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Napirendi javaslat: 
 
 

1. Tájékoztatás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részéről a 2*250 
millió forintos, Budakalászt elkerülő út meg nem építése miatti 
kompenzáció jelenlegi állásáról  
81/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
Zárt napirendek: 
 

2. Javaslat a 604/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan településrendezési 
szerződés valamint bérleti szerződés megkötésére a Promontorbor Szőlő 
és Borgazdasági ZRt.-vel és adásvétellel vegyes csereszerződés 
megkötésére Jurkovits Miklóssal (Zárt ülésen tárgyalható) (Az 
előterjesztés 2010. március 19-én kerül kiküldésre) 
82/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
3. Javaslat a 0200/5 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kisajátítási 

szakvéleményben foglaltak megtárgyalására és az ezzel kapcsolatos 
álláspont kialakítására (Zárt ülésen tárgyalható) (Az előterjesztés 2010. 
március 19-én kerül kiküldésre) 
83/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 

 
 
 
 

 
Parlagi Endre polgármester: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a testület tagjait, a 
hivatal munkatársait és a munkánkat figyelő budakalásziakat a mai rendkívüli és 
rendes testületi ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 16 fővel 
határozatképes. 
 
A rendkívüli testületi ülésnek 3 napirendi pontja van. Egy nyílt és két zárt 
napirend. A nyílt napirenden vendégünk van, a NIF Zrt.-nek a munkatársa. 
Kérem, hogy a napirendet fogadjuk el. Aki egyetért a rendkívüli ülés 
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napirendjével, azt kérem, szavazzon. 16 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadtuk.  
Kérem szavazzunk arról, hogy a 2. számú napirend - egy településrendezési 
szerződés - zárt napirend legyen. Aki ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. 16 
egyhangú szavazattal elfogadtuk. 
Kérem, hogy a 3. napirendről is szavazzunk, hogy zárt napirend legyen. Aki 
egyetért, azt kérem, szavazzon. 16 egyhangú szavazattal elfogadtuk. 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 

1. Tájékoztatás a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részéről a 2*250 
millió forintos, Budakalászt elkerülő út meg nem építése miatti 
kompenzáció jelenlegi állásáról  
81/2010.(III.23.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
 
