklust meghatározó 2019-es önkormányzati választáson szavazatot szerzett 
többi képviselő-jelölt a választáson elért szavazataik száma szerinti csökkenő sorrendben 
lesznek felkérve, és az töltheti be a megüresedett tisztséget, amelyik sorrendben először 
mond igent a felkérésre. Ha felidézzük a 3 évvel ezelőtti választási ered ményeket, az alábbi 
személyek az alábbi sorrendben számíthatnak a hivatal meg ke resésére: (folytatás a 2. oldalon)

Tinnye független helyi újsá a mostantól megújult formában, tömörebb, helytakarékosabb és átláthatóbb külsővel jelenik meg.
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De miért döntött így Ladányi Péter?
A lemondott képviselő nyilatkozatát szemlézzük

CZUCZOR SZABOLCS

Ladányi Péter a 2019 óta tartó önkormányzati ciklusnak talán az egyetlen képviselő-
testületi ta a, aki mindent megtett azért, hogy gondolatai kivétel nélkül minden tinnyei 
lakoshoz eljussanak és vice-versa, az összes lakos észrevétele eljusson hozzá (illetve rajta 
keresztül a képviselő-testülethez). Lapzárták előtti megkereséseimre többször is reagált, 
sőt proaktív módon írt is lapunk hasábjaiba. Lemondását követően nyilatkozatát is eljut ‐
tatta szerkesztőségünkhöz azzal, hogy lehetőség szerint teljes egé szé ben 
tegyük azt közzé a Körtvélyes jelen lapszámában. Sajnos erre ter je del mi 
okokból nincs lehetőségünk, ezért mindamellett, hogy nyilatkozatának 
online változatát linkeljük (http://tinnye.info/q/rd/lplemondo/), gondo la ‐
tait igyekszünk lényegre törően szemlézni:

A nyilatkozat fejezetekre bontva fejti ki, miért született meg a lemondás gondolata. Első 
és talán egyik legkomolyabb fájdalomként azt említi, hogy a faluvezetés folyamatosan fi ‐
gyelmen kívül hagyta a helyi lakosok véleményét. „Több képviselő a képviselő-testületi ülé ‐
seken sok esetben pikírt és cinikus hangvétellel fogadta a lakosság (mint választó polgárok) 
részéről érkező kéréseket, javaslatokat, kérdéseket és kritikákat.” – erre utóbbi lapszá ma i ‐
ban a Körtvélyes képregények formájában is igyekezett rávilágítani. Említést nyer az egyéb ‐
ként Tinnyén ritkaság számba menő képviselői blo a, aminek szerves része volt a szintén 
egyedülálló, szórólapok és utcabejárások során lakossági észrevételekkel feltöltött telepü ‐
lési feladatlista is. Ez egyébként informatikai kihívásnak sem volt utolsó, de sem a testület, 
sem a hivatal nem értékelte azt. Épp ellenkezőleg, a Krix Lajos polgármester által dominált 
testület szerint „a választópolgárok csak 5 évente szóljanak bele a faluban történtekbe”!

Már hírlap szerkesztői minőségben is megtapasztalta, hogy a „közérdekű adatok kiadása 
rendszeresen meghiúsult vagy megnehezítették, ellehetetlenítették azt”. A 2019-es válasz ‐
tások óta ez annyi ban változott, hogy akkortól már a képviselői munkája látta ennek kárát. 
Elkeserítő, hogy még mindig vannak olyan adatigénylései, amiket máig nem kapott meg.

A nyilatkozat részletesen érinti az ominózus plakát pert is, amit Krix Lajos jól láthatóan 
azért tartott fent 2,5 éven keresztül, majd terjesztette ki Ladányi Péterre és még két másik 

Makkfa-ligeti piknik (folytatás az 1. oldalról)

A fentieken túl minden év kiemelkedő 
eseménye, a különleges hangulatú Szom ‐
szédolós Karácsony, amely mintegy 5 éve 
került be a programok közé. Erre minden 
évben a Szenteste előtti utolsó hétvégén 
kerül sor. Ekkor különleges díszbe öltözik az 
egyik lakó háza alatti műhely, ahol rend ‐
szerint – mint egy nagycsalád – 60–70 fő 
köszönti a közeledő ünnepet, a helyiek által 
sütött finomságokkal roskadozó asztalok 
mellett. A fenti programok által nagyon erős 
és összetartó közösség formálódik a 
Makkfa-ligetben, ahol mindenki ismeri nem 
csak a közvetlen szomszédait, de vala ‐
mennyi utcabelit és tulajdonképp a domb ‐
oldal minden lakóját.  

