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(A közmeghallgatás kezdetének időpontja: 18 óra 00 perc.) 
 
Parlagi Endre polgármester: Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a 
Képviselő-testület tagjait, a hivatal munkatársait és a jelenlévő budakalásziakat, 
valamint azokat, akik a képernyő előtt kísérik figyelemmel a munkánkat.  
 
A mai rendes ülésünknek egyetlen napirendi pontja van, az évi két szokásos 
közmeghallgatás közül az első, tavaszi közmeghallgatás. Kérem, aki ezzel a 
napirenddel egyetért, az szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 15 egyhangú 
igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a napirendet. 
 
A szokások szerint a közmeghallgatáson először a budakalásziak mondják el a 
véleményüket, kritikájukat, javaslataikat. Ha valakinek nem tudunk a helyszínen 
választ adni a kérdésére, akkor azt a legrövidebb időn belül írásban megtesszük. 
Önöké a szó. 
 
Dubniczki Gyula (1039 Budapest, Hatvani Lajos u. 2.): Én csak félig vagyok 
budakalászi. Egy vagyok a Budakalász 08/28 helyrajzi számú telkek bérlői 
közül, aki többedmagammal körülbelül 15-25 éve bérlem ezen területet, egy 
vázlatrajz szerint felosztott területet, amely egy helyrajzi számon van 
bejegyezve a Szentendrei Földhivatalban és körülbelül 60 bérlemény van benne. 
Kísérletet teszünk arra, hogy a problémáinkat újra elővezessük, hátha megértik 
azt, ami velünk az elmúlt 20 évben ezen a területen történt. 
 
A legutóbbi dologgal kezdem: ezt a telket bérbeadás szempontjából – nem 
használati szempontból – besorolták úgynevezett pihenő, üdülő jellegű telkekké, 
és a bérleti díjat ez alapján állapították meg, üdülőterületként. A bérünk az 
elmúlt évi duplájára emelkedett ezzel. Ezt az eljárást törvénytelennek tartjuk, 
amit a következőkben indokolni is fogok. Írásban kértük a Képviselő-testülettől, 
hogy vegye figyelembe az ezzel kapcsolatos problémáinkat. Kértük, hogy azt a 
rendeletét, amit magunkra nézve sérelmesnek tartunk, vizsgálja felül és főleg a 
terület használatát illetően hozna más döntést, ne az üdülőterületek közé sorolja 
ezt be, hanem a valóságnak megfelelően földhasználat szerint, mert ez egy 
mezőgazdasági besorolású terület. Annak idején, amikor ezt először bérbe 
vettük, ez mezőgazdasági terület volt, az egész folyamatban mezőgazdasági 
területként kezelte az önkormányzat, köteleztek minket arra, hogy úgy is 
törődjünk vele, gondos gazda módjára. Mi ezt megpróbáltuk megtenni; meg 
lehet nézni ezt a területet: amikor 20 évvel ezelőtt bérbe vettük, akkor egy 
hulladéktemető, egy hulladékhalmaz, egy bányagödör volt ott, tele mindenféle 
szeméttel; túl sokat dolgoztunk azon, hogy mezőgazdasági művelésre lehessen 
használni. 
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Én csak a magam példáját mondom: beültettem ezt a területet 96 darab 
gyümölcsfával, ezekkel dolgozom, alatta a kertet művelem. A területet 
művelésre alkalmassá tettem, annak ellenére, hogy a földhivatalnál nulla 
aranykorona értéken szerepel a mai napon is, én ott dolgozom. A mezőgazdasági 
művelésnek megfelelően 3%-os beépítettséget engedélyeztek annak idején, 
ennek megfelelően gazdasági épületet engedtek oda építeni, természetesen 
építési engedéllyel, majd a felépítés után használatba vételi engedélyt is 
gazdasági épületre kaptam. Ebben az épületben szerszámok, kisgépek vannak. 
Minden azt mutatja, hogy ez mezőgazdasági művelési terület, ennek ellenére 
üdülődíjat kell fizetnem többedmagammal ez után. 
 
Írtam egy levelet, amelyet minden képviselőnek eljuttattam, amelyben 
megpróbáltam a gondjainkat előadni. Azt kértük, hogy ezt a területet próbálják 
meg így figyelembe venni. Nem biztos, hogy mindenki ismeri ennek a múltját; 
nyilvánvalóan meg kell ismerniük, mert csak utána tudnak dönteni róla. 
Felajánlottuk a segítségünket a Polgármesteri Hivatalnak a pontos 
felmérésekhez, hogy ha a bérleti díjat annak alapján akarják meghatározni, hogy 
ki milyen munkát végzett el ott és ki mennyire járult hozzá a rekultivációjához. 
A szomszédunkban is dolgoztunk jó néhány esztendőt azon, hogy ott a régi, 
felhagyott római kori kőbánya patkányfészkeiből egy nagyon szép, erdős terület 
legyen. Ez a következőkben egy nagyon szép kirándulóhellyé fog átalakulni, 
amire vigyázni kell, hogy ne szemétbányaként, hulladéklerakóként működjön; 
fél évenként ott a fönti társaimmal szedjük a hulladékot, elvisszük Budapest 
területére és átadjuk a hulladékelszállítóknak. 
 
Valamit nem érzünk rendben. A polgármester úrral három éve találkoztunk és 
kértük arra két társammal együtt a hivatalában, hogy ezen a területen próbáljon 
rendet csinálni, amihez a segítségünket is felajánlottuk. Azt hiszem, ahogy 
másokat nem keresett meg a polgármester úr azzal, hogy segítsenek a terület 
rendbe hozatalában, úgy engem sem. Ezek után ért minket ez a mostani őszi 
rendelet, amely rendelet fölött törvényességi vizsgálatot kérünk. Mint tudjuk, 
ebben az országban tavaly megszüntették a Közigazgatási Hivatalnak a 
rendeletek fölötti őr szerepét. Ilyen értelemben országosan jellemző, hogy az 
önkormányzatoknál a rendeletalkotással van egy kis probléma. 
 
Ezen a területen nincsen se víz, se villany, se utat nem csinált senki. Az utat 
mindig az a társaság csinálta, akik jelenleg is ott vannak bérlőként. Az utóbbi 
időben valamiféle próbálkozást láttunk, építési törmeléket raktak le az út szélére 
– készítettem róla pár fényképet is –, de ebből utat építeni, rendbe hozni nem 
nagyon lehet, nem is szabad, nem beszélve arról, hogy az útépítés 
engedélyköteles. Úgy néz ki, hogy az a rendcsinálás, amit három éve megígért a 
polgármester úr - a következő évben rákérdeztünk, akkor is volt egy 
ígéretmeghosszabbítása, majd ebben az évben egészen más történt, 
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természetesen a mi véleményünk szerint, ami nem biztos, hogy az önök 
véleményével egyezik -, ott tart, hogy kaptunk a nyakunkba egy olyan 
rendeletet, amely rendeletnek megfelelően fog dolgozni a Polgármesteri Hivatal, 
de ez még több rendetlenséget fog okozni, mint ami eddig volt. Ez a 
rendetlenség most már más szinten fog megjelenni: az egymás mellett lévő 
telkek közül az egyik magántulajdonban van, mezőgazdasági besorolású, a 
mellette lévő telek üdülőtelek, mert bértelek, hogy a dupláját fizethesse az, aki 
bérli, a harmadik pedig valamiféle legelőnek kinevezett telek, amit érdekes 
módon a rendelet három mellékletében nem is nagyon találunk meg.  
 
Mi bérlők, akik ott vagyunk, nem vagyunk ellenségekként kezelendők, 
felajánljuk újra a segítségünket ahhoz, hogy ezen a területen rend legyen, akár 
olyan áron, hogy valamiféle egyesületbe tömörülünk, mert mint egyesület talán 
jobban tudjuk a szavunkat hallatni, viszont ehhez a testülettől emberekhez méltó 
hozzáállást remélünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
Parlagi Endre polgármester: Köszönöm szépen. Valóban, körülbelül három 
évvel ezelőtt megkeresett engem erről a területről több bérlő. Én akkor 
elmondtam nekik, hogy az a véleményem, hogy az önkormányzat nem teheti 
meg, hogy nem foglalkozik komolyan ennek a területnek a jövőjével. Ennek volt 
a következménye, hogy most, hogy a Helyi Építési Szabályzatot és a szerkezeti 
tervet újonnan alkotjuk, megbíztunk egy céget, hogy mérje fel ennek a 
területnek az adottságait és próbáljon meg olyan javaslatot adni, aminek a 
beépítése a szabályzatba lehetővé teszi, hogy ennek legyen gazdája, legyen 
jövője, lehessen infrastruktúrát építeni, utat építeni.  
 
Gondolom, Dubniczki úr is itt volt ennek a tanulmánynak a vitáján – ez a terem 
akkor tömve volt. A tanulmányírók világosan kifejtették, hogy van egy 
agglomerációs törvény, amely a Budapesttel közvetlenül határos településekre 
vonatkozik és amely meghatározza a 200 méteres védősávot is a közigazgatási 
határ két oldalán. Itt bizony elég szigorú szabályok vannak. Azért, hogy ezeket 
enyhítsék és a mi számunkra kedvezőbbek legyenek, én már jártam a főépítész 
asszonnyal a Pesttervnél, annál a cégnél, amelyik a törvénymódosítást a 
parlament elé terjeszti, hiszen ez a törvény 5 éves és az elfogadásakor úgy szólt 
a döntés, hogy 5 év múlva a tartalmát felülvizsgálják.  
 
Arról, hogy megváltoztattuk volna a minősítését ennek a területnek, én nem 
tudok, és ennek nincs köze a bérleti díjhoz. Itt 800-1000 négyzetméteres 
önkormányzati tulajdonú területért évi 40-50.000 forint bérleti díjat fizetnek a 
bérlők, és úgy gondoltuk, hogy ez méltánytalanul alacsony. Miután az 
önkormányzat a tulajdonos, úgy gondolom, hogy ezt törvényesen megteheti, 
tehát nem hiszem, hogy ebben a dologban bármiféle törvénytelenség történt 
volna. 
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Ezen a helyen én nagyon gyakran, szinte hetente megfordulok, nagyon sok 
bérlőt ismerek. Azt az anyagot, ami a Berdó utca mellett elhelyezésre került, egy 
útépítésből vettük ki, az olyan minőségű anyag a szakértők szerint, ami a Berdó 
utca javításához felhasználható lesz, tehát a tél elmúltával ezt meg fogjuk 
kezdeni. A legutóbbi látogatásom alkalmával ott egyéb szemetet, hulladékot 
nem találtam. Volt ott olyan önkormányzati tulajdonú telek, amit úgy hagyott ott 
a bérlője, hogy utána félmillió forintot fizettünk a kitakarításáért. 
 
