
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 22/2010 Kt. 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2010. augusztus 31-én (kedden) 17 óra30 perckor 

megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésről 

 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
346/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 

 Javaslat a Szentistvántelepi iskola emeleti két tantermében található 
 nyílászáróinak a beruházási tartalékkeret terhére történő cseréjére 

347/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
 Javaslat a Kalász Suli Általános Iskola napközi szakfeladat helyen egy fő 
 státuszhely bővítésére 

348/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola engedélyezett álláshelyeinek 
és az  órakeret számításának módosítására 

349/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola engedélyezett álláshelyeinek 
és az  órakeret számításának módosítására 

350/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
 Javaslat a HÉV korszerűsítési munkáihoz adott tulajdonosi hozzájárulás 
 megismétlésére 
351/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 

 Javaslat a Belvízi és árvízi védekezéssel kapcsolatos intézkedés 
 megtételére 

352/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
 Javaslat a Belvízi és árvízi védekezéssel kapcsolatos intézkedés 
 megtételére 

353/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
 Javaslat az M0 körgyűrű kapcsán megépült vízgazdálkodási műtárgyak 
 vízjogi üzemeltetésének átvételére 
354/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
 Javaslat az M0 körgyűrű kapcsán megépült vízgazdálkodási műtárgyak 
 vízjogi üzemeltetésének átvételére 
355/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
 Javaslat az M0 körgyűrű kapcsán megépült vízgazdálkodási műtárgyak 
 vízjogi üzemeltetésének átvételére 
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356/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
 Javaslat az M0 körgyűrű kapcsán megépült vízgazdálkodási műtárgyak 
 vízjogi üzemeltetésének átvételére 
357/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
 Javaslat  a Budakalász, Kolónia u. I/18. szám alatt megüresedett 
 önkormányzati bérlakás hasznosítására 
358/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
 Javaslat  a Budakalász, József Attila u. 62/7. szám alatt megüresedett 
 önkormányzati bérlakás hasznosítására 
359/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 
 Javaslat  a Budakalász, Magyar u. 69. szám alatt megüresedett 
 önkormányzati bérlakás hasznosítására 
360/2010.(VIII.31.) Kt. határozat 

 Javaslat a 2010. június, július hónapokban áttekintett pályázati 
 lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 22/2010 Kt. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2010. augusztus 31-én (kedden) 17 óra30 perckor 

megtartott rendes, nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ 
 
 
Jelen vannak: Parlagi Endre polgármester 

Balogh Csaba képviselő 
Dr. Hantos István képviselő 
Dr. Kiss Ildikó képviselő 
Kovács Attila képviselő 
Liszkai Gyuláné képviselő 
Németh Antal alpolgármester 
Dr. Novotny László képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő 

 
Távollétét előzetesen jelezte: Márton András képviselő 
 
Megjelent továbbá: Dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi 
irodavezető 
Villám Zsuzsanna (Polgármesteri Kabinet) 
Homor István beruházási osztályvezető (Polgármesteri 
Kabinet) 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
Massányi Katalin főépítész 
Völgyes József iskolaigazgató 
Kovács Kristóf Áron iskolaigazgató 
Dr. Kaszai Balázs (Varga Ügyvédi Iroda) 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
1. Javaslat a Szentistvántelepi iskola emeleti két tantermében található 

nyílászáróinak a beruházási tartalékkeret terhére történő cseréjére. 
207/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

2. Javaslat a HÉV korszerűsítési munkáihoz adott tulajdonosi hozzájárulás 
megismétlésére  

 199/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

    Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

3. I. Javaslat a Belvízi és árvízi védekezéssel kapcsolatos intézkedés 
megtételére 
II. Javaslat az M0 körgyűrű kapcsán megépült vízgazdálkodási műtárgyak 
vízjogi üzemeltetésének átvételére 