Ezen alkalmak során hasznos infor má ci ‐
ók is eljutnak az itt lakókhoz, hisz volt, hogy 
a polgármester (aki egyébként szintén a 
Makkfa-liget lakója), hol a jegyző asszony is 
megtisztelte az összejövetelt jelenlétével. 
De hallhattak már az itt lakók drog pre ven ‐
ciós előadást is. A szeptember eleji leg u ‐
tóbbi alkalomra, pedig Csoma Áron refor ‐
mátus lelkész fogadta el az itt élők meg ‐
hívását, aki Szép Mónikával és Asbóthné 
Molnár Ildikó óvónővel együtt nagyon hasz ‐
nos ismereteket osztott meg a jelenlevőkkel 
és válaszolt a felmerülő kérdésekre.

A mostani Szomszédoláson 74 lakó töltöt ‐
te együtt a napját, akik a visszajelzések 
alapján ismét nagyon jól érezték magukat. 
Többen voltak, akik új beköltözőként először 
vehettek részt ilyen ese mé nyen. Számukra 
meglepetés volt, hogy új lakóhelyükön ilyen 
közös séget találtak és ilyen nagyszerű 
programba csöppentek. Az ország minden 
területéről költöztek már a Makkfaligetbe, 
de abban egyet értenek, hogy máshol nem 
jellemző, hogy egy település újonnan kiala ‐
kított utcáiban a beköltözők ilyen szinten 
ismerjék egymást, ilyen közösséget alkos ‐
sanak.

Változik a tinnyei képviselő-testület összetétele (folytatás az 1. oldalról)

• Geszler István Márton, 249 szavazat
• Rónaszéki Róbert, 228 szavazat
• Dr. Várkonyi Péter Iván, 219 szavazat
• Czuczor Szabolcs, 213 szavazat
• Kiss Gizela, 170 szavazat
• György Attila, 160 szavazat
• Nagy László, 141 szavazat
• Bódi István, 132 szavazat
• Lőrincz László, 86 szavazat
• Dr. Bölcskei János László, 68 szavazat
• Kurgyis Gábor György, 58 szavazat

Tinnyén ugyanígy, sorrendiség alapján tör ‐

ténő bejutásra nem sokkal a választás után 
is volt példa. Ekkor a 323 szavazattal meg ‐
választott Dr. Molnár Ede Levente mon dott 
le tisztségéről, így helyét a 260 szavazatot 
elérő Darázs Lászlóné ve hette át.

Lapzárta előtt pár órával, az október 26-i 
képvi se lő-testületi ülés előkészítő anyagá ‐
ból derült ki, hogy Geszler István el vállalta a 
megbízatást, az ülésen letette képviselői 
esküjét, a képviselőknek járó havi bruttó 
40 000 forintos tiszteletdíjra pedig – előd jé ‐
vel ellen tét ben – igényt tart.

tinnyei lakosra, mert így akar ta büntetni azokat a „markáns szemé ‐
lyeket”, akik ki merték mondani a vé leményüket. Szomorú, hogy 
ugyan a pert a polgármester elvesztette, a had já rat sikerrel járt: 
egy markáns személlyel keve sebb képviselheti a tinnyei lakosokat.