Bevezettünk az önkormányzatnál egy teljesen új rendszert az 
ingatlanbérleteknél, ami azt jelenti, hogy amikor egy bérlő visszaadja a telket az 
önkormányzatnak, akkor van egy helyszíni bejárás és megnézzük, hogy az a 
telek milyen állapotban van, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, mint 
amilyenben korábban voltunk. Tehát én nem érzem az önkormányzat eljárását 
méltánytalannak. A bérleti szerződések most egy évre szólnak. Azért szólnak 
egy évre, mert nem tudjuk megmondani, hogy mikor kerülünk abba a helyzetbe, 
hogy ennek a területnek perspektívát adjunk egy új építési szabályzatban. 
 
Azon a fórumon, amelyiken a Berdó dűlőről volt szó, mindenki elmondhatta a 
véleményét. A legtöbben azt követelték, hogy kerüljön belterületbe, de ennek 
nagyon komoly feltételei vannak, ezt most nem tudjuk megtenni. Azt meg 
tudjuk tenni, hogy utat javítunk, közvilágítást építünk – ezt csináltuk az elmúlt 
évben is, jó néhány helyen –, és megtehetjük azt is, hogy a DMRV-vel leülünk 
tárgyalni, hogy ahol nem vállalja a vízhálózat bővítését, mert nincs nyomás, ott 
valamilyen műszaki megoldással ez mégis lehetséges legyen; akkor az ottani 
tulajdonosok, bérlők összefogásával esetleg megvalósítható. Egyébként 
elektromos hálózat csak a Berdó legtetején nincsen, a Laci bácsi féle lovas tanya 
után Üröm és a III. kerület felé, lejjebb maguk a tulajdonosok és a bérlők 
kiépítettek egy elektromos hálózatot.  
 
Csak megjegyzem, hogy az önkormányzat 20 évig nem foglalkozott azzal, hogy 
mi legyen ennek a területnek a jövője, most kezdtünk el ezzel foglalkozni. Ez 
ügyben lesz egy írásos elképzelés, erre a részre lesz egy szabályozás, ezt 
nyilvánosan meg fogjuk egy fórumon vitatni. Kérem, hogy minden érintett 
vegyen ezen részt és mondja el a véleményét. Mi arra törekszünk, hogy mind az 
önkormányzat érdeke, mint tulajdonos és mint a helyi építéshatóság érdeke, 
mind az ottani bérlők, tulajdonosok érdeke eljusson egy kompromisszumhoz. A 
mai világban egy 800 négyzetméteres telket évi 40.000 forintért nem lehet 
bérelni sehol szerintem. 
 
Földi Anna (József Attila u. 49.): Ha jól emlékszem, 2009. szeptember 30-án 
adták át a Megyeri hidat. Utána hallottunk ígéreteket, hogy a következő 
beruházási periódusban hogyan fognak segíteni az ott lakókon amiatt, hogy a 
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közlekedésben és egyebekben megváltozott helyzetet valamennyire 
kompenzálni tudja a város. Én ott lakom és nem tudok róla, hogy tettek volna 
bármit az ügyben, hogy a Tanító utca környékén az az úgynevezett körforgalom, 
amiről szó volt, hogy meg fogják valósítani, hogy egyáltalán hozzákezdtek 
volna. Ha nem így van, akkor nagyon örülnék, ha elmondanák, hogy valamilyen 
lépés történt ez ügyben.  
 
Szó volt arról is, hogy a József Attila utca egyik oldalán a járdát meg fogják újra 
csinálni, hogy az egyáltalán járható, használható legyen. Elég nagy gödrök 
voltak az utcában, 2008-ban vagy az előtte való évben ezeket megcsinálták, 
aztán a gödrök újra megjelentek, miután a hídra szeptember előtt nyolckerekes 
kocsik mentek. Nem az átlagos teherautó-forgalomra volt jellemző, amit abban 
az időben ezeken az utakon szállítottak és tönkretették azt, amit annak idején 
megcsináltak. Mi ott lakók kaptunk ígérvényeket, de úgy látom, hogy nem 
történik semmi. Vannak-e erre határidők, vagy van-e valami konkrétum, hogy 
ezek a dolgok mikor fognak beindulni, mikor lesz belőle valóság. Ez az egyik, 
amit szerettem volna megkérdezni. 
 
A másik. 26 éve építkeztünk, palatetős a házunk. Azt hiszem, nem ez az 
egyedüli ilyen Budakalászon. Nem tudom, végeztek-e erre irányuló felmérést, 
de azok között az épületek között, amelyeket ’84-86-ban vagy előtte építettek, 
nagyon sok olyan van, ami palatetővel épült. Ennek a négyzetméterre eső 
súlybírása és a gerendázata is a palára van kiszámítva. 26 év után a pala 
elöregedik, az ember akkor megpróbálja megcsináltatni. Előbb egy-egy kis részt, 
aztán amikor beszél a mesteremberekkel és azok elmondják, hogy ennek van 
egy kihordási ideje, utána a legjobb lenne lecserélni, akkor számolni kell. 
Nekem is adott erre ajánlatot egy ács. Mivel azt gondoltam, hogy ez 
engedélyköteles, felhívtam az önkormányzat műszaki osztályát azzal, hogy 
szeretném a palát átrakatni. Ők azt az információt adták, hogy az új 
rendelkezések szerint, amelyek most vannak a városban, csak cseréptetős házat 
lehet építeni, a pala átrakására nincs lehetőség.  
 
Amikor ezt jóváhagyták, akkor belegondoltak-e abba, hogy hány százalékban 
van a városban palával fedett ház? Belegondoltak-e abba, hogy a ’70-es, 80-as 
években, amikor az emberek építették ezeket a házakat, akkor még aktívan 
dolgoztak, de ezeknek a családoknak a túlnyomó többsége ma már nyugdíjas és 
mások a lehetőségeik? Ha tehát meg akarja csináltatni az ember a ház tetejét, 
akkor cserépfedéses tetőt kell csináltatnia, aminek más a teherbírása, hiszen a 
cserép sokkal nehezebb, mint a pala. Szembekerül az ember azzal, hogy a pala 
most már a Környezetvédelmi Minisztérium rendelkezése alapján veszélyes 
hulladék, amit el kell szállítani, ha lebontja, mivel a régi palák állítólag azbesztet 
is tartalmaznak. Segítő szándékkal kérem önöket, hogy mondják meg, hogyan 
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gondolták azt, amikor egy ilyen rendeletet hoztak, hogy az emberek ezt 
anyagilag meg tudják oldani a jelenlegi gazdasági helyzetben. 
 
Parlagi Endre polgármester: Az első kérdését meg tudom válaszolni, a 
másodikhoz majd kérünk műszaki kollegától segítséget. Ha ön figyelemmel 
kíséri az önkormányzat munkáját, akkor ez a közlekedésbiztonsági fejlesztés, 
amiről beszélünk, nagyon sűrűn napirenden van. A Budakalászi Hírmondónak 
úgyszólván minden számában tájékoztatást adunk arról, hogy ez a kétszer 250 
millió forint értékű fejlesztés milyen állapotban van. Ha eljön jövő kedden, 23-
án a testületi ülésre, ott a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. projektvezetője 
fog erről tájékoztatást adni, és egy írásos jelentés is készül, amiből önnek 
eljuttatunk egy példányt. A lényeg az, hogy mind az öt főközlekedési úton, 
amelyek Budakalászon átmennek, közlekedésbiztonsági fejlesztéseket terveztek 
már meg, ezeknek most fejeződik be az engedélyeztetése. 
 
A József Attila utcában a Tanító út előtt lesz egy terelősziget, ami lassítja a 
forgalmat, lesz egy kiépített gyalogátkelőhely, az útpálya egyik fele, amelyik 
megsüllyedt – mert alatta a csatornánál rosszul tömörítették a talajt –, az az 
aszfaltborítás ki lesz cserélve, ugyancsak ezen az oldalon a teljes járda ki lesz 
cserélve, a Kántor utcánál lesz egy gyalogátkelőhely. Az egyik oldalra olyan 
forgalomlassítókat terveztek, ami a száguldást fogja megakadályozni, tehát az 
utca felezővonalának vezetése nem pont a felénél fog menni, hanem attól egy 
kicsit el fog térni.  
 
A József Attila út és a Szentendrei út találkozásánál megtervezték a 
körforgalmat; ott olyan csatlakozás lesz, hogy abból be lehet menni majd a 
Klinger gyár területére, a Szentendrei útra, a József Attila útra, a Csapás utcára 
és a Szentendrei út folytatásához is csatlakozni lehet. Ez mindenképpen 
megoldja a közlekedésbiztonsági problémát. Három helyen lesz 
gyalogátkelőhely: a Country kocsmával szemben, a József Attila úton 
keresztben, a Szentendrei úton pedig keresztben a körforgalom előtt és után is. 
Eltüntetjük azt a vas villanyoszlopot, ami ott van a sarkon, az elektromos 
kábelek bekerülnek a földbe. Ha az engedélyeket a hivatal megszerzi, akkor 
kiírja a közbeszerzési pályázatot, vélhetően ez a nyár elején el fog dőlni, és 
gondolom, hogy miután választások lesznek és jön egy új kormány, a 
kivitelezési szerződést már az új kormány fogja megkötni. A fejlesztésre a 
fedezet benne van ennek a cégnek az ez évi üzleti tervében, tehát bízom benne, 
hogy meg fog valósulni. 
 
Az építési szabályzatban vannak valóban olyan előírások, hogy milyen 
tetőborítást lehet alkalmazni. Ezeket a szabályokat nem ez a testület hozta, 
hanem az előző és az azt megelőző, ezek nem változtak, tehát 2005-2006 előtt 
születtek. Azt, hogy milyen költségtakarékos megoldással lehet egy tetőt 
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lecserélni, én nem tudom megmondani, mert én közgazdász vagyok, de úgy 
gondolom, hogy ha valaki ugyanolyan formájú, ugyanolyan gerincmagasságú 
tetőt cserél le, azaz mondjuk felújít egy épületet, akkor ahhoz talán nem kell 
építési engedély, de ha az anyaga változik, ahhoz valószínűleg kell. 
Megkérdezem a műszaki csoportvezetőnket ezzel kapcsolatban. 
 