 200/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

    Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
4. Javaslat a Kalász Suli Általános Iskola napközi szakfeladat helyen egy fő 

státuszhely bővítésére 
   204/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
       Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
    Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
       Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

5. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola engedélyezett álláshelyeinek 
és az órakeret számításának módosítására 

   203/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
      Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
    Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
      Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

6. I. Javaslat a Budakalász, Kolónia u. I/18. szám alatt megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására, 

II. Javaslat a Budakalász, József Attila u. 62/7. szám alatt megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására, 
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III. Javaslat a Budakalász, Magyar u. 69. szám alatt megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására  
206/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

7. Javaslat a 2010. június, július hónapokban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására 

 201/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

8. Javaslat Pest Megyei díjakra való felterjesztésre (Zárt ülésen 
tárgyalandó) 

   205/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
      Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
      Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 
9. Javaslat a 299/2010.(VI.29.); a 300/2010.(VI.29.); a 301/2010.(VI.29.) és 

a 302/2010.(VI.29.) sz. Kt. határozatok módosítására (Zárt ülésen 
tárgyalható) 
202/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés  
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
 

10. Javaslat a budakalászi 3556/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (Zárt ülésen 
tárgyalható) 
198/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés  
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

    Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 43 perc.) 

 
Parlagi Endre polgármester: Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a mai 
rendes ülésünkön a testület tagjait és a hivatal munkatársait, valamint a 
tévénézőket, akik a munkánkat figyelemmel kísérik. A mai rendes testületi ülést 
megnyitom. Megállapítom, hogy a testület 10 fővel határozatképes. 
 
Az ülésre 10 napirendi pontot terjesztettünk elő, 7 nyilvános és 3 zárt napirendi 
pontot. Akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele van, az kérem, jelezze. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A 4. és 5. napirendi pontokat 2-3. napirendi 
pontként javaslom megtárgyalni – iskolai vonatkozások, az intézményvezetők 
holnap kezdik a munkájukat, ma már évnyitó volt, hadd menjenek hamarabb 
haza. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 10 igen – egyhangú. 
További javaslat? (Nincs.) Aki az ily módon előterjesztett és sorrendjében 
módosított napirendet elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 10 igen – 
egyhangú.  
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 

1. Javaslat a Szentistvántelepi iskola emeleti két tantermében található 
nyílászáróinak a beruházási tartalékkeret terhére történő cseréjére. 
207/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Homor István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A Szentistvántelepi 
Iskola igazgatója jelezte felénk, hogy két tanteremben a tetőtéri ablakok a 
beázások és a nagy esőzések következtében oly mértékben deformálódtak, hogy 
a nyitás során kiszakadtak a zsanérok a helyükről, ezért sürgősen intézkednünk 
kellett, hogy még az iskolaév kezdetéig ezeknek az ablakoknak a pótlása 
megtörténjen.  
Két darab ablakról van szó, amelyek egyedi gyártást igényelnek, mivel a 
kereskedelemben ez a méretű ablak nem kapható. Azt a Sziga-Build Kft.-t 
kértük fel ezek cseréjére, amelyik korábban is már több árajánlat közül a 
legkedvezőbbet tette, és már tavasszal is két ilyen ablakcserét végrehajtott. 
Ennek megfelelően a kivitelezési költség a két ablak vonatkozásában – ami 
magában foglalja a régi ablakok kiszerelését, a tetőszerkezet azon részének 
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helyreállítását, a szigetelés elvégzését és az új tetőablakok beépítését – 484.000 
forint plusz Áfa. Miután a jelenleg érvényben lévő rendelet alapján a 
polgármester úr csak 500.000 forintig dönthet ilyen beruházások tekintetében, 
ezért került ide a Képviselő-testület elé ez, melyhez kérem a hozzájárulásukat. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Teljesen 
egyértelmű a döntés: a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Szentistvántelepi 
Iskola két darab tetőtéri ablakának cserélési munkálatait elvégezteti a Sziga-
Build Kft.-vel 484.000-, + Áfa összegben, melyet a 2010. évi intézményi 
beruházási tartalék terhére biztosít. Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