Szó esik a kirekesztésről is, amit nemcsak a kritikusan gondol ‐
kodó és kritikus véleményét nyíltan felvállaló képviselő élt meg, de 
azok a periférián élő lakosok is, akik vala mi lyen érthetetlen oknál 
fogva egyszerűen nem fértek bele a polgár mester még 2014-ben 
büszkén bejelentett közösségépítési prog ramjába. És ugyan a 
nyilatkozat nem említi, de érdemes felidézni az (előző lapszámban 
említett) áprilisi SZMSZ módosítást, ami tar tal mát tekintve gya kor ‐
latilag egy „Lex Ladányi”. Hiszen ki mást célzott volna a képviselői 
felszólalásokat korlátozó módosító javaslat?

Ha pedig mind a lakosok, mind az őket képviselni próbáló kép vi ‐
selő is a kirekesztés áldozatává válik, han uk nem hallgattatik 
meg, sőt még a közösségi médiában is gúnyt űznek belőlük, akkor a 

többségen az apátia és a közélet iránti passzivitás lesz úrrá. Idővel 
a kritikák, de még a kérdések is eltűnnek a közbeszédből, a vezetés 
fölötti állampolgári kontroll pedig végleg megszűnik.

A nyilatkozat végül egy objektív érvvel zárul: Ladányi Péter 
életkörülményeinek megváltozása miatt elköltözött Tinnyéről. És 
ugyan „ha a lakosok részéről általánosan tapasztalható lenne a 
közéleti folyamatok iránti aktív, proaktív érdeklődés és cselekvés, 
amennyiben a képviselő-testületben nem lenne általános az a 
kirekesztő hozzáállás, ami sajnos jelen van, talán a távolság ellenére 
is érdemes és hasz nos lenne folytatn[ia] a képviselői mun ká[t].”, 
„[a]zonban sajnos nem ez a helyzet, és a tapasztalatai[…] alapján 
esélytelen, hogy ez megváltozzon.”

Sajnos ez az utolsó indok nem egyedülálló a régióban. Társ tele ‐
pülésünkön, Pilisjász falun, épp a nyáron lezajlott időközi válasz tás 
részvételi adatai alapján döntött úgy két kép vi se lő, (folytatás a 3. oldalon)
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De miért döntött így Ladányi Péter? (folytatás a 2. oldalról)

hogy lemondanak a mandátumukról, mert szimplán nem érezték a 
tenni akarást, a véleménynyilvánítás fontosságát a koráb ban őket 
meg választó lakosokban.

Szókimondó beszámolók
a tinnyei önkormányzat képviselő-testületi üléseiről

CZUCZOR SZABOLCS

Az elmúlt viszonylag hosszabb időszak miatt az ülések beszámolóit 
most egy cikkben foglaljuk össze. Érdemes megfigyelni, hogy nyár 
eleje óta, kritikus hang nélkül példátlan a kérdés és kételyek nélküli 
egyet értés a testületi tagok között.

2022.06.29. rendes ülés 4:0-s egyetértéssel**
Az ezúttal némiképp foghíjas testület a szokásos polgármesteri be ‐
számoló és lejárt határidejű határo za tok átfutása után a Köz szol ‐
gálati Tisztviselők Napjáról hozott ren deletet, aminek dátuma a 
Sem mel weis nappal (július 1.) esik majd egybe és ami az érintettek 
számára munkaszüneti nap lesz. A Bajcsy-Zsilinszky utca 27. alatti 
önkormányzati bérlakásról is határozat született, eszerint az in gat ‐
lant annak baleset ve szé lyes műszaki állapota miatt ki kell ürí teni, 
a jelenlegi bérlőknek pedig ki kell költözniük. A szintén bérbe adott 
Pohl-udvari (Bajcsy-Zsilinszky utca 8.) épületrész tető felú jí tásáról 
Krix Lajos pol gár mester el mondta, hogy azt a meglévő anyagok fel ‐
használásával, a lehető leg költség ha tékonyabban kell elvégezni. 
Örömteli, hogy február óta ismét beszélhetünk költség haté kony ‐
ságról a közigazgatásban (vö. Körtvélyes 26. (2022/04) számával). 
Megtörtént a civil szervezetek támogatásának pályá zati kiírása is, 
majd határozat született a tinnyei hivatalban végzett munka vé del ‐
mi ellenőrzéskor feltárt hiányosságok orvoslásának augusztus 
végéig szükséges pótlásáról.