Szalainé Tóth Ildikó, a NIF munkatársa: Az M0 Északi szektor kapcsán 
Budakalászon öt projektje van a NIF Zrt.-nek. Ebből az első a Budakalászt 
elkerülő útnak a megtervezése és megépítése. A Budakalászt elkerülő útnak 
2005 tavaszán  indult a tervezése és  2005 júliusában indítottuk meg az 
engedélyezési eljárást. Az engedélyezési eljárás többször is megakadt, míg 
végül 2009. július 31-én a hatóság olyan végzést hozott, amelyben a tervek 
bizonyos részleteit át kellett dolgozni, a terveket korszerűségi felülvizsgálatnak 
kellett alávetni, illetőleg a szakhatósági hozzájárulásokban adott igényeket, ill. a 
minisztériumi szabvány alóli felmentésben szereplőket át kellett vezetni. Ezek a 
tervek most 2010. március 31-ére fognak elkészülni. A terveket innentől kezdve 
ismételten beadjuk kezelői hozzájárulások megkérésére, s az engedélyezési 
eljárást tovább fogjuk folytatni. Előzetes ütemünk szerint a Budakalászt elkerülő 
útvonalra vonatkozó építési engedélyt 2010 nyarára – reményeink szerint – 
sikerül megszerezni. Innentől kezdve következik majd, amikor ez jogerőre 
emelkedik, a területszerzés, a régészet és majd a kivitelezés.  
Az M0 Északi szektor Duna-híd átadásával  Budakalászra zúduló forgalom 
mérséklésére a kormány a Budakalász önkormányzata és a NIF Zrt. elődjének, 
az NA Rt.-nek megállapodása keretében a forgalom csillapítására éves szinten 
250MFt-os beruházásokat valósít meg. 2008 szeptemberétől indítva a 
Budakalász eddigi megküldött igényei alapján négy projektet hoztunk létre, 
amely tulajdonképpen két évi igényt elégít ki.  
A négy projekt a következő: első a József Attila utcai projekt, a József Attila 
utca  túlnyomó részének felújításával, a járda felújításával, a kopórétegnek a 
cseréjével, váltakozó oldali parkoló-állásokkal, terelő szigetekkel, a Szentendrei 
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útnál körforgalommal, és a Pomázi úton jelzőlámpás csomóponttal lesz 
kialakítva.  
A második projektünk a Budai ú -Ady Endre utca csomópontjában a csomópont 
jelzőlámpásítása a beláthatóság kedvezőtlen volta miatt. A kőkereszt 
áthelyezésével kellett ezt a csomópontot megoldanunk. 
A harmadik projektünk a Damjanich utcában a járda felújítása egy rövid, 300 
méteres szakaszon az ároknak a csatornába való helyezésével, miután a 
Damjanich utcában a padka igen keskeny, s ezért balesetveszélyes. 
A negyedik projekt Budakalász város bevezető pontjain terelő szigetek építése, a 
Pomázi úton a HÉV megállónál, az Ország úton, a Zrínyi utcánál, a Szent László 
utcánál és a Damjanich utcában egyéb forgalomtechnikai megoldásokkal. A 
Budai jelzőlámpás csomópontra vonatkozóan az építési engedélyt már 
megkaptuk. A kiviteli tervei készülnek.  
A József Attila utcai projekt még mindig engedélyezi eljárás alatt van. A 
hatóságok igyekeztek Budakalászon történő egyéb fejlesztési elképzeléseket 
összehangolni.  
A másik két projektre, a terelő szigetekre és Damjanich utcai járdafelújításra 
vonatkozó építési engedélyek már megszerzésre kerültek és a kiviteli tervek is 
elkészültek.  
A három kisebb projektet még idén meg kívánjuk valósítani. Október végére, 
legkésőbb november közepére fognak ezek elkészülni. 
A József Attila utcai projekt ennél jóval nagyobb. Tavasz végére ütemeztük a 
teljes megvalósítást.  
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: Ezt a napirendet csak akkor van értelme 
tárgyalni, ha valóban arról beszélünk, hogy hogyan állnak az útfejlesztések. 
Ezek a dolgok állnak. Mindenkit emlékeztetnék arra, hogy Kovács Attila 
meglehetősen sajátságos egyéni stílusában háromnegyed éve lehazugozott, 
amikor azt állítottam, hogy idén tavasszal se lesz egy kapavágás sem bármelyik 
út vonatkozásában. Azt mondta, hogy erre az időszakra már bővebb folyni 
fognak a fejlesztések. Szeretnék mindenkit szembesíteni ismételten, hogy ezt a 
testületet, ill. ennek testületnek többségét csúnyán becsapta a Magyar Állam. 
Nyilvánvaló, hogy minden egyes fejlesztést olyan határidőre próbálnak 
kituszkolni, amit majd a következő, Fidesz kormányzatnak kell megvalósítania. 
Ez a kormányzat 20 forintot s em fizetett be és nem is fog befizetni a 
budakalászi útfejlesztésekbe. Ezzel szemben az egyetlen lehetőségünket, amivel 
pressziót tudtunk volna gyakorolni erre a kormányzatra, a végleges 
használatbavételi engedély feltételhez kötését, erről lemondtunk. A 
használatbavételhez hozzájárultunk. A mai napig a falun keresztül hömpölyög 
ez az óriási forgalom. Az elkerülő út vonatkozásában is visszalépések történtek a 
testületben. Nem úgy tűnik, hogy lenne arra akarat, hogy ez teljes mértékben 
megvalósuljon, és ezzel a falu közepét súlyos közlekedési problémáknak teszik 
ki.  
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Mányai Zoltán képviselő: Kár, hogy Kovács Attila úr nincs itt. Tőle mindig 
hallhattuk ezeket a sikerjelentéseket. Sajnos ez a beszámoló is arról győzött 
meg, hogy bizony amikor ez a szerződés aláírásra került, akkor nem véletlenül 
figyelmeztettünk arra, hogy ettől a kormánytól nem várható semmi. Be is 
bizonyosodott, hogy itt gyakorlatilag a választásokig egy mérés sem fog 
történni. Lehet, hogy most önök ígérnek egy októberi kezdést, de erre semmi 
biztatót nem látok. Azt tudom mondani, amit a közmeghallgatáson is mondtam, 
hogy ezt a pénzt ettől a kormánytól kellett volna valahogy kihúzni, és nem 
paktálni, egyezkedni, hanem jóval határozottabban, keményebben fellépni. Ez a 
mai beszámoló pont azt bizonyította, hogy ez az eredmény ez egy nulla. 
 
Szalainé Tóth Ildikó, a NIF munkatársa: A budakalászi forgalombiztonsági 
intézkedésekre vonatkozó igényeket 2009 januárjában kaptuk meg az 
önkormányzattól. Ezután előzetes számításokat követően azonnal megindítottuk 
az eljárást. Nekem ezt a KKK-val és a Magyar Közúttal  jóvá kellett hagyatni, 
elvi hozzájárulásokat kellett tőlük kérni. Megindítottuk a közbeszerzési eljárást 
és 2009. június 5-én elindítottuk a terveztetést. A Damjanich utcára vonatkozóan 
kifejezetten szoros ütemtervben dolgoztam. Én magam azóta is folyamatosan, 
napi szinten figyelemmel kísérem mind a terveknek a készítését, mind az 
engedélyeztetési eljárásokat. Igen is azt kell hogy mondjam, hogy nem hagytam 
a maga útján folyni ezeket az engedélyezési eljárásokat. Minden erőmmel azon 
voltam, hogy ezek az építési engedélyek minél előbb megszerzésre kerüljenek. 
Szerencsére a Damjanich utcával nem is volt probléma, ott sajnos a 
közbeszerzési eljárás hiúsult meg. Ez ellen tenni nem tudtam semmit. Az 
engedélyezési eljárásoknál igyekeztem mindent latba vetni, személyes és 
telefonos megkeresésekkel. Az, hogy az engedélyezési eljárás elhúzódik, ez 
sajnálatos az erőfeszítéseink ellenére is így történt. Azt én megígérni tényleg 
nem tudom, hogy októberre minden átadásra kerül, de azt viszont állítom, hogy 
az ütemterveink szerint ezek így vannak, így készítjük. Az, hogy a kivitelezési 
pályázatnál avagy az engedélyezési eljárás során a hatóság milyen intézkedést 
hoz, ezt előre valóban nem láthattuk. 
 