Hegyvári János műszaki irodavezető: A polgármester úr elmondta részben 
azt, amit én szerettem volna: 2005-ben állapította meg a Helyi Építési 
Szabályzat a településkép kialakításának általános előírásaiban azt a 
rendelkezést, hogy a tetőfelületek héjalása cserépfedéssel történhet. A Helyi 
Építési Szabályzat ezen rendelkezése nem tesz különbséget az új építésű és a 
meglévő épületek felújítása között, tehát ami építéshatósági engedélyhez kötött 
tevékenység – ilyen az épület tartószerkezetének elemeivel kapcsolatos felújítás, 
például a tetőszerkezet –, és amíg ez a rendelkezés él, addig az építéshatóságunk 
nem adhat engedélyt arra, hogy a palát palára cseréljék, csak cserépfedésre lehet 
cserélni. Annyi a hibája ennek a rendelkezésnek, hogy nem differenciálja a 
meglévő épületek felújítását és az ahhoz kötött engedélyek kiadását, illetve az új 
építést. Most a Helyi Építési Szabályzat készítésekor felül fogjuk vizsgáltatni a 
tervezőkkel ezen rendelkezés differenciálásának a lehetőségét, és akkor 
várhatóan lehetséges lesz, hogy ilyen élethelyzetekre is megoldás szülessen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Vannak pályázatok lakáskorszerűsítésre, ezeket 
időről időre áttekintjük. Most is vannak ilyenek, hogy fűtéskorszerűsítés, 
hőszigetelés és hasonlóak. Ha van olyan, amibe a tetőszerkezet cseréje belefér, 
akkor tudunk önnek segíteni részben a tájékoztatásban, részben abban, hogy 
milyen tartalmú pályázatot kellene elkészíteni. 
 
Földi Anna (József Attila u. 49.): Akárhogy nézzük, ez egy slendrián dolog 
volt, mert nem tekintették át annak idején eléggé, hogy mire kell odafigyelni. Én 
most szembesültem ezzel, mert most vált aktuálissá, most kérdeztem meg, hogy 
mi az irányadó rendelet. Ha ezt felülvizsgálják, akkor vegyék figyelembe az 
emberek anyagi lehetőségeit is, nem csak azt, hogy mi milyen anyagból van, 
mert amit a kereskedelem elad, az nem hiszem, hogy veszélyes hulladék lenne, 
különben nem lenne forgalomban. Azt mondta nekem egy ács mesterember, 
hogy ennek a zsindelynek, ami most kapható, négyzetméterre a súlya 
ugyanannyi, mint a paláé, kulturáltan is néz ki, tehát arra lehetne cserélni. 
Gondolom, hogy ez nem környezetszennyező anyag, és ha nem az, akkor bele 
kellene venni a felülvizsgálatba. A kereseti lehetőségeket, az anyagi 
lehetőségeket és az emberek tűrőképességét is figyelembe kell venni, hogy ki 
mit bír el. Azért választottuk önöket elöljáróknak, hogy segítsenek nekünk. Én 
elvárom az elöljáróktól, akiket választottam, hogy segíteni fognak nekem abban, 
hogy ha felülvizsgálnak egy rendeletet, amit én nem tudok megoldani, akkor 
nem egyesélyes rendeletet hoznak, ami azt mondja, hogy a legdrágább 
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lehetőséget lehet csak választani – biztos, hogy a legjobb anyag, de a legdrágább 
–, ha ez nincs, akkor nem csinálhatod. Ez nem így megy, az eső befolyik és a víz 
utat keres magának, úgyhogy segítsenek ennek megoldásában. 
 
Parlagi Endre polgármester: Én nem mondanám azt, hogy a jelenlegi 
szabályozás hibás; a jelenlegi szabályozás megfelel egy koncepciónak. Bele kell 
illeszteni az utcaképbe, a környék képébe, hogy azon a helyen milyen megoldás 
engedhető meg. Azt ígérem önnek, hogy ezt felül fogjuk valóban vizsgálni, 
hiszen a pala helyére palát már nem lehet rakni, de a palával súly vagy minőség 
tekintetében egyenértékű megoldás biztos létezik. Ezt majd szakemberek fogják 
kielemezni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Én úgy érzem, hogy itt nem a tartószerkezet 
cseréjéről van szó, illetve csak akkor lenne tartószerkezet cseréje, ha tényleg 
cserép kerülne rá. Akkor szerintem nem lenne engedélyköteles, ha nem cseréli 
valaki a tartószerkezetet, csak a héjazatot, de lehet, hogy Hegyvári úr másképp 
látja. 
 
A másik: én is tudok róla, hogy vannak Budakalászon olyan házak, amelyekre a 
jelenlegi HÉSZ mellett kiadták a lakhatási engedélyt és kanadai zsindely fedés 
van rajtuk. Gondolom, ilyen esetekben kompromisszum, hogy ha nem üt el 
nagyon erősen a környező házaktól, magyarul nem rontja a városképet, akkor 
ezt lehetne engedélyezni, főképp azért, mert az Alkotmánybíróság nem 
engedélyez olyan szabályozást tudomásom szerint, ami egy bizonyos településre 
teljes egészében kimondja, hogy mondjuk csak piros tető, csak földkábel, 
satöbbi, tehát itt differenciálni kell. 
 
Az építési szabályzat felülvizsgálata 5 évenként történik. Ez most folyik, csak 
egy sajnálatos haláleset miatt egy kicsit tolódik a határideje, de ha minden igaz, 
őszre befejeződik. Ezeket a problémákat megpróbáljuk mérlegelni és olyan 
kompromisszumos megoldásokat beépíteni az új szabályzatba, amik segítik a 
lakosságot. 
 
Dubniczki Gyula (1039 Budapest, Hatvani Lajos u. 2.): Két rövid kérdésem 
van. Most jött hozzám egy olyan információ, hogy a magánszemélyek 
kommunális adóját kell megfizetni azoknak, akiknek a naptári év első napján 
Budakalász területén építmény beépítetlen belterületi földrészlet tulajdonában 
van. Évek óta fizetjük a kommunális adót, ezért ezt ezek után még annyira sem 
értem, mint amennyire eddig értettem. A kommunális adó valamihez kötődik – 
valószínűleg olyan építményre, amire hivatkozik a rendelet. Az, hogy út nincs, 
villany nincs, közmű nincs, szemétszállítás nincs, semmi nincs, a kommunális 
adót valószínűleg nem érinti.  
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Parlagi Endre polgármester: Szemétszállítás van, jelentem, van a Berdóban, 
ahova a kukás autó fel tud menni, ott van szemétszállítás. Vagy Dubniczki úr 
akkor nem tartózkodik ott péntek korán reggel, amikor az autó éppen arra jár. 
 
Dubniczki Gyula (1039 Budapest, Hatvani Lajos u. 2.): Mi úgy tudjuk, hogy 
nincs; lehet, hogy meg fogunk győződni róla, hogy lesz.  
 
A másik kérdésem. Ültethetek én oda továbbra is gyümölcsöst egyéves bérleti 
viszony mellett? 
 
Parlagi Endre polgármester: Ültessen gyümölcsfát, természetesen ültessen. 
Arra, hogy a kommunális adót önök, akik bérlők, ezen a területen jogszerűen 
fizetik-e, írásban meg fogjuk válaszolni, mert úgy látom, az adós kollegánk 
éppen nincsen jelen. (Jelzésre:) Orosz úré a szó. 
 
Orosz György gazdasági irodavezető: Jó napot kívánok! Orosz György 
vagyok, a gazdasági iroda vezetője, aki az adócsoport munkáját is felügyelem. 
Dubniczki úr jól mondta, a kommunális adót azért fizeti, mert önnek ott van egy 
építési engedéllyel a saját nevében felépített épülete, és mint ilyen ez adóköteles 
egyébként. (Dubniczki Gyula: Belterület!) Ez nemcsak belterületre vonatkozik, 
hanem külterületre is, tehát ahol épület van, vagy ingatlantulajdon, ott 
kommunálisadó-fizetési kötelezettség van. (Dubniczki Gyula: Az újságban más 
van.) Az újságban egy tájékoztató van. Ha a jogszabályra kíváncsi, azt el fogom 
önnek küldeni, abban pontosan benne van, hogy ki az, aki kommunális adó 
fizetésére kötelezett; mindenki, aki valamilyen ingatlan tulajdonjogával vagy 
bérleti jogával rendelkezik. A kommunális adó, amikor bevezették, akkor 
valóban a szemétszállításhoz kötődött, de már megváltozott; megmaradt a neve, 
de ehhez kötve a szemétszállítás mint funkció nem kell, hogy kapcsolódjon. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Szeretnék válaszolni a hölgy kérdésére. Elhangzott 
itt a József Attila úti beruházások, illetve a Megyeri híd ellentételezése. Azt a 
szép, rózsaszín világot, amit itt felfestett a polgármester úr az előbb, én sajnos 
nem tudom megerősíteni, mert igazából másfél éve ezt hallgatjuk, valóban szinte 
minden hónapban szóba kerül a testületi üléseken a Megyeri híd ellentételezése, 
tervek vannak, vizuálisan már rengeteg beruházás megvalósult, de gyakorlatilag 
nincs semmi. 2008-ban, amikor az új szerződés aláírásra került, mi már akkor 
jeleztük, hogy ezzel több probléma is; egyrészt egy olyan kormánnyal kötnek 
szerződést, aki általában nem arról híres, hogy a szavát betartja, másrészt pedig 
volt egy megállapodás, amely alapján perelni lehetett volna a tárcát, és akkor 
előrébb járnánk, jóval jobb helyzetben lennénk, de azt felmondta az 
önkormányzat, illetve a szocialista kormánnyal kötött egy új szerződést, ami 
alapján járna évente ez a közel 250 millió forintos ellentételezés. Most már 750 
millió forintos beruházásnak kellene itt elvileg megvalósulnia; tervek, 
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elképzelések valóban vannak, csak pontosan úgy kötötték meg ezt a 
megállapodást, hogy ki tudta húzni addig ez a kormány, hogy amíg hatalmon 
van, addig egyetlenegy kapavágást sem kell csinálnia. A polgármester úr is 
elmondta, hogy bíznak az új kormányban. Persze az új kormányban lehet bízni, 
csak az adott szó természetesen a régi kormányé. Én fideszes képviselőként, ha 
megnyerjük a választásokat, megpróbálok minden segítséget megadni, illetve ez 
ügyben lépni, de azt gondolom, a kasszát teljesen kiürítette ez a kormány, nem 
tudom, honnan lehet majd pénzt szerezni ezekre a beruházásokra; ezt a pénzt 
ebből a kormányból kellett volna kihozni, ennek a kormánynak kellett volna 
legalább elkezdeni ezeket a beruházásokat, legalább egy körforgalom itt a 
Country Tanyánál megvalósulhatott volna, egy-két zebrát fel lehetett volna 
festeni, és lehetne még sorolni, hogy mire lenne még szükség, amiből semmi 
nem valósult meg. Papíron tervek vannak, virtuálisan van rengeteg beruházás, 
csak gyakorlatilag nincs semmi, úgyhogy én semmi jót nem tudok mondani, 
ígérni ezekkel kapcsolatban, maximum ezt a szép, rózsaszín ködöt hallhatják, 
amit most. 
 