Egyebekben Krix Lajos polgármester emlékeztetett, hogy köz zé ‐
tett egy felhívást az önkormányzati Facebook oldalon, amiben a 
kö zösségi együttélés szabályaira, ezen belül a vízelvezető árkok és 
utcafrontok tisztán tartására és gazmentesítésére emlékez teti a 
lakosokat (…mármint azokat, akik jelen vannak a közösségi plat ‐
formon és a rendszer algoritmusa úgy dönt, hogy me eleníti szá ‐
mukra a bejegyzést). A papír alapú figyelmeztetések is be lettek 
már dobva oda, ahol kirívó dolgok láthatók, ez kb. 50 ingatlant érint.

Darázs Lászlóné képviselő asszony hiányolta annak szabályozá ‐
sát, hogy a telektulajdonosok hova, meddig és mek kora fákat ül ‐
tethetnek. „K önnek Pestről és akkor azt csinálnak, amit akar nak.” – 
mondta. Geréb Tünde jegyző asszony emlékeztetett, hogy ezt kü lön 
ren de let fo a szabályozni. Naszvadi Győző képviselő úr felele ve ní ‐
tette azt is, hogy régebben mindenki tudta és tiszteletben tar tot ‐
ta azt is, hogy telekhatáron meddig és a szomszéd házhoz milyen 
közel szabad növényt ültetni úgy, hogy az megnőtt állapotában ne 
okoz zon majd a szomszédnak problémát. Sajnos Tinnyén gyakran 
hang zik el, hogy régebben mindenki tudott mindent, az újonnan 
érke ző, eleinte tájékozatlan beköltözők pedig azt hiszik, nekik 
min dent szabad. Valószínűleg ez annak is köszönhető, hogy ugyan 
lé tezik Tinnyének a közösségi együttélésről szóló hatályos rende le ‐
te, de az egy rendkívül rossz minőségű szkennelt dokumentum, 
nem ke reshető, a módosítás(ok)kal nincsen egységesítve, és nyil ‐
ván va lóan teljesen életszerűtlen az, hogy egy frissen beköltöző la ‐
kos töviről-hegyire átnyálazza a helyi rendeletek minden változatát 
és módo sí tását. Talán hatékonyabb lenne a „mindentudás” ter jesz ‐
tése, ha az önkormányzat minden frissen beköltözőhöz eljuttatna 
egy „össze foglaló a helyi szabályokról” c. kivonatot. De talán egy 
ál landó rovat*** (link gyűjtemény) is elég lenne a helyi újságban.

A polgármester végül emlékeztette a jelenlevőket a közelgő kö ‐
zösségi programokra is, úgy mint a július végi búcsúra (ahova 
Men czer Tamás országgyűlési képviselőt is meghívta) és az 
augusztus 20-i ünnepségre.

2022.08.04. rendkívüli ülés 4:0-s egyetértéssel**
A testület jóváhagyta a Bajcsy-Zsilinszky utca 27. alatt lakó bérlők 
kérését, mely szerint kiköltözésükig, de legkésőbb 2022.11.30-ig az 
önkormányzat enged je el nekik a havi bérleti díj megfizetésének 
kötelezettségét. Ugyancsak jóváhagyta 3 civil szervezet egyenként 
150 000 Ft-os támogatásra benyújtott pályázatát.

2022.09.28. rendes ülés 5:0-s egyetértéssel**
Az őszi ülésszak a tinnyei képviselő-testület megfogyatkozásának 
(Ladányi Péter lemondásának) bejelentésével kezdődött. A polgár ‐
mesteri beszámolóból kiderült, hogy a kormány a nyár folyamán 
befagyasztotta a TOP+ pályázatokat, illetve hogy több térségi te ‐
lepülésen napirendre került a rezsi költségek várható megemel ke ‐
désének problémája.

