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Polgármesteri beszámoló 

 

Április 25-én Tokod Nagyközség Önkormányzatának rendes testületi ülésén 

vettem részt, ahol 11 napirendet tárgyalt településünk képviselő-testülete. 

Április 28. Dorogra voltam hivatalos a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulási 

tanács ülésére, ahol elfogadásra került a kistérség 2021. évi költségvetésének 

zárszámadása,2021. évi belső ellenőrzési jelentése, A Dorog és Térsége Szociális 

Alapellátó Szolgálat 2021. évi szakmai beszámolója, valamint a Központi 

Háziorvosi Ügyelet 2021. évi szakmai beszámolója. Továbbá tájékoztatást 

kaptunk a Homokvasút nyomvonal turisztikai fejlesztéséről, melybe reményeink 

szerint Ebszőnybányát be fogjuk tudni csatolni. A régi homokvasút 

nyomvonalára terveznek kialakítani egy több funkciós nyomvonalat, melyet 

gyalogos kirándulásra, futásra, kerékpározásra, lovaglásra és havazás esetén 

akár sífutásra is lehetne használni. Tervezés alatt van a projekt, amint lesznek 

konkrétumok, tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.  

Április 30.  Meghívást kaptam a 36. SÁRISÁPI NYÍLT BORVERSENY és a 9. SÁRISÁPI 

NYÍLT PÁLINKA- és PÁRLATVERSENY ünnepélyes eredményhirdetésére, ahol 

díjazhattam a legmagasabb pontszámot elérő tokodi bort és borászt. Az 

önkormányzat különdíját az öt tokodi borász közül Szemes József nyerte el, 

olaszrizling fehérborával, ezúton is gratulálunk neki.  

Május 5. Hivatalunkba látogatott a Magyar Suzuki Zrt. HR& TÁRSASÁGI 

TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYÁNAK vezetője, dr. Varga Zoltán. Az Üveggyárban 

található Suzuki szálló kapcsán egyeztettünk, melyről külön tájékoztatást 

teszünk közzé a Tisztelt Lakosságnak.  

Május 9. Bukovics László tervező Úrral, Matusek Anita a Dunamente és Térsége 

Turisztikai Egyesület képviselőjével, valamint a Dorogi Kerékpáros Egyesület 

elnökével Farda Zsuzsával egyeztettem a homokvasút nyomvonalán 

kialakítandó fejlesztés kapcsán és annak lehetőségeiről, hogy miként tudnánk 

becsatolni Ebszőnybányát a tervezett nyomvonalba.  

Május 10. Sárdi Tamás Úrral a Dorogi Futókör képviselőjével egyeztettem az 5.0 

Gete Trails elnevezésű éjszakai futóverseny kapcsán, hiszen a 21 kilométeres 
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félmaratoni táv érintette községünket. 3 ellenőrző és egy frisstőpont került 

kialakításra településünkön. Köszönöm a segítséget a Tokod Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület elnökének, Góra Gergő Úrnak, az Együtt Tokodért Egyesület 

tagjainak, név szerint Faragó Ferencnének, Süvegesné Ifjú Ildikónak, Nagy 

Károlynak, valamint Faragó Ferenc képviselőtársamnak.  

Május 11. Nyergesújfalu Polgármesteri Hivatalában Faragó Ferenc 

képviselőtársammal tárgyaltunk a Máv Zrt. infrastruktúra fejlesztési 

igazgatójával, Tulik Károly Úrral. A megbeszélés fő témája az Üveggyárban 

található vasútállomás peronjának fejlesztése, esetleges P+R parkolók 

kialakítása, valamint MÁV terültetek gondozásba vétele volt. 

Május 12. Turisztikai pályázati projekt kapcsán egyeztettem a Dunamente és 

Térsége Turisztikai Egyesület elnökével, Szekér Zoltán Úrral, ugyanis  egy a 

pincevölgyben megvalósuló Ökoturisztikai Találkozópont kialakítását szeretné 

önkormányzatunk megpályázni.  

Május 18.  Településünk adott otthont a Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési 

Egyesület éves közgyűlésének és elnökségi ülésének. 

Május 19. Csütörtökön, két év után ismét versenyezhettek az Esztergomi Járás 

területén tanuló diákok az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

szervezésében megtartott katasztrófavédelmi versenyen, mely 

megmérettetésnek a művelődési ház udvara adott otthont. A versenyző 

csapatoknak kilenc állomáson kellett bizonyítaniuk.  A feladatok között 

szerepeltek például ügyességi, irányítási feladatok, baleset bejelentésének 

szimulálása és tűzvédelmi, de iparbiztonsági és polgári védelmi tesztfeladatok 

is próbára tették a diákokat. 

Májsu 21. Két év kihagyás után, ismét összegyűltünk a Kockahegyen, hogy 

szalonnasütés közben élvezhessük az elénk táruló páratlan panorámát, illetve 

hogy újra fellobbanjon a Tokodiak és a térségben élő polgártársaink 

összetartozását jelképező tűz. 

Május 25. A papírgyűjtésből befolyó támogatás átadásán vettem részt a Tokodi 

Mesevár Óvoda-Mini Bölcsőde épületében, ahol részt vettek a Kienle&Spiess 

Hungary Kft képviselői, valamint intézményünk vezetője. Köszönjük szépen a 

kezdeményezést a Kienle&Spiess Hungary Kft-nek, a Farkas-transz Kft-nek a 

partnerséget, a lakosságnak pedig a leadott papírhulladékot.  

 

 

 

 

 



…/2022. (V. 30.) önkormányzati határozat 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri 

beszámolót, tevékenységet elfogadja. 

Felelős: Bánhidi László polgármester 

Határidő: azonnal 
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