Kincsesné Salca Mária (Erdőhát u. 3541/29 hrsz.): Köszönöm szépen Mányai 
képviselő úr külön válaszát is az előzőekben elhangzottakra. Én szívesebben 
hallgatom az olyan terveket, amelyekből valaha még lesz valami, és nem az 
elkeserítést szeretem hallani, hogy nincs pénz, a Fidesz sem fog tudni semmit 
csinálni. Ez nem igazi kampány, ezt kár volt elmondani, ez a 
magánvéleményem. Függetlenül attól, hogy személy szerint ki hogyan vesz 
részt ebben a közös munkában, azt tapasztalom, hogy a jelenlegi 
önkormányzatnak valódi szándéka, hogy segítsen rajtunk lakosokon. Ezt 
apróságokon is észre lehet venni, akár az utcasarokra kitett padon, hogy aki 
fölmegy az emelkedőn, az le tudjon pihenni egy kicsit, akár azon, hogy a kis 
piacot, amit már sok éve nagyon szeretne sok helyi lakos, tervbe vették, már 
beszélnek róla, hogy hol lesz. Ezeket a terveket szívesen hallgatja az ember, 
mert azt a reményt keltik, hogy megvalósulnak. De amikor egy önkormányzat 
nem is tervezi, hogy segít a lakosok gondjain, attól mit várjunk? Akkor 
keseredjünk el igazán. Én elhiszem a Fidesznek is, hogy akar segíteni, de ha 
nincs pénz és nem tudja, honnan vegyen elő, akkor nyilván nem fog tudni 
költeni ránk, másképp kell megoldani. (Mányai Zoltán: Ezért kellett volna azt a 
pénzt hamarabb megszerezni, nem kellett volna a korábbi szerződést felrúgni. 
Én erről beszéltem.) Ön képviselő ebben a ciklusban, de ezt ön sem tudta 
elintézni. (Mányai Zoltán: A korábbi megállapodást nem kellett volna 
visszavonni és helyette újat kötni. Ezzel hátrányba kerültünk. Csak hogy 
megértse, én ezt mondtam.) Én értem, mert figyelemmel kísértem. A testületben 
én is megszavaztam, hogy ha nem készül el az elkerülő út – amit én egyébként 
nem akartam, de fölvetették a többségiek, hogy akkor legalább fizessen az állam 
200 milliót a községnek –, akkor arra a 200 millióra szüksége van a községnek. 
Helyes, megszavaztam. Az elkerülő utat viszont nem akarom látni, hallani, és 
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nem akarom, hogy a környezetkárosítást a város a nyakába vegye. Ettől 
függetlenül – és mondom, figyelemmel kísértem, hogy ennek mi lesz a sorsa az 
után, hogy én már nem vagyok képviselő – nem tudtam volna okosabbat 
kitalálni én sem. Azért mondom ezt, mert figyeltem. Tehát ami történt eddig, az 
jól történt, csak azt az utat meg ne építsék, ezt teszem hozzá. 
 
Arról szerettem volna beszélni eredetileg - még mindig figyelemmel kísérem azt 
a negyvenvalahány pontot, amit lassan négy évvel ezelőtt összeállítottam -, hogy 
milyen feladatok vannak, amelyeket meg kellene oldani, és én már nem vagyok 
abban a helyzetben, hogy ezt elősegítsem, ezért kértem erre mindig az aktuális 
testületet.  
 
Feltételezve továbbra is a testület jóindulatát figyelmeztetni szeretnék arra, hogy 
1990-ben készült az önkormányzati törvény, amely előírta, hogy ’94 őszéig 
minden lakost el kell látni egészséges ivóvízzel. Ez Budakalászon még mindig 
nem történt meg mindenkire nézve. Budakalászon sokan vagyunk, akiknek vagy 
csak utcai út áll a rendelkezésére, vagy még az sem, 150 méteren belül, ugyanis 
az ivóvízzel való ellátás vagy azt jelenti, hogy a lakásba van bevezetve vagy 
attól 150 méteren belül elérhető olyan utcai vízcsap, amiből egészséges ivóvíz 
folyik. Vannak Budakalászon még olyan családok – mindenfelé, nem csak 
mifelénk –, ahol nem történt még meg ez az ellátás. Szeretném, ha legalább 
elindítanák ezt a folyamatot, és ha az idén nem is fejezhető be, de belátható időn 
belül valóban el legyen végre látva ivóvízzel Budakalász minden állandó lakosa. 
Másutt az üdülőterületen is megkapták a villanyt meg a vizet, de az nem 
Budakalász. 
 
A másik téma a hajléktalanság, ami engem érzékenyen érint, mert ma is 
hajléktalannak tartom magamat, sufniba lakva. Arról a nagyon jó 
kezdeményezésről hallottam az önkormányzat részéről, hogy azoknak a 
számára, akiknek saját telkük sincs, mint nekem – mert én a saját telkemen 
vagyok hajléktalan –, menedéket biztosít a Lenfonó területén. Ez dicséretes 
dolog, és azt kívánom, hogy sikerüljön. Nem tudom, hol tart az ügy, de 
egyetértek vele és drukkolok, hogy minél előbb sikerüljön. 
 
Az Omszk parki vécével még képviselőként kezdtem el foglalkozni 2006 
nyarán. Az egyiket lerombolták, jogtalanul. Helyre kellene állítani, mert az 
ugyanolyan mutatós volt, mint a tó átellenes sarkán lévő. Viszont ami 
megmaradt, azt sem használják annak, tehát nem tartja fenn az önkormányzat 
azt a mosdóépületet, ahol a kisgyerekeket le lehetne mosni, ha összekoszolták 
magukat. Az nemcsak egy fülke, ahol már kezet sem lehet mosni, hanem egy 
olyan tér, egy körülbelül 300 négyzetméteres épület, ahol nemcsak vécére lehet 
menni, hanem mosdásra is van lehetőség azoknak, akik mondjuk ott töltenek 
egy hétvégét szép időben, reggeltől estig. A Köjál előírta és az ÁNTSZ 
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megerősítette 2006-2007-ben, hogy kötelessége az önkormányzatoknak ilyen 
létesítményeket fenntartani. 1986-ban ezt azért rendelték el, mert 
vérhasjárványok voltak, amelyek a tópart környékén indultak el, mert nem volt 
semmilyen tisztálkodási lehetőség. Akkor épített még a tanács két ilyen vécé-
mosdó épületet, amelyekből az egyik le van rombolva, és a másikat sem 
működteti már évek óta az önkormányzat; tavaly egyáltalán nem láttam nyitva. 
Ezt rendbe kellene hozni és működtetni. 
 
Feltétlenül aktualizálni kell Budakalász térképeit. A további tervezés alapjául a 
Helyi Építési Szabályzat szolgálhat. 
 
Újra egyesíteni kell a természeti védettséget érdemlő területeket, mert darabokra 
vágni ezeket nincs semmi értelme, beleértve erdőt, legelőt, a védett nádast a 
patak mentén. Az elkerülő út is károsan szaggatja szét a valamikor összefüggő 
természetvédelmi területet. A fácánok, a békák és más élőlények ha egy kis 
területre kerülnek, elszakítva őket a nagy területről, akkor azok kipusztulnak, a 
nagy területre nem jutnak el, az összefüggést már nem találják meg, az 
élőhelyek szűnhetnek meg, ha szétszabdalják azokat a területeket, amelyeket 
valaha természeti védettséget érdemlőnek talált az önkormányzat és elrendelte a 
védettségüket. Arra is felhívtam már a figyelmet, hogy bármilyen területnek a 
régészeti vagy természeti védettségét be kell jegyeztetni a földhivatalban. 
Nekem ott mondták, hogy persze, hogy kiadták szántónak, nincs beleírva, hogy 
védett. Ezt az önkormányzat rendelheti el. 
 
A Lejtő utca végén közterületről magánterületre folyik a csapadékvíz most már 
egy évtizede vagy még több ideje, mert szabálytalanul, érvényes terv nélkül 
alakították ki az utca végét és nem gondoskodtak arról, hogy árok vezesse el a 
csapadékvizet. Ha ez még nem oldódott meg, akkor kérem, hogy oldják meg. 
 
A közterületre régen bejegyzett, de annak fel nem használt telekrészeket ingyen 
kell visszaadni a tulajdonosoknak, erre törvény van. Ma már közterületből is 
lehet elbirtokolni, egy körülbelül 17-18 éves törvény alapján, tehát aki 15 éven 
keresztül használ egy területet, amiről utóbb kiderül egy új felmérés alapján, 
hogy önkormányzati, de mindig is ott volt az illető kerítése, ahol most van, 
akkor azért már nem kérhet az önkormányzat pénzt, azt már elbirtokolta az illető 
kerttulajdonos. 
 
Még nem tudok róla, hogy sikerült volna megegyezni a szemételszállítóval, 
hogy 60 literesnél kisebb egységekre is lehessen szerződni ott, ahol ez indokolt. 
Ahol lehet komposztálni, egyes családi házaknál, gazdasági épületeknél, ott 
előfordul, hogy nagyon kicsi az a hulladékmennyiség, ami nem használható fel 
helyben, és annak az elszállításáért sokat kell fizetni. Tehát továbbra is kérés, 
hogy legyen rugalmasabb a szemétdíj-számítás. 
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Nemrég tűnt fel nekem, hogy vannak szép, faragott fakeretes várostérképek, ami 
nagyon tetszik, szép látvány, de eltűntek a hirdetőtáblák. Jön a választás és a 
jelöltek a plakátjaikat kizárólag szabálytalanul fogják tudni elhelyezni, mert 
remélem, a térképre nem ragasztják rá. Azt látom, hogy önkormányzati hirdetést 
is tesznek ki jobb híján villanyoszlopokra, mert az önkormányzati kisegítő 
személyzet csak szabálytalanul, olyan helyekre tudja kitenni a hirdetést, ami 
nem arra való eredetileg. Nem mindegyik hirdetőtábla helyét kellene elfoglalni 
szép térképekkel, attól még lehetnek szépek a táblák. Azért is tartom 
szükségesnek kihelyezni ezeket a táblákat, hogy azokon a közérdekű hirdetések 
elférjenek, mert több száz üdülőtelkes jár Budakalászra, akiknek nem jár a 
Budakalászi Hírmondó, tehát abból nem fogják megtudni a rájuk is vonatkozó 
híreket. 
 
Továbbra is kérés, hogy legyen kerékpártároló, lehetőleg őrzött és fedett, mind a 
három budakalászi hévmegállónál, de ha egyelőre nem jut mind a háromra, 
legalább a középsőnél legyen. 
 
A közpénz-felhasználásról szóló beszámolót hiába követeltük a korábbi 
testülettől. Most a legutóbbi Hírmondó beszámolt arról, hogy a polgármesteri 
keretet mire használták fel. Köszönjük szépen, ez így van rendjén. 
 