A 2022. évi költségvetés módosítása többek közt azért vált 
szük ségessé, mert az év folyamán bizonyos bevételi tételek (pl. te ‐
lekel adások, adóbefizetések) nem realizálódtak. Ez azonban – mivel 
javarészt csak tartalékképzésről van szó – a költségvetés egyen sú ‐
lyát nem veszélyezteti. Mivel Tinnyének eddig nem volt olyan ren de ‐
lete, amely a zöldterületekkel való gazdálkodást, a növények ül ‐
te tését szabályozná, a hiányosságot pótolni kell. A szavazásra bo ‐
csá tott rendeletterv szabályozni kívánja a növények (fák) ültetését, 
ki vágását és pótlását, a telekhatárok közelében élő növényeket 
érin tő szomszédjogokat, a köz te rü leten történő növényültetés és a 
telepíteni kívánt fajta kiválasztásának szempontjait stb. A szabá ‐
lyok be nem tartását pedig a közösségi együttélés alap ve tő sza ‐
bá lya i ról szóló rendeletben foglaltakkal kívánja szank ci o nálni. Ez 
utóbbit egyébként a testület kompletten meg re for málná, amit 
később társadalmi e gyez tetés re is bocsátana javas lattétel cél já ‐
ból. Ettől függetlenül már most érdemes lehet ízlelgetni az elő ter ‐
jesztésben foglalt ren de let tervet, az ugyanis számos olyan nép sze ‐
rű témát taglal, ami az el múlt évek alatt gyakran okozott nézet el ‐
térést a lakosság körében. Pl.: mikor lehet hangosan bulizni, zajjal 
járó kerti munkát végezni, avart és kerti hulladékot égetni stb. 
Geréb Tünde jegyző asszony felvetette még a koldulás kérdéskörét, 
ami – mivel kis faluban élünk és szin te mindenki ismer mindenkit – 
kényes témának bi zo nyult, jól látha tó an zavarba is hozta a testület 
ta ait. Naszvadi Győző képviselő úr a tiltására adott javaslatot, de 
erről úgyis a tár sadalmi egyez te tés után születik majd végleges 
döntés. És már át is köthetünk a kö vet kező napirendre, illetve az 
abban tárgyalt, a közterületek hasz ná latát szabályozni kívánó ren ‐
delettervre. Ugyan az előter jesztett tervezet számos esetet érint, az 
ülésen főként a személy autókkal való járdafoglalás és a napi rend ‐
szerességgel közterü le ten történő parkolás Tinnyén tapasztalható 
eseteit tár gyalta a tes tület.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályait 
megújító rendeletterv többek közt arról is szólt, hogy az ilyen té ‐
mákban nem lesz kötelező falugyűlést (lakossági fórumot) tartani. 
Ez annak ellenére, hogy hordozhatja magában a nyilvánosság kor ‐
látozásának veszélyét (hiszen a lakosságnak így személyesen nem 
lesz lehetősége véleményét szavakba öntve élő párbeszédet foly ‐
tat ni a tervezőkkel vagy polgártársaikkal), Geréb Tünde kifejtette, 
hogy a javaslatok összegyűjtésére egy online (folytatás a 4. oldalon) **
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Helyreigazítás
A Körtvélyes 27. (2022/07) lapszámában a 2022. áprilisi képviselő-
testületi ülés dátu maként helytelenül 2022. április 24-et írtunk. Való ‐
já ban az ülés 26-án, kedden volt. A tévesztésért elnézést kérünk.

CZUCZOR SZABOLCS

felület áll majd rendelkezésre (ez ugye az internetkapcsolattal nem 
rendelkezők számára máris kirekesztő lehet), ami közvetlenül to ‐
vábbítja azokat az érintett szervekhez (pl. helyi főépítész, tervezők, 
képviselő-testület). Ironikus, hogy kb. egy évvel ezelőtt a tinnyeiek 
egy pár órája lemondott képviselője pont egy ilyen rendszerrel pró ‐
bálta volna megkönnyíteni az önkormányzat és a lakosság kö zötti 
eszmecserét, amit akkor a testület még hevesen ellenzett.

Településünknek a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pá ‐
lyá zathoz való csatlakozását is egyhangúan szavazta meg a tes tü ‐
let, ahogy a Pohl-udvarban mobil lángossütő céljából hely fog la lást 
kérvényező vállalkozó igényét is jóváhagyta.

Még 2018-ban a tinnyei református egyházközség megegyezett 
az ön kormányzattal arról, hogy a fenntartásukban lévő temetőben 
térítésmentesen bocsátanak rendelkezésre szociális parcellát, cse ‐
rébe az önkormányzat vállalja a temető zöldterületeinek karban ‐
tar tását. Ezt a hivatal a szerződés aláírása óta egyszer sem vé ‐
gezte el. A tevékenység költségét ezért máig az egyház fizette, 
most azonban szeretné, ha az önkormányzat ezt a pénzt vissza térí ‐
tené neki. Krix Lajos polgármester javasolta a testü let nek, hogy 
vizs gálják meg milyen arányban van a református egyház által a 
zöld területek karbantartására költött kb. 1,5 millió forintos költ ‐
ség té rí tési igény azzal, hogy az önkormányzat az elmúlt évek alatt 
egy szer sem élt a szociális temetkezés lehetőségével – főleg, hogy 
ilyen eset ben fordulhattak volna a katolikus egyházhoz is –, ugyan ‐
akkor fo lya ma tosan voltak kisebb ráfordításai pl. a szemét- és kon ‐
téner el szál lí tás ából eredően. Az annak idején megkötött szerző ‐
dést pedig bontsák fel és tárgyalják újra. Világos tehát, hogy az 
önkormányzat egyelőre nagyon ódzkodik attól, hogy a kötelessége 
elmu lasz tá sá ból eredő „kényszerkaszálást” kifizesse. (Akasztják a 
hó hért?) Egyúttal végtelenül szomorú, hogy az önkormányzatnak 
sok szor nemcsak a saját, eladásra szánt építési telkein, de a szer ‐
ző désben vállalt helyszíneken sincs erőforrása gondoskodni a zöld ‐
területek karbantartásáról (míg a lakosok figyelmeztetésére van).

Folytatódik a Bajcsy-Zsilinszky utca 27-et korábban bérlő, azt 
azonban műszaki okokból elhagyni kényszerülő család kálváriája. 
Találtak ugyan új bérleményt, de kérik az önkormányzatot, hogy an ‐
nak kaucióját (450  000  Ft-ot) segítsen nekik megfinanszírozni és 
támogassa őket a költözésben teherautóval. A testület jóváhagyta a 
kérést. Szintén folytatásos dráma az immá ron évek óta húzódó 
településrendezés folyamata, a legújabb orszá gos rendelkezés 
ugyanis néhány éven belül sokadjára is megreformálta ennek 
mikéntjét. Nincs más vá lasztás, úszunk az árral, és folytatjuk az 
eljárást az új sza bá lyok szerint – szólt a testület döntése.

Egy másik, ezúttal a régi iskola épületének (Bajcsy-Zsilinszky u. 
1.) bér lője is a bérleti díjának enyhítését kérte az önkormányzattól. 
Az ugyanis a testület döntése alap ján pont idén májusban lett meg ‐
emelve, és hát a rezsi démon itt is lecsapott. Balogh Rita alpol gár ‐
mes ter asszony és Krix Lajos polgármester is egyetértettek abban, 
hogy a rezsi költségek drasztikus megemelkedése miatt valóban 
érdemes lehet mérsékelni a helyi lakosságot kiszolgáló vállalkozók 
önkor mányzat felé fizetendő bérleti díját (mindhárom bérlő ese té ‐
ben), ezt pedig a többi képviselő is támogatta.

A következőkben a 20-ból 16 tinnyei közkút megszüntetéséről 
döntött a testület. Ezzel kb. évi egymillió forint kia dást próbál mér ‐
sékelni a faluvezetés. A megmaradó 4 kút to vábbra is biztosítja a 
vízellátással nem rendelkező ingatlanok és teme tők lakossági víz ‐
igényét. A szomjas turistáknak viszont kicsit többet kell sétálniuk.