Rogán László képviselő: Kedves Ildikó! Nem is önről szól ez a történet, mert 
az ön munkáját senki nem vonja kétségbe, hogy megtett mindent, hanem amit a 
testület bizonyos része annak idején többször is elmondott, hogy nekünk a 
kormánnyal voltak problémáink, és a kormány szavahihetőségével volt 
gondunk. Azt gondoltuk, és sajnos be is igazolódott, hogy ciklusváltásig már 
nem fog történni olyan érdembeli előrelépés, ami nekünk a helyzetünket 
megkönnyítené.  Nem az ön munkáját szerettük volna leszólni. Homor István is 
beszámolt arról, hogy önök egyfolytában egyeztetnek, dolgoznak. Nem ön ellen 
mondták el a kollégáim, amit elmondtak, hanem ez magasabb szintre szólt. 
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Dr. Novotny László képviselő: Nagyon szép beszédet hallottunk a másik 
oldalról. Megint kampánybeszéd hangzott el. Arról van szó, hogy volt egyszer 
egy testületünk, ahol többségben volt a másik oldal és nem tett egy árva, 
megveszekedett lépést sem az ügyben. Most legalább történt valami, és most 
bírálgatnak. Annyi volt, hogy feloszlatták a testületet egy puccsal, s a testület 
feloszlatása több hónapig késleltette a munkát. Ezt tudni kell, s azt is tudni kell, 
hogy bármit megtehetett volna a régebbi testület, de egy lépést sem tettek. Volt 
egy homályos ígéret, ígérvény, ami nem szerződés volt. Legalább a mostani 
testület elérte azt, hogy szerződés van, s annak alapján kapjuk majd a 
fejlesztéseket. 
 
Parlagi Endre polgármester: A különbség abban is áll, hogy a 
közlekedésgazdasági fejlesztésekre nem volt szerződésünk, csak egy 
emlékeztető volt, amit egy államtitkár és a főpolgármester írt alá. Olyan 
államtitkárral, akinek erre nem is volt kötelezettségvállalási jogosultsága. Az új 
szerződéssel lényegesen kedvezőbb pozícióba jutott az önkormányzat.  
 
Márton András képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Többen - a kampány 
időszakra való tekintettel - összekeverik a kampánynagygyűléssel a testületi 
ülést. Természetesen erről a kormányról és az elmúlt nyolc évről minden rosszat 
el lehet mondani, kinek-kinek szíve joga, hogy hogyan ítéli meg. Azért egy 
dologra hadd utaljak. 2002-ben az akkori Fidesz kormány és Orbán Viktor 
miniszterelnök aláírt egy szerződést, ill. egy engedélyezést a Budakalászi 
Sportcsarnok megépítésével kapcsolatban. Az a kormány az aláíráshoz 
szükséges tintán kívül semmi mást nem adott. A teljes összeget, amibe a 
Budakalászi Sportcsarnok került állami részről már a baloldali kormány 
biztosította. Ezeket a dolgokat kérem figyelembe venni. 
 
Dr. Krepárt Tamás képviselő: A pontosság érdekében: emlékezetem szerint 
volt megállapodás. Szerződés létrejött az előző testület és az állam, illetve a 
kormányzati szervek között. Két kiegészítés. Az egyik az, hogy 2005-ben ennek 
alapján mi össze is állítottunk egy jegyzéket, hogy milyen útfejlesztéseket 
szeretnénk. Ebben többek között szerepelt ez a csomópont is, a körforgalmi 
csomópont itt a szomszédságunkban. Ha az állam szerette volna ezt 
megvalósítani, már akkor tehetett volna lépéseket ezen irányba. Hangsúlyozom, 
hogy akkor volt szankció és biztosítékunk, most pedig nincs. Ez az új szerződés 
többek között arra is jó volt, hogy új határidőkre tudjunk hivatkozni, mintha ez 
az ügy 2009 óta folyna, s nem 2005 óta.  
 
Parlagi Endre polgármester: Aki a tájékoztatót tudomásul veszi, azt kérem, 
szavazzon.  Szavazás: 11 igen, 4 nem, 1 tartózkodás 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen, 4 nem szavazattal 
1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta: 
 
  120/2010.(III.23.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az M0-
útszakasz, valamint a Megyeri-híd káros hatásainak 
kiküszöbölésére, csökkentésére irányuló szerződés értelmében 
megtárgyalta a NIF Zrt. státuszjelentését és azt tudomásul veszi. 
Felelős:  polgármester 

  Határidő:  azonnal 
 
 
 

A továbbiakban a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

k. m. f. 
 
 
 
 Parlagi Endre       dr. Molnár Éva 
 polgármester                      jegyző 
 