Az Erdőhát utcában az egyik oldalon már a legtöbb telken lakóépület van, és ott 
járdát szeretnének. Jelenleg az iskolások és a kismamák is a töredezett, 
egynyomú utcán járnak, ahol az autók, tehát az autóknak le kell térni arról az 
útszakaszról, ha gyalogost kerülnek ki. Szükség van ott az út megépítésére, 
alapozva, mert amíg hepehupás az alja, addig mindig lesznek olyan jéglencsék, 
amik fölfeszítik az útburkolatok, és járdát is kellene építeni a meglévő házsor 
mellett. 
 
A Jókai utca csapadékvíz-elvezetése megoldódott-e már? Szigetiné említette, 
hogy járt ott és azt tapasztalta, hogy megáll az utcában a víz, ha sok csapadék 
van. 
 
Annak idején kevésnek találtam a gyorssegély összegét. Sajnos igénybe kellett 
vennem az egyszeri gyorssegélyt, amikor a házam leégett, és akkor egy főre is 
alig jutott az 50.000 forintból, ami a maximális összeg volt. Azt megkaptam, 
meg is köszöntem, csak még egy gyorssegélyt nem adtak, merthogy ennyi jár, 
több nem. Most látom az újságban, hogy 8 főre 200.000 forintot adtak. Ez 
ugyanannyi, és bár kevés, mindenesetre dicséretes, hogy a korábbi 50.000 
forintos maximumtól eltért a testület és megadta a leégett ház lakóinak a korábbi 
maximum négyszeresét. Egyetértek vele. 
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A családsegítő szolgálat nekem abban segített, hogy megmondták, hova lehet 
vinni az összegyűlt mosnivalót. A Kaszásdűlőn a Pete Ferenc téren van egy 
nagy élelmiszer-áruház, mögötte van egy amerikai típusú mosoda. Úgy tudom, 
hogy beteg a tulajdonosa, talán már nem is él, ezért feltehetően megszüntetik 
márciusban ezt a mosodát. Mivel sokan járnak oda mosni, a III. kerülettel meg 
kellene beszélni, hogy ha ez a mosoda eladó lesz, ne szűnjön meg, hanem vegye 
meg akár a Családsegítő Szolgálat, akár az önkormányzatok, hogy fenntartsák 
olyanok számára, akiknek nincs más lehetősége a nagymosás elvégzésére. 
 
Parlagi Endre polgármester: Mások is akarnak szólni, és látom, már állnak föl 
az emberek és mennek el. Nem lehetne ezt rövidebbre fogni? 
 
Kincsesné Salca Mária (Erdőhát u. 3541/29 hrsz.): De igen, ugyanis már csak 
két sor van, amit fölírtam. Az egyik a polgármester úrnak a korábbi 
észrevételemre a kérdése, hogy melyik az a család, aki nem kapott vízvezetéket, 
pedig az Erdőhát utcával határos a telke. Ez a 3541/9 helyrajzi számú telek, 
amelynek lakói – ott két kisgyerek is van – szintén a kútra járnak vízért, pedig az 
utcáról simán beköthető oda a víz, határos a telkük, és nem kaptak rá korábban 
engedélyt. Nem tudom, hogy most ez megoldható lesz-e. 
 
Még egy van. Lehet, hogy erről már tényleg nem kell beszélni, de eljutott a 
fülembe, hogy panaszkodtak, hogy egy mentőautónak kellett mennie a 
budakalászi Duna-part várostól elzárt területére, a GPS szerint megtalálták a 
Luppa-szigeti úton keresztül, majd beleütköztek a lezárásba és nagyon sokára 
értek oda. Dicséretesnek tartom az újságban megjelent levelét a polgármester 
úrnak, aki azt észrevételezte, hogy a Damjanich utcai leégett házhoz kiérkező 
tűzoltó késett. Az is nagyon fontos. A Duna-parti lakosok mentővel való elérése 
is nagyon fontos. Csak ennyit akartam, és köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Parlagi Endre polgármester: Az utcai vízcsap: azokon a helyeken, ahol 
valóban nincs vízvezeték, ott a hálózatot bővíteni kell, hogy az ivóvízhez hozzá 
tudjanak jutni. Nem kaptam eddig konkrét javaslatot, hogy hol van ennek a 
hiánya. Azt látom, hogy a belterületen a Fecske utca sarkán van egy nyomós kút 
és rendszeresen ott tankolják a község vizét, és ezt mi fizetjük közpénzből. Én 
inkább ilyen anomáliákat látok. 
 
A hajléktalanügy folyamatosan napirenden van. Most lesz kedden megint 
testületi ülés, és vélhetően a Vöröskereszttel együtt indítunk egy 
hajléktalanokkal foglalkozó szociális ellátó helyet. 
 
A parkbeli vécét lebontották, ez már nem fog fölépülni azon a helyen, helyette 
mobilvécéket működtetünk. A másik vécét, amelyik még áll, szezonban mi 
üzemeltetjük. Azt nyitva hagyni nem lehet, mert tönkreteszik, szétverik, 
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összefirkálják, bemocskolják, csak akkor tudjuk működtetni, ha ott egy személy 
van, aki felügyeli; ezt nyilván csak májustól kezdve tudjuk megtenni, amikor a 
parkban forgalom van. Ennek a Kaláz Kft. a működtetője. 
 
Nem gondolom, hogy a térképek aktualizálásával gond van, pláne most, amikor 
a Helyi Építési Szabályzatot csináljuk. Több személy is foglalkozik ugyanazzal 
a térképpel, légi felvételeken ellenőrizzük a térképek valódiságát. Ez egy 
folyamatos feladat. 
 
A természeti védettség kérdését most vizsgáljuk. Ahol helyi védettség alatt van 
egy terület, ott nekünk rendeletet kell alkotni annak a kezelésére; ezt korábban 
az önkormányzat elmulasztotta. Azt gondolom, hogy ezt még ebben az évben 
meg fogjuk tenni. Ha valaki olyan helyet tud, amit indokolt lenne védelem alá 
vonni, akkor kérjük, hogy jelezze nekünk. 
 
A Lejtő utca végét tekintve köszönjük, Mária, hogy lobbizik Kálmán bátyánk 
érdekében, de mi vele tartjuk közvetlenül a kapcsolatot; engedje meg, hogy 
továbbra is így intézzük ezt az ügyet.  
 
A lejegyzett, de nem felhasznált területek ingyenes visszaadása tekintetében az 
nem várható, hogy egy pillanat alatt ezekkel a területekkel elkezdünk 
foglalkozni és aztán ezeket rendezzük; ez olyan dolog, amit folyamatosan kell 
figyelni. 
 
A szolgáltató nem hajlandó 60 literesnél kisebb edénnyel foglalkozni - ennek 
nyilván megvannak a maga célszerűségi és gazdasági okai -, de ha valaki zsákot 
vesz, akkor a nyári meleg napoktól eltekintve azt akkor rakja ki, amikor 
megtelik, és nem kényszerül arra, hogy félig üres edényt tegyen ki a kapu elé. 
 
Hirdetőtáblából 10 darabot helyeztünk el, amelyeknek az egyik oldalán térkép 
van, a másik oldalon van lakossági és önkormányzati hirdetésre hely. Én azt 
gondolom, hogy ennyi elég. A villanyoszlopokra az önkormányzat nem tesz 
hirdetést, én ezt garantálom, sőt a közterület-felügyelők leszedik a 
villanyoszlopokra odaragasztott bármilyen hirdetéseket. 
 
Az Erdőhát utcai járdát most a HÉSZ-nél vizsgáljuk, hogy van-e erre hely és 
milyen szabályozási vonalakat kell elhelyezni ahhoz, hogy megépíthető legyen. 
 
A Jókai utcai vízelevezetés százéves téma, amióta én itt élek Budakalászon, több 
mint 60 éve, ez mindig napirenden van. Ami geológiai, természeti adottsága egy 
régiónak, azt nem lehet várni, hogy emberi beavatkozással meg lehet változtatni. 
A Jókai utca környéke, az övárok az egész Berdó dűlő vízgyűjtője. Amikor ott 
vészhelyzet volt két héttel ezelőtt, amikor az övárok megtelt, akkor a BKV-t 
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megkerestük, hogy a saját pályateste védelme érdekében legyen szíves 
szivattyúzni a vizet. Ki is szivattyúzták a vizet, a pincékben visszament a 
vízszint, és kaptam néhány köszönő levelet ezért. 
 
Segély ügyben gyorsak és korrektek voltunk; a tűzeset vasárnap hajnalban volt, 
hétfőn átadtuk a 200.000 forintot. 
 
Hogy a családsegítő foglalkozzon-e mosodával, én nem tudom, hogy ez a mi 
dolgunk-e, pláne ha ez nem Budakalászon van. Az okmányiroda is bezár április 
1-jével, mert a pomázi önkormányzat nem tudja fenntartani. Mi felajánlottunk, 
hogy hozzájárulunk a működtetéséhez, de más önkormányzat ezt nem tette meg 
– se a III. kerület, se Újpest, se más –, tehát úgy döntött a pomázi testület, hogy 
a Corában lévő okmányirodát április 1-től bezárja. 
 
Utána fogunk nézni, hogy az a telek, ahol két kisgyermek van, miért nem kapott 
vízbevezetési engedélyt. 
 
A mentőautó történetét ismerem; itt ül Braun úr, tőle hallottam, ez az ő 
családjában fordult elő. Annak idején mielőtt lezártuk volna a gátat, minden 
hatóságot értesítettünk, a mentőket, a tűzoltókat, a rendőrséget, mindenkit; nekik 
is kell, hogy legyen egy nyilvántartásuk, hogy egy adott ingatlan milyen 
útvonalon közelíthető meg. Ha kiszabályozzuk most a HÉSZ-ben a Gátőr utca 
folytatását, akkor a Luppa-szigeti útról ez a terület megközelíthető lesz. 
Reméljük, ezt még ebben az évben meg is tudjuk építeni, hiszen a III. kerületnek 
én magam tettem ígéretet, hogy mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. 
Már aggodalmak is vannak, hogy ha ez az út megépül, akkor megint beindul az 
átmenő forgalom, porzani fog és az ottani üdülők nyugalmát fogja zavarni, akik 
nem is annyira üdülnek ott, mint inkább az év 12 hónapjában ott laknak – úgy 
szoktuk mondani, hogy 12 hónapig üdülnek. 
 
Kovács Attila képviselő: Ezekkel a projektekkel kapcsolatban szeretném 
kiegészíteni a polgármester úr, illetve Mányai képviselő úr mondandóját. Annak 
ellenére, hogy ezt már nagyon sokszor elmondtuk és leírtuk, mivel fölmerült, 
megpróbálom röviden összefoglalni. Az a szerződés, amit az előző testület 
kötött a most éppen megbukó kormánnyal, valóban arról szólt, hogy a Megyeri 
híd átadásakor át kell adni az elkerülő utat is, és ha nem, akkor 200 millió 
forintot kell fizetni kompenzáció címén. Ezt azért bontottuk föl, mert 
nyilvánvalóvá vált az, hogy a kormány nem hajlandó sem az elkerülő utat, sem 
pedig ezt a kompenzációs csomagot biztosítani. Mit lehetett volna tenni? 
 