Ismeretes, hogy a Királyvölggyel szemben lévő, a közelmúltban 
zöld utat kapott építési ingatlanok területén van egy kisebb erdős 
rész (1925 hrsz). A testület jóváhagyta ennek az erdőnek a meg ‐
szüntetését, illetve annak a Pilisi Parkerdőben, egy jelenleg nem 
erdős területen történő rekonstruálását, újratelepítését.

2022.10.26. rendes ülés, 6:0-s egyetértéssel**
Az októberi ülés a szeptember végén lemondott Ladányi Péter he ‐
lyét átvevő Geszler István önkormányzati képviselői megbí zóle ‐
velé nek átadásával és eskütételével kezdődött. A tinnyeiek új 
képvi se lője emellett nyilatkozott arról, hogy a többi képviselőhöz 
hasonlóan tiszteletdíjára igényt tart (előd je nem élt ezzel, így az 
elmúlt 3 évben csaknem másfél millió forintot spórolt meg a 
falunak). A tinnyei képviselő-testület tehát mostantól ismét 7 fős.

Az önkormányzat átláthatóbb működését szolgáló elektronikus 
közzétételről szóló rendelkezését követően a közös önkormányzati 
hivatal szervezeti és működési rendjének frissítéséről döntött a 
testület. Ez lényegében az aljegyző feladat kö rét és a két hivatal 
ügyfél fo gadási rendjét pontosította. A tinnyei ügyfélfogadás tehát:

• Hétfő: 8:00 – 11:30, 13:00 – 15:00
• Szerda: 13:00 – 15:30
• Péntek: 8:00 – 12:00

A tinnyei SZMSZ módosítása viszont részben az új képviselő belé pé ‐
se, részben pedig „technikai változtatások” és „apró hiányos sá gok” 
pót lása miatt vált szük sé ges sé. Utóbbiak közül talán a leginkább 
em lí tésre méltó tétel az, ami az önkormányzati Facebook oldalt is 
a helyben szokásos módon való tájékoztatás felületének nevezi 
ki. Ennek eredményeként az ott közölt hír az önkormányzat hiva ta ‐
los tájé koztatásának minő sül, ha pedig azt valaki nem követi vagy 
nem rendelkezik Face book regisztrációval, az joggal érez heti ma ‐
gát kirekesztve. Ugyanakkor örömteli fejlemény, hogy ezzel – ha a 
kö zösségi médiában tör té nő posztolás to vábbra sem egészül ki a 
tinnye.hu-n történő érdemi híradással – az ön kormányzatról nem 
mondható el többé, hogy közzétételi gyakorlata foghíjas. (Ügyes!) 
Az SZMSZ módo sí tása kitért még a polgár mester hétfői, előzetes 
be je lentkezés alapján mű kö dő foga dó órájának rövidülésére, ami 
mostantól reggel 8 órától csupán délelőtt 11:30-ig tart.

A pandémia elmúltával (enyhülésével?) ismét sor kerülhet köz ‐
meghallgatásra, ennek időpontjául 2022. december 8-át, hely szí ‐
néül a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermét lőtte be a tes tü ‐
let. Egyebekben a BÖT-ből  (Buda környéki Önkor mányzati Társulás) 
való kilépésről, valamint arról az Érdi Tankerület által tett javas lat ‐
ról is tanácskoztak a képviselők, hogy a Kossuth Lajos Általá nos 
Iskola felvételi körzete kor láto zód jon Tinnye közigazgatási terü ‐
letére. Döntés egyelőre egyik témában sem született.

A művelődési házról megtudtuk, hogy a nagy  ter em alapbe to no ‐
zása és szigetelése megtörtént, a gázkon vek torokat pedig meny-
nyezeti infra panelek váltják majd. A kis helyi sé gekben egye lőre 
maradnak a konvektorok, így azok közösségi célú fel használása té ‐
len korlátozva lesz. Idén ismét a Pohl-udvar lesz az adventi vásár 
helyszíne és várha tó an a falu karácsonyfa is ott lesz felállítva.


