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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Tájékoztató az M0-szerződéssel kapcsolatos aktuális feladatokról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület az M0-szerződésben rögzítettek szerint eljárva az első 

tárgyidőszakra Budakalászt megillető kompenzáció műszaki tartalmáról az alábbi 

határozatot hozta: 

508/2008. (XII.16.) Kt. határozat 
 
Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

2008. szeptember 30. – 2009. szeptember 30. közötti tárgyidőszakra az M0-

szerződésből eredő, a környezeti terhelést és ártalmakat csökkenteni hivatott, 250 

millió Ft + ÁFA összértékben elvégzendő beruházások körét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

  Körforgalom kiépítése a Szentendrei út és a József A. út csomópontjánál  

 Gyalogátkelő-hellyel egyesített terelő sziget kialakítása a község bevezető 

utjainak határán: Pomázi -, Ország -, József A. – és Damjanich utakon, valamint a 

Damjanich úton a járda teljes hosszban történő felújítása, 

 Lámpás kereszteződés kialakítása gyalogátkelő-hellyel együtt a Budai - és Ady E 

utca kereszteződésében.  

 Terelő szigettel egybeépített gyalogátkelő-hely létesítése a Lenfonó-állomás 

vasúti átjárója előtt, a jelenlegi park sarkánál.  

 A Lenfonó állomásnál a forgalmi rend átalakítása  

 József A. út egész hosszában épített parkoló szigetek megvalósítása, valamint az 

út süllyedésének megszüntetése, a Tanító úti becsatlakozási pont átépítése, 

valamint a József Attila út páratlan oldalán a járda teljes hosszában történő 

felújítása.  

 A Kántor utca és a József Attila út kereszteződésénél terelő szigettel 

egybeépített gyalogátkelőhely létesítése a közlekedés biztonsága érdekében 
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 A szentistvántelepi állomásnál még egy gyalogátkelőhely létesítése 

 A Budai út veszélyes pontjain védőkorlát elhelyezése 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megjelölt fejlesztési 

ütemtervet a kivitelezést finanszírozó KHEM és NIF ZRt. részére továbbítsa, és 

folyamatosan ellenőrizze az elvégzendő feladatok teljesítését a szerződéses partnerek 

részéről és valamennyi körülményről a képviselő-testületet folyamatosan 

tájékoztassa. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

2010. május 12.-én a Faluházban lakossági fórumot tartottunk annak 

eredményeképpen, hogy aláírások érkeztek a Polgármesteri Hivatalhoz a Budai-Ady 

E. utcai kereszteződés tervezett rendezése kapcsán. Az aláírók a korábban már a 

Katolikus Egyház helyi közösségével is leegyeztetett kereszt-áthelyezés 

megakadályozását tűzték ki célul. A fórum eredményeként ígéretet tettem a 

résztvevőknek arra, hogy a Képviselő-testület elé terjesztem az első csomagba 

tartozó műszaki tartalom megváltoztatására irányuló kezdeményezést. 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 508/2008. (XII.16.) 

számú határozatát, és a „Lámpás kereszteződés kialakítása gyalogátkelő-hellyel 

együtt a Budai - és Ady E utca kereszteződésében” feladatot csak abban az esetben 

kéri elvégezni, amennyiben az a kereszt áthelyezése nélkül szabályosan lehetséges. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a 

beruházásokat lebonyolító NIF Zrt.-vel a Budai- Ady E. utca kereszteződésében lévő 

veszélyes forgalmi helyzet kiküszöbölése érdekében a lehetséges alternatív 

javaslatokról. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Budakalász, 2010. május 20. 

Parlagi Endre 
Polgármester 