Bele lehetett volna menni, ahogy Mányai úr és Krepárt úr szokta volt mondani, 
egy véget nem érő pereskedésbe, ami a magyar állammal szemben két-három-
négy évig eltartott volna és kétséges lett volna a végeredménye. Amíg 
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pereskedünk a magyar állammal, nyilvánvalóan semmiféle pályázati pénzt ettől 
a kormánytól, ha egyszer vele vagyunk perben, nem kapunk. Akkor ez alatt az 
idő alatt ezeket a problémáinkat, ami a közlekedést illeti a Megyeri híd 
átadásával, nem tudjuk megoldani saját forrásból. Ha arra számítunk, hogy majd 
jön egy új kormány és vele kell alkudozni, akkor sem tervezésre, sem 
engedélyeztetésre, sem közbeszerzésre nincs lehetőségünk, addig ez a terhelés 
úgy jött volna be ide Budakalászra, hogy ezek az eredmények nem lettek volna.  
 
Ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk mégis alkudozni ezzel a kormánnyal, 
és megfelelő lobbitevékenységgel, megfelelő szakmai anyaggal elérni, hogy 
fogadják el azt az ajánlatot, hogy Budakalásznak igenis jár ez a kompenzáció. 
Ez megtörtént, a központi költségvetés terhére a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő 
Zrt. üzleti tervébe betették ezt az immáron kétszer 250 millió forintot. Ezt el 
kellett fogadni, a NIF elnökségének meg kellett szavazni az üzleti terv részeként 
a pótköltségvetést, ki kellett választani a projektvezetőt, a projektvezető az 
összes dokumentációt elkészítette, azt megint jóvá kellett hagyni, közbeszerzési 
eljárást kellett kiírni a terveztetésre, az önkormányzatnak össze kellett állítani a 
csomagban szereplő műszaki tartalmat – természetesen Mányai úrék ebben nem 
vettek részt –, ezt megszavaztuk, utána kezdődött a terveztetés közbeszerzési 
eljárása. Ennek megvan a maga átfutási ideje, ami több hónap: ajánlati időszak, 
bírálati időszak, jogorvoslati szakasz. Ezen is túl vagyunk, ahogy a polgármester 
úrtól önök hallották, az építési engedélyeztetés folyamatában vagyunk, építési 
engedélyt fogunk kapni valamikor, attól függ, hogy melyik projektről van szó, 
mostanában az egyikre, később a másikra. Ezen is túl kell lenni. Ez egy szakmai 
dolog, nem tudjuk a hatóságot arra szorítani, hogy gyorsabban végezze a dolgát, 
mint amit a jogszabály számára előír; különböző hiánypótlások lehetnek, 
közműegyeztetések, satöbbi.  
 
Egyébként igenis történtek kifizetések, a tervezőket kifizettük, az eljárási, 
hatósági díjat folyamatosan fizeti a NIF, tehát nem igaz az, amit Mányai úr itt 
zagyvál össze-vissza. Amikor ez megtörténik, akkor jön a kivitelezés 
közbeszerzési eljárása. Ezt is jogszabály szabályozza, ezt sem nagyon tudjuk 
gyorsítani. Ahogy a polgármester úr elmondta, ez tavasszal, nyár elején várható, 
és ha sikeres lesz, akkor jön a kivitelezés. Tehát akármilyen kormány van, 
akármilyen összetételű képviselő-testület van, akármilyen polgármester van, 
nem lehet ezt ennél gyorsabban csinálni. Ha valaki azt hiszi, hogy holnap már 
kapavágás van, az nem ért ehhez a dologhoz. Amiket elmondtam, mindenkinek 
végig kell menni ezeken a folyamatokon. Egyetlenegy olyan ötletet, javaslatot 
nem tettek le azok a képviselőtársaink, akik minket bírálnak, hogy hol látnak 
ebben az ütemtervben olyan lehetőségeket, amik ezt a folyamatot felgyorsítaná. 
Csak bírálatot és mocskolódást kapunk, hogy hol lehet ezen gyorsítani, ahhoz 
soha semmiféle segítséget nem adnak. Állítom, hogy nem lehetett ennél 
gyorsabban csinálni, minden összeköttetést és személyes kapcsolatot 
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megragadtunk a hatósági, terveztetési és közbeszerzési eljárásnál, amit 
egyáltalán jogszabályilag lehetett.  
 
Higgyék el, hogy ezek a folyamatok, a József Attila utcánál is amire rákérdezett 
a hölgy, úgy állnak, ahogy gyakorlatilag állhatnak, semmiféle más 
veszélyforrást én nem látok, ezek meg fognak valósulni. Ha valaki egyáltalán 
vissza fogja vonni ezeket a projekteket, akkor az nyilván már nem ez a kormány 
lesz, hanem esetleg a következő kormány; nála is megpróbálunk lobbizni, és egy 
olyan helyzetet próbálunk teremteni, hogy a most megbukó kormány már ne 
tudjon beleavatkozni, az új kormány pedig szintén ne tudjon beleavatkozni, 
amikor hatalomra jut, addigra már annyira előre akarunk haladni, hogy 
egyszerűen ne legyen értelme visszavonni.  
 
Azt is elmondta a polgármester úr nagyon sokszor már, hogy egy harmadik 250 
milliós projektet is előkészítettünk. Braun úrnak is megígértük, hogy 
foglalkozunk az önök problémájának a megoldásával, igyekszünk önöket is 
segíteni. Rajtunk kívül, akik ezen az oldalon ülünk, ebben a munkában sem vesz 
részt egyébként soha senki. Tehát azt szeretném megnyugtatásképpen mondani, 
hogy rajtunk nem fog múlni, az önkormányzat hatáskörébe rendelt feladatoknak 
megfelelően minden egyes projektelemet előkészítettünk és minden olyan 
döntést meghoztunk, ami a megvalósításban tőlünk elvárható, amit önök mint 
választópolgárok tőlünk kérhettek. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Én 1985 óta bérelek az önkormányzattól egy 
gödröt, ami kétszer olyan mély, mint ez a terem és a mérete 16-szor 50-es. Több 
ilyen volt egymás mellett. A jelenlévők közül én személy szerint hat ilyen telket 
feltöltöttem. Azt mondta a polgármester úr, hogy a bérleti díj nem sok. Nem sok, 
de gondoljon bele, hogy feltöltöttem, fizetem a bérleti díjat utána, és a 
polgármester úr régebben azt mondta, hogy majd meg lehet venni, de nem rejti 
véka alá, hogy jó pénzért. Hányszor vegyem még meg ezt a területet? Pár 
emberről van itt szó, polgármester úr, aki ilyen nagy meliorációt csinált ott, hét-
tíz emberről, a többi átvette, kész. Az a problémánk, hogy nem tudunk tervezni, 
mert egyéves szerződésekre nem lehet tervezni. Azt nem tudom, hogy miért nem 
adja el ezt a területet az önkormányzat; ezek a házak nem mennek odébb onnan, 
már ott vannak, a méretük egyezik, nem nyeles telkek. 
 
Parlagi Endre polgármester: Csorba úr, nem lehet eladni ezt a telket, mert 
nincs a telekkönyvbe bejegyezve. Ez a 08-as, ugye? 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): A 08-as, igen. 25 éve nincs villanyunk – van, 
akinek 30 éve –, nincs vizünk. Mit csináljunk? 
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Parlagi Endre polgármester: Volt egy kezdeményezés, a beton 
villanyoszlopok még ott állnak, de aztán az Elektromos Művek azt mondta, 
hogy már nem szabványos ez az oszlop, és nem szerelte rá a hálózatot. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Most egy évre ki invesztál be ennyi pénzt áramra? 
Nem tudunk továbblépni, meg van kötve a kezünk 30 éve. Meddig kell még 
várnunk? 
 
Parlagi Endre polgármester: Ehhez előbb kell egy szabályozás erre a területre, 
aminek alapján lehet telket alakítani, közterületet kijelölni, közművet fejleszteni, 
és ha vannak rendes telkek, akkor az önkormányzat eldönti, hogy azokat a 
bérlőknek eladja-e. Ez még egy kicsit messzebb van. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Akkor miért nem adják ki hosszabb bérleti időre, 
10-15 évre vagy 50 évre? 
 
Parlagi Endre polgármester: Ezt meg lehet fontolni. 10 évre biztosan nem, 
mert a rendezések távlata is ennél lényegesen rövidebb. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Ezek a telkek már nem mennek, be vannak 
kerítve, ház van rajtuk – hozzáteszem, ideiglenes engedéllyel. Nincs vizünk. 
Miért nem lehet megoldani, hogy ott fent, ahol az utolsó csap van, oda teszek 
egy nyomós kutat? Amikor onnan lejöttem és vizet vettem, meg akartak verni, 
mert odaálltam egy köbméteres tartállyal. Azóta Budapestről hozom a vizet. 
 
Parlagi Endre polgármester: Azt gondolom, a Berdóban a telekbérlők érzik 
azért, hogy jó szándékkal közelítünk ehhez a dologhoz, és keressük a megoldást. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Ezt tiszteljük is. Ön az egyedüli, aki 
polgármesterként tett azért, hogy a szemét onnan el legyen szállítva. Se a Harcsa 
úr, se senki nem csinált ott semmit. Úgyhogy ezt nagyon köszönjük. 
 
Parlagi Endre polgármester: A módszert kell kitalálni, hogy ennek a 
területnek a figyelése, követése hogyan történjen, hogy itt rend legyen, hogy ezt 
a hivatal meg tudja szervezni. Azt gondolom, hogy jó úton vagyunk. Minden 
egyes bérleti szerződésről keletkezik egy nyilvántartás, és amennyiben változás 
van, akkor az önkormányzat odafigyel, hogy a bérlő milyen állapotban hagyja 
ott a telket, tehát ez szervezett módon megy. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Ez az egyik. A másik az, hogy nem lehet átadni a 
telket. Miért nem lehet átadni a telket? Én nem csencselek vele, én már 25 éve 
ott vagyok. 
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Parlagi Endre polgármester: Attól függ, hogy mi van a bérleti szerződésben. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Jelenleg munkanélküli vagyok. Jövőre megint 
felemelik 50%-kal vagy 100%-kal? 
 
Parlagi Endre polgármester: Én nem tartom valószínűnek, hogy bármilyen 
bérleti díjhoz mostanában hozzányúlnánk. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Az utolsó kérdésem: minket mennyiben érint az 
autópálya ott fent? 
 
