
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  3/2010
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat vizsgálat lefolytatására és javaslattételre Kovács Attila
képviselő interpellációja ügyében

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

64/2010. (II.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Attila képviselő
interpellációja ügyében a vizsgálat és javaslattétel céljára kijelölt
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatával egyetért az
alábbiak szerint:

1. A Lupaszigeti út bal oldalán, illetve a Dunával párhuzamosan épült kerékpárút mellé a
Barát patak torkolatánál mindkét irányból legyen kihelyezve egy veszélyjelző, valamint egy
„vegyes forgalmú út” KRESZ-tábla. 

2. A szentistvántelepi hévmegállónál lévő „parkoló” jogszerű működése érdekében a
tényleges üzemeléssel összhangban születendő fennmaradási engedély iránti kérelem ügyében
a bírósági ítélet meghozatala után hoz döntést.

3. A szentistvántelepi hévmegállónál lévő „parkolóval” kapcsolatosan az önkormányzat által
kért talajmechanikai szakvélemény eredményének nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban
adott jegyzői választ elfogadja.

4. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét és a Közbeszerzési Bizottság
tagjait is értesíteni kell valamennyi közbeszerzési fejleményről.
Amennyiben lehetőség van egymással párhuzamosan elvégezhető munkafolyamatok egyidejű
elvégzésére egy adott beruházás megvalósítása során, akkor azokra a teljesítési határidőn belül
egyidejűleg kell elvégezni.



5. Kerüljön sor konzultációra a Helyi Építési Szabályzat jelenlegi tervezőjével, Liszkai
Krisztinával annak érdekében, hogy Budakalászon egységes szabályozás legyen kialakítva a
közműfejlesztési hozzájárulásokkal kapcsolatosan.

6. Az új óvoda építésének költségeivel kapcsolatos kérdés okafogyottá vált.

7. Az egészségház-beruházással kapcsolatos kérdésre adott jegyzői választ elfogadja.

8. A HÉSZ készítése kapcsán feltett, következő interpellációs kérdés okafogyottá vált:
„Hogyan lehetséges az, hogy a HÉSZ készítése kapcsán egy önkormányzati dolgozó
diszponáljon az elvégzendő feladatokról úgy, hogy az ellentétes a képviselő-testületi
szándékkal?”

9. Az egyes projektek sikeres végrehajtását állítólagosan veszélyeztető önkormányzati
dolgozókról szóló információkkal kapcsolatos kérdésre adott jegyzői választ elfogadja.

10, Budakalász Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint elsőfokú építésügyi hatóság által
az M0 gyorsforgalmi út 10. sz. főút-11. sz. főút közötti szakaszára kiadott szakhatósági
vélemény következtében az eljáró környezetvédelmi hatóság (OKTVF) által leállítani
szándékozott megvalósítás ügyével kapcsolatos kérdés okafogyottá vált.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:

Liptákné Szandi Ágnes


