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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 19/2016 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 

6-án megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
mal  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen 1 tartózkodás mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
 
140/2016. (X.6.) Kt határozat: 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és a NIF Zrt. ellen folyó perben kialakult egyezségi 
javaslatokat tartalmazó szerződéstervezeteket, és azokkal összefüggésben az alábbi 
döntéseket hozza: 

A Képviselő-testület az NFM-mel olyan tartalmú megállapodást köt, amelynek 
értelmében  

- az Önkormányzat részére legfeljebb bruttó 2.000.000.000 forint költségvetési 
forrásból megvalósul egy 16 tantermes iskola, az esetlegesen fennmaradó 
összeget Budakalász szabadon felhasználhatja az M0 autóút káros környezeti 
hatásainak csökkentése érdekében elsősorban út- és járdaépítésre, park és 
zöldfelület fejlesztésre, valamint rekreációs célokra. 

- az NFM 2020-ig vállalja az M0 autóút északi szektor (Megyeri híd) környezet-
védelmi és építési engedélyében előírt Budakalász-Pomáz elkerülő út teljes 
szakasza helyett kizárólag a 11. sz. főút és az 1111. sz. út közötti útszakasz 
megépítését.  

- a 2008-ban az NGM-mel kötött megállapodás a fenti pontok teljesülése ese-
tén hatályát veszíti.  

A Képviselő-testület az NFM-mel olyan tartalmú támogatási szerződést köt, 
amelynek értelmében  

- az NFM vállalja, hogy a perektől való elállási nyilatkozat megtételével 200 M. 
Ft.-ot, míg az iskola tervezője kiválasztására irányuló eljárás megindulása 
után a hátralékos 1.8 Mrd. Ft.-ot átutalja a város egy elkülönített bankszám-
lájára. 

- az iskola megvalósulási véghatárideje 2018. július 31., amennyiben pedig ma-
radvány-összegek keletkeznek, azok 2018. december 31-ig ráfordíthatóak  
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egyéb projektekre, amelyek közül az elsődleges az iskola körüli úthálózat, inf-
rastruktúra fejlesztése, továbbá a Budai út revitalizációja, illetve a Gerinc utca 
szilárd burkolatúvá tétele.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén Dr. 
Krepárt Tamás alpolgármestert, vagy Ercsényi Tiborné alpolgármestert a fenti 
feltételeket tartalmazó megállapodás és támogatási szerződés aláírására. 

  

Felelős: polgármester 

Határidő azonnal 

 
 

k.m.f. 
 

 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István sk. 
jegyző 

 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 