Parlagi Endre polgármester: Semennyire; 25-30 méter mélyen a föld alatt 
megy és Üröm-Budakalász határán jön ki. Az önök fölött lévő területen - az a 
szántóföld, ahol valamilyen gabona volt és középen van egy villanyoszlop - fog 
kijönni a föld alól.  
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Nem érint bennünket ott a lehajtás? 
 
Parlagi Endre polgármester: Abban a tekintetben érinthet, hogy kértük a III. 
kerülettel együtt a hatóságot, hogy olyan módon szervezze meg az alagútépítést, 
hogy azt a sok százezer köbméter anyagot, amit kiszednek a hegy alól, olyan 
útvonalon szállítsák el, hogy az az ottani embereket lehetőleg ne zavarja. Most 
azt várjuk, hogy ezt előbb megtervezik és megépítik, mielőtt majd az 
alagútfúráshoz hozzákezdenek. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Az eladás mikor történhet meg? 
 
Parlagi Endre polgármester: Ezt nem tudom megmondani. Ahhoz előbb ezt a 
területet rendezni kell, tehát kell egy építési szabályzat, ami telekalakítást 
eredményez, kellenek közterületek, kell úthálózat, és akkor szóba kerülhet az 
eladás. Azt gondolom, az önkormányzat ezt előbb-utóbb el fogja adni, nincs 
értelme megtartani, hiszen még a megemelt bérleti díjakból is összességében 
igen csekély a bevételünk. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Akik annyit dolgoztak, mint például én meg 
Dubniczki úr és a többiek, azoknak is annyiért fogják eladni, mint annak, aki 
csak odajött és nem csinált semmit? Ezt figyelembe veszi majd az 
önkormányzat? 
 
Parlagi Endre polgármester: Akik hosszú ideje bérlők és tényleg rendbe tették 
a területet, azoknál majd valamiféle méltányosságra lehet számítani. 
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Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Nem azt kérjük, hogy ingyen. Volt olyan hely, 
például Pomáz, ahol ingyen odaadták ezeket, és nem kellett töltögetni, meg nem 
volt bányaterület. 
 
Parlagi Endre polgármester: Pomáz bajban is van, mert elkótyavetyélte az 
ingatlanjait. Budakalászon nem szokás vagyont ingyen bárkinek is odaadni. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Igen, de azért sokat beleinvesztáltunk, tehát jó 
lenne, ha az önkormányzat ezt figyelembe venné, legalább ennél a pár embernél, 
mert végül is ez értéknövelés, ezzel gazdagítottuk az önkormányzatot is, a 
magyar államot is. 
 
Parlagi Endre polgármester: A készség és a jó szándék megvan bennünk. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Polgármester úrral beszéltünk már erről, ő ott 
gyerekeskedett, tehát nagyon jól tudja, hogy milyen gödrök voltak. Nem a 
levegőbe beszélek, fénykép is van róla. Mi tettünk ezért a területért. 
 
A szemétszállításért én igen sokat tettem, ezt Dubniczki úr is tudja; odahordták a 
szemetet, és mi vittük el. Próbáljuk karban tartani ott a környéket, most hála 
istennek egyelőre tiszta, nem mernek úgy letenni. Vannak területek, amik 
nincsenek bekerítve, jön egy autó, persze, hogy ledobja oda a szemetet. Nem 
engednek keríteni. Van ott egy illető, aki háromszor felépítette a faházát, aztán 
kétszer lebontotta, harmadszorra meg fogta és keresztbe elvágta szerencsétlen, 
mérgében. Én nem tudom, kit zavar az ott, egy ideiglenes ház. Önök is 
alkalmazkodhatnának ott ahhoz a pár emberhez. Nemcsak azt kell nézni, hogy a 
rendelet mit ír elő, hanem valami kis méltányosságot kellene gyakorolni. A 
gépeket, a fűnyírót sem tudja az ember hova tenni. 
 
Braun Péter (Harcsa u. 6.): Bizonyos fokig kapcsolódik az itt elhangzottakhoz 
is az én mondanivalóm. Mi ennél egy kicsit jobb helyzetből indulunk a Duna-
parton. Mi is egy kicsit elhanyagoltnak éreztük a területet és látjuk a jó 
szándékot, viszont úgy érezzük, hogy nem történnek különösebb dolgok. 
Elhangzott itt egy úrtól, hogy egyesületet szeretnének alapítani. Mi a múlt héten 
megalapítottuk a Budakalászi Duna-partért Egyesületet, melynek vezetésével 
engem bíztak meg a tagok. A holnapi nap folyamán a jegyző asszonyhoz be 
fogok adni egy kérelmet, hogy a „Budakalász” nevet az egyesület nevében 
használhassuk, és ehhez kérem a testület támogatását, ha nem jelent különösebb 
problémát. 
 
Nem készültem különösebben problémamegoldási javaslatokkal, mert ez nem az 
a fórum, ahol az ügyeinket meg tudjuk oldani, ez hosszabb tárgyalásokat 
igényel. Meg fogok próbálkozni azzal, hogy az önkormányzatnál a megfelelő 
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illetékest megtaláljam, hogy tudjunk vele tárgyalni, abszolút nem a támadás 
szemszögéből, hanem a segítőkészség és a jó szándék ha találkozik a két 
oldalról, akkor reméljük, hogy valamit el tudunk érni. 
 
Az egyesületet nem azért hoztuk létre, hogy megoldjuk ezt az útkérdést, amiről 
itt vitatkozunk, bár ez elég hangsúlyos szerepet kap. Azt hittük, hogy ez egy 
későbbi veszélyeztetés, vagy nem tudni, hogy segítés vagy veszélyeztetés. A 
polgármester úrral is tárgyaltam meg az alpolgármester úrral is beszélgettem 
róla, és úgy néz ki, hogy ez előrébb jött. Azóta megvolt az alapító közgyűlésünk, 
és azt kérték tőlem, hogy itt ismételten említsem meg a következőt. 
Megértettem, hogy hogyan fognak történni a dolgok, hogy ez a kiszabályozás 
meglesz a Helyi Építési Szabályzatban, viszont azt kérik, hogy a kiszabályozás 
előtt valami forgalmi rendet rakjunk mellé. Ne az történjen, hogy 
kiszabályozzuk, megépítjük az utat és utána kezdünk el rajta gondolkodni, hogy 
milyen forgalmi rend lesz azon az úton. Sokan félnek és a polgármester úr is 
említette, hogy már vannak aggodalmak, hogy ha ez az út így, ilyen formában 
megépül, akkor vagy átmenő forgalom lesz ott, vagy le kell zárni a kis hidat, 
vagy pedig mondjuk meg, hogy mi legyen – jelenleg én sem tudom. Tehát ha 
ezzel párhuzamosan valamilyen egyezségre tudnánk jutni, hogy ne legyen ezen 
az úton átmenő forgalom a telkekhez nagyon közel, az megnyugtató lenne a 
lakosoknak. 
 
A szemétszállítás nálunk is problémákat okoz. Nálunk nem máshonnan rakják le 
a szemetet, hanem most már sajnos abban a helyzetben vagyunk, hogy mi 
magunk csinálunk szemétdombot ott, nem tudjuk behatárolni, elfogni és nem is 
biztos, hogy a mi feladatunk annak kinyomozása, hogy ki hogy, mint. Ha lesétál 
oda a polgármester úr, akkor láthatja, hogy egy szeméttenger ott a Duna-part. 
 
Úgy látom, hogy a HÉSZ misztifikálva van, nem tudom, hogy pontosan hogyan 
fog alakulni. A hölgy tetővel kapcsolatos kérésére is azt lehet mondani, hogy 
majd lesz a HÉSZ-módosítás és abban. Ezt nem látom át, hogy hogyan fog 
működni. Ha majd valamikor kialakítják a HÉSZ-módosítást, azt megkapom 
vagy le tudom tölteni a hivatal honlapjáról és lesz egy rövid időm, hogy arra 
reagáljak? Azon még lehet változtatni? Már adtam is be kérelmet hozzá. Tehát 
előre gondolkodjam, hogy mit szeretnénk változtatni a régin, azt beadjam és azt 
megváltoztatják, vagy pedig önöknek már van egy koncepciója, vagy aki 
dolgozik rajta, az az építésziroda, és utána lesz egy hosszabb idő, amikor bele 
tudunk szólni tevőlegesen? Tehát ha a lakosság azon bármit is szeretne 
változtatni, az utána meg lesz változtatva, vagy már elkéstünk és amit nem 
adtunk be, az már elment? 
 
Parlagi Endre polgármester: Semmiről nem késtek le, senki nem késett le 
semmiről, mert mielőtt a testület erről dönt, fórumokat fogunk szervezni, 
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mindenki elmondhatja az ezzel kapcsolatos véleményét, egy végszavazáson 
vagy átvezeti a testület ezeket a javaslatokat, vagy nem vezeti át, utána ez ki lesz 
függesztve, és végigmegy egy nagyon hosszú hatósági egyeztetésen, több mint 
húsz állami hatóságnak kell erről véleményt mondania. 
 
A szemétügy a Duna-parton egy nagyon nehéz ügy, mert az állampolgárokat 
tulajdonképpen fegyelmezni kellene, fegyelemre kellene szoktatni; a szemét 
nem magától van, azt valaki odarakja. Nem az önök területén, hanem a másik 
oldalon kutyák állandóan széttúrják a kirakott nejlonzacskókat, a 
nejlonzacskókban kutyaeledel, konzervek vannak, úgyhogy időnként bokáig 
járunk a szemétben, amit aztán a közmunkásoknak kell összeszedni. A 
közmunkások nem azért vannak, hogy szemetelő, felelőtlen emberek után 
takarítsanak. Azt szeretném, ha ezt a Duna-parton is mindenki megértené. Ott is 
létezik szemétszállítás, tessék minden hétfőn kirakni a szemetet, nem előtte való 
nap, hogy a kutya széthordja; a kutya csak azt hordja szét, amit föl tud borítani 
vagy szét tud szaggatni, zacskót vagy zsákot, aki rendes kukába rakja ki, azt a 
szemétszállító cég elviszi. Úgyhogy kérem szépen Braun úrékat és az 
egyesületet is, hogy segítsenek nekünk abban, hogy ott fegyelem és rend legyen, 
mert akkor lesz tisztaság, ha a szabályokat mindannyian betartjuk. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Nagyon örülök, hogy megalakult ez az 
egyesület, már kerestek is abból a társaságból még a megalakulása előtt egy-
ketten. Bár nem az én körzetem, csak éppen lent jártam a Vidránál és akkor 
találkoztam Duna-partiakkal. Szinte hetente ülünk össze most már a HÉSZ 
megtárgyalására, a problémás helyek feltárására. Nagyon kérem Braun urat, 
hogy ha bármi olyan ötlete van, amit a HÉSZ-en át kellene vezetni, akkor küldje 
el akár nekem, akár a hivatalnak, a főépítész asszony vagy Hegyvári úr részére; 
figyelembe fogjuk venni és megnézzük, hogy reális-e. 
 