346/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Szentistvántelepi Iskola két darab tetőtéri ablakának 
cserélési munkálatait elvégezteti a Sziga-Build Kft.-vel 484.000-, + 
Áfa összegben, melyet a 2010. évi intézményi beruházási tartalék 
terhére biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

2. Javaslat a Kalász Suli Általános Iskola napközi szakfeladat helyen egy fő 
státuszhely bővítésére 

   204/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
       Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
    Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
       Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 
 
 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A Kalász Suli 
Általános Iskolában az elmúlt évek tapasztalata az, hogy az első osztályba egyre 
több gyermek iratkozik be és egyre több első osztályos gyermek igényli a 
napközis ellátást. Már az elmúlt évben is a Képviselő-testület határozata alapján 
bővítette az iskola napközis státuszhelyeinek számát egy fővel. Az idén első 
osztályba beiratkozott tanulók mindegyike igényli a napközis ellátást, azaz a 45 
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fő számára biztosított álláshelyek esetében az egy napközis kevésnek bizonyul. 
Ezért fordult az intézmény vezetője az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottsághoz, majd a Képviselő-testülethez, hogy az engedélyezett napközis 
álláshelyek számát egy fővel emelje meg. 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot, 
ennek az év hátralévő három hónapjára eső bérterheit járulékaival együtt az 
intézményi beruházás terhére javasolja engedélyezni, ami természetesen a 
költségvetési rendelet módosításával is fog járni. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kalász Suli esetében a napközis 
álláshelyek számát egy fővel emelje meg, azaz biztosítsa a mostani első 
osztályosok számára a két napközis csoportot. Köszönöm. 
 
Parlagi Endre polgármester: Kérdés, hozzászólás? (Nincs.) Arról van szó, 
hogy 5 főről 6 főre emeljük a Kalász Suli engedélyezett napközis státuszhelyeit 
és az ez évi bér- és közterhei fedezetére a költségvetési rendeletben 
meghatározott intézményi beruházási tartalék terhére 588.000 forintot 
biztosítsunk. Az álláshelyet be tudjuk tölteni, ugye? 
 
Völgyes József iskolaigazgató: Igen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

347/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalász Suli 
Általános Iskola engedélyezett napközis státuszhelyeit 5 főről 6 főre 
módosítja. A státuszhely 2010. évi bér- és közterhei fedezetére 
Budakalász Város Önkormányzat 2010. évi 4/2010. (III.08.) sz. 
költségvetési rendeletében meghatározott intézményi beruházási 
tartalék terhére 588.000 forintot biztosít. 
 
Határidő: 2010. szeptember 01. 
Felelős: polgármester 

 
3. Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola engedélyezett álláshelyeinek 

és az órakeret számításának módosítására 
   203/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
      Tárgyalta:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  
    Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
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      Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
 
Villám Zsuzsanna előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A Szentistvántelepi 
Általános Iskola intézményvezetője az előterjesztésben három kérelemmel, 
illetve javaslattal fordult a bizottság és a Képviselő-testület felé. A 
Szentistvántelepi Általános Iskola esetében a jogszabályokban is biztosított és 
számított órakeretnek nem megfelelő az engedélyezett álláshelyek száma, 
kettővel kevesebb. Ez nem jelenti azt, hogy az elmúlt években az intézmény 
nem látta el a feladatot, nem tartotta meg az órákat, viszont biztonságosabb és 
szakmailag mindenféleképp megnyugtatóbb lenne, ha ezeket az álláshelyeket a 
Képviselő-testület engedélyezné. A két álláshely közül egy pedagógus álláshely 
bővítését javasolta mind az Oktatási Bizottság, mind a Pénzügyi Bizottság. 
 
A másik kérése az intézményvezetