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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 
 



 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a HÉV korszerűsítési munkáihoz adott tulajdonosi hozzájárulás 
megismétlésére 

 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Közlekedés-Unió Infrastruktúra Tervező Kft. 2010. június 30. -án megkereste 
Budakalász Város Önkormányzatát azzal, hogy a részére korábban a BKV Zrt. 
Budakalász – Szentendre közötti HÉV pályaszakasz korszerűsítésének és az 
érintett közútkorrekciónak közlekedési hatósági engedélyezéséhez kiadott 
tulajdonosi hozzájárulást újból adja meg, mivel a korábbi nyilatkozat 
érvényességi határideje lejárt. (Kérelem mellékelve) 
 
Budakalász Nagyközség Képviselő-testülete a 2008. december 16.-i ülésén 
tárgyalta az előterjesztést, mely után az alábbi határozatot fogadta el: 
 
„509/2008. (XII.16.) Kt. határozat 
Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közlekedés-Únió 
Infrastruktúra Tervező Kft. kérelmére tulajdonosi hozzájárulását adja a HÉV 
Békásmegyer-Szentendre közötti vonalszakasz felújításához azzal, hogy az 
Önkormányzat tulajdonát képező 1236/11, 2116, 1859, 1236/11, 1236/14, 
1256/19 hrsz-ú ingatlanokon a 2008. november 12-én benyújtott tervek szerint 
az építési munkát a vasút üzemeltetője elvégezheti az alábbi kikötésekkel: 
 
-A Jókai utca, Batsányi utca torkolatánál megjelenő felszíni csapadékvizet is el 
kell tudnia vezetnie a csatornának. 
 
-A töltés alatti átvezető kifolyásától számított 10 m-es megújítása nem 
elégséges, a vízelvezető árkot a Zrínyi utcai árok csatlakozásáig meg kell 
építeni. 
 
-A Budakalász megállóban további parkolók kialakítása szükséges. 
 
-A perontetők építéshatósági engedélyezésekor a Budakalász Főépítészi 
Tervtanács bírálja el a felépítményeket településkép szempontjából. 
 



-A gyalogos átjárók tervezésekor és kivitelezésekor az akadálymentes átjárás, és 
a használati biztonság követelményét maximálisan érvényre kell juttatni. 
 
-A Budakalász Lenfonó állomásánál a hév átjárójának átalakítása olyan 

módon történjen meg, hogy az egy rendszert alkosson a közelében lévő 
közúti csomóponttal (A Lenfonó állomásnál gyalogátkelőhely kialakítását 
a forgalmi fejlesztésekkel együtt kell kezelni.) 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Parlagi Endre polgármester” 
 
 
A 2008. december 16-án kiadott tulajdonosi hozzájárulás alapját képező 
tervdokumentációnál újabb tervek nem kerültek megküldésre az 
Önkormányzatnak, ezért 2010. július 21-én a Közlekedés – Unió Infrastruktúra 
Tervező Kft-t nyilatkozattételre hívtuk fel annak tárgyában, hogy a tulajdonosi 
hozzájárulást a korábban már megvizsgált tervdokumentációra kérik –e meg 
ismét. A cég válasza 2010. augusztus 11-én érkezett meg, melyben nyilatkoznak 
arról, hogy az ismételt tulajdonosi hozzájárulást a korábban benyújtott 
tervdokumentációra kérik meg. (A felhívás, valamint az erre válaszul megküldött 
nyilatkozat mellékelve.) 
 
Mivel 2010. június hónapban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
megbízásából a Pro Urbe Kft elkészítette -többek közt- a Lenfonó HÉV átjáró és 
környezete forgalomtechnikai fejlesztéséről szóló terveket, így indokolt azok 
figyelembe vétele a HÉV rekonstrukciójának engedélyezésekor. 
 
Mellékletek:  

- 1. melléklet a Közlekedés-Únió Infrastruktúra Tervező Kft. 2010. június 
30.-i kérelme. 

- 2. melléklet Budakalász Város Polgármesterének nyilatkozattételre felhívó 
levele. 

- 3. melléklet a Közlekedés-Únió Infrastruktúra Tervező Kft.2010. 
augusztus 11-én érkezett nyilatkozata. 

- 4. melléklet A Pro Urbe Kft. 2010. júniusban készített 
közlekedésfejlesztési tervdokumentációjának vonatkozó tervlapjai. 

 
 
 
 
 Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közlekedés-Únió 
Infrastruktúra Tervező Kft. kérelmére ismételt tulajdonosi hozzájárulását adja a 
HÉV Békásmegyer-Szentendre közötti vonalszakasz felújításához azzal, hogy az 
Önkormányzat tulajdonát képező 1236/11, 2116, 1859, 1236/11, 1236/14, 
1256/19 hrsz-ú ingatlanokon a 2008. november 12-én benyújtott tervek szerint 
az építési munkát a vasút üzemeltetője elvégezheti az alábbi kikötésekkel: 
 
-A Jókai utca, Batsányi utca torkolatánál megjelenő felszíni csapadékvizet is el 
kell tudnia vezetnie a csatornának. 
 
-A töltés alatti átvezető kifolyásától számított 10 m-es megújítása nem 
elégséges, a vízelvezető árkot a Zrínyi utcai árok csatlakozásáig meg kell 
építeni. 
 
-A Budakalász megállóban további parkolók kialakítása szükséges. 
 
-A perontetők építéshatósági engedélyezésekor a Budakalász Főépítészi 
Tervtanács bírálja el a felépítményeket településkép szempontjából. 
 
-A gyalogos átjárók tervezésekor és kivitelezésekor az akadálymentes átjárás, és 
a használati biztonság követelményét maximálisan érvényre kell juttatni. 
 
- A Budakalász Lenfonó állomásánál a HÉV átjárójának átalakítása olyan 

módon történjen meg, hogy az egy rendszert alkosson, összhangban legyen 
a Pro Urbe Kft által 2010. június hónapban elkészített – a határozat 
mellékletét képező – közlekedésfejlesztési tervekkel. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Parlagi Endre polgármester 
 
 
 
Budakalász, 2010. augusztus 17. 
 
 
        Parlagi Endre 
        polgármester 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

 
 
 
 



2. melléklet 
 

 



3. melléklet 
 

 