Annak idején én is azt hittem, hogy egy kicsit fetisizált dolog ez a HÉSZ. Én is 
azt mondtam, hogy: akkor mi van, ha nem azt csináljuk? Sajnos ez egy olyan 
rendelet, amit nem szabad meghágnunk, és ha megalkottuk, nagyon nehéz 
változtatni rajta, mert nagyon sok lépésen kell keresztülmenni, nem a mi 
főépítészünknek, hanem a Pest megyei főépítésznek kell jóváhagynia, 
különböző bizottságokon, hatóságokon megy keresztül. Ezért szokták csak 5 
évenként változtatni, akkor viszont általában kötelező is felülvizsgálni. Most 
letelt az 5 év. Éppen ma kaptam egy lakossági észrevételt, hogy a budakalászi 
honlapon csak a HÉSZ-módosítás van fenn. Ha ez igaz, akkor meg fogjuk 
csinálni, hogy a jelenleg érvényes HÉSZ kerüljön föl valahova letölthető 
formában, és akkor könnyebben hozzá tud szólni majd a lakosság ahhoz, hogy 
min kell változtatni. Utána fogok nézni a napokban, hogy tényleg így van-e, 
illetve már a holnapi nap folyamán. (Braun Péter: Úgy hiszem, fent van, de nem 
könnyű megtalálni.) Akkor megpróbáljuk úgy megcsinálni, hogy könnyű legyen 
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megtalálni. Mindenesetre ez a 2005-ben jóváhagyott HÉSZ, és kérjük szépen a 
lakosság észrevételeit, hogy hol látják szükségesnek a változtatást. Nem biztos, 
hogy meg tudjuk úgy változtatni, de legalább foglalkozunk a kérdéssel. 
 
Braun Péter (Harcsa u. 6.): A közvilágítási lehetőségek felkutatása is a 
kéréseink között van. A KRESZ-táblákat mindig meg szoktam itt említeni, de 
különösebb változás nem történt. Ha a kis híd felől jövünk, akkor jelenleg kint 
van egy „Budapest vége” tábla, „Budakalász” tábla nincs kint, kint van egy 
„Mindkét irányból behajtani tilos” tábla, meg egy „Zsákutca” tábla. Ezeket 
valahogy szinkronizálni kellene. Nyilván lelopták a „kivéve célforgalom” táblát. 
Legalább egy „Budakalász” táblát fel kellene rakni. Úgy néz ki, hogy a 
gátlezárás nem ideiglenes, hanem egy darabig biztos így fog maradni. Ezt egy 
kicsit kulturáltabb formában kellene megoldani, mint ahogy most van. 
 
Parlagi Endre polgármester: Gyalogosan és kerékpárral át lehet menni. Ha 
nagyon kulturált, akkor már az autós is átmegy rajta. Elismerem, hogy nem ez a 
jó megoldás. Már egy ott lakó polgár is szóvá tette, hogy ez nem egészen 
szabványos. 
 
Braun Péter (Harcsa u. 6.): A babakocsi nem megy át, és elcsúszik a 
kerékpáros, mert ott van a megbontott törmelék, a betonelem fölborítva, közte 
egy kupac, mellette még egy kupac és közötte egy agyagos valami kifolyva. 
 
Parlagi Endre polgármester: A kerékpáros ilyenkor leszállhat a kerékpárról és 
három métert tolhatja, babakocsival meg, ne haragudjon, arra nem nagyon 
járnak. Ami az ellentmondó táblákat illeti, ezt nyilvánvalóan gyorsan meg kell 
oldani. A táblákkal az a baj, hogy átteszik, megrongálják, elfordítják őket. 
Amikor a rendőrök lementek oda ellenőrizni a tilos forgalmat, akkor a hónuk 
alatt vitték a táblát és fölszerelték, mert ha előző nap föltettük volna a táblát, már 
másnap nem lett volna ott. Egy „Budakalász” tábla dukál arra helyre valóban, 
ezt el kell ismerni. 
 
Braun Péter (Harcsa u. 6.): Az ivóvíz is egy nehéz probléma. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ehhez kiszabályozott útszélesség kell. Ahol 
széles az út, mint a Gyöngyvirág utcában, ott hozzájárultunk a víz 
bevezetéséhez. Azt is meg kell érteni a tulajdonosoknak, hogy ha azt akarják, 
hogy minden közművet megkapjanak, ahhoz megfelelő szélességű út kell, és ha 
leadnak belőle egy-két métert, az ő ingatlanjuk is felértékelődik, mert minden 
közművel ellátott ingatlannak más az értéke. 
 
Braun Péter (Harcsa u. 6.): De ha ezt húsz tulajdonosból kettő nem érti meg, 
akkor a másik tizennyolc nem tud mit kezdeni. 
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Parlagi Endre polgármester: Nemcsak a Duna-parton probléma ez, hanem a 
Berdó dűlőben is; van olyan telektulajdonos, aki kapálgatni jár oda, nem akarja, 
hogy lakótelek legyen a telkéből, és esetleg 15-20 telek sorsát keseríti meg, mert 
nem tudnak rá építkezni. 
 
Braun Péter (Harcsa u. 6.): Nem lehet valahogy szabályozni ezt? Miért kell 
ragaszkodni ilyen esetben a kiszélesített úthoz, és nem a vizet előnyben 
részesíteni? 
 
Parlagi Endre polgármester: Azért, mert erre szabványok vannak, tehát hogy a 
közműhálózat milyen közel lehet egymáshoz, egy csatorna, egy vízvezeték és 
egy gázvezeték-hálózat. 
 
Braun Péter (Harcsa u. 6.): Én annyira nem értek hozzá, de ilyenkor mindig 
jön az, hogy máshol kis utcákban is van víz, csatorna, gáz. 
 
Parlagi Endre polgármester: Braun úr, amióta ez a testület van, mi mindent 
csak szabályosan és törvényesen csinálunk, nincs trükközés. 
 
Braun Péter (Harcsa u. 6.): Tehát törvény írja elő azt, hogy 6 méternél 
keskenyebb utcába nem vezethető be semmi ilyen? 
 
Parlagi Endre polgármester: Igen, és ahol mégis van hely a közmű 
elhelyezésére, ott támogatjuk. 
 
Braun Péter (Harcsa u. 6.): Jó, megpróbálunk akkor az útkiszélesítés felé 
elmenni. 
 
Az utolsó kérdés: az üdülőtelkek besorolásának hol tudunk pontosan utánajárni? 
Nagyjából mindegyik területnek más a besorolása. A Barát patak melletti rész 
állítólag belterületbe lett vonva és állítólag van, akinek erről papírja van. Én nem 
láttam ezeket a papírokat, de azt mondják, hogy valamilyen beadványra 
válaszolták, hogy az a rész már belterületbe lett sorolva. Aztán vannak olyanok, 
hogy külterület és lakóház, külterület és üdülő, külterület és szántó, tehát 
váltakozik utcánként a területek besorolása. 
 
Parlagi Endre polgármester: Azt kérem, hogy az egyesület ezt mérje fel, 
írásban keresse meg az önkormányzatot, és akkor a HÉSZ-ben ezzel foglalkozni 
fogunk. 
 
Tolonics István képviselő: Régóta mondom, hogy a televízió élőben ne 
közvetítse a közmeghallgatást. Örömmel tapasztaltam, hogy itt 6 órakor jóval 
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többen voltunk, mint általában. Nem tudom, hogy ez mennyire tudatos vagy 
esetleg véletlen, hogy most nem közvetíti a televízió. 
 
A közlekedésfejlesztési tervvel kapcsolatos egy lakótársunk kérdése. Itt ültek, 
csak el kellett menniük és megkérte, hogy tolmácsoljam. Konkrétan az Ady 
Endre út-Budai úti lámpás csomópontról van szó. Februárban írtak egy levelet a 
hivatalnak, hogy kisajátításra felajánlanák az ingatlanjukat, mert a kereszteződés 
komoly gondja, hogy ez a ház igencsak a látószögbe lóg és ettől 
balesetveszélyes ez a kereszteződés. Erre még nem kaptak választ. 
 
A másik egy költői kérdés. Beszélünk itt az évi 250 milliókról. Ha átmegyünk a 
Megyeri híd túloldalára, egy igen széles és időben átadott, jól kiszélesített Váci 
utat találunk ott. Ez Újpestnek hogy sikerülhetett? 
 
Parlagi Endre polgármester: A végén kezdem. Újpestnek úgy sikerülhetett, 
hogy Újpesten másfél milliárd forint értékű fejlesztést hajtottak végre, hiszen a 
Váci út olyan szűk keresztmetszetű volt, hogy nem lehetett a hidat 
megközelíteni onnan. Ez az, amit mi is sérelmeztünk, és ennek a tervezése már 
2006 előtt elkezdődött, minket pedig diszkriminált a magyar állam, pártunk és 
kormányunk. 
 
Az Ady Endre utcai sarokházra vonatkozóan valóban megérkezett a levél, hogy 
fölajánlja megvételre, de ebben nem mi vagyunk az illetékesek, hiszen ez az út 
állami tulajdonú út, a fejlesztést a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. végzi, ő 
finanszírozza. Amennyiben a csomópont átépítéséhez szükséges ennek az 
ingatlannak a helye, akkor nyilván ebből a projektből kell, hogy megvásárolják, 
én nem gondolom, hogy az önkormányzatnak erre pénzt kellene fordítania. A 
levél elment a hatósághoz. 
 
Azt nem tudom, hogy a televízió miért nem közvetíti a közmeghallgatást, 
fogalmam sincs. A meghívók mindenkinek kimentek, a tévétársaság maga dönti 
el, hogy mit közvetít élőben, és mit felvételről. 
 
Csorba Dezső (Bánya u. 8.): Vannak olyan foghíjas telkek, hogy magántelek, 
bértelek, magántelek, bértelek. Azokkal mi lesz? Az a rész eléggé egyben van, 
nem olyan, mint a mienk, nem különálló. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ilyen esetben valószínűleg az önkormányzat a 
saját telkét megpróbálja fölajánlani valamelyik szomszédos tulajdonosnak, hogy 
vegye meg. Ebben az esetben lehet telekalakítást csinálni és nagyobb méretű 
telek jön létre. Ez mostanában gyakorlat, folyamatosan foglalkozunk azzal, hogy 
a tulajdonviszonyokat tisztázzuk ezen a helyen, hogy lehetőleg kezelhető, 
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normális méretű telkek alakuljanak ki, és akkor vagy mi veszünk meg valakitől 
egy telekrészt, vagy pedig mi ajánljuk fel a mienket megvételre. 
 
További kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Köszönöm szépen, a közmeghallgatást 
berekesztem. 
 

(A közmeghallgatás végének időpontja: 19 óra 45 perc.) 
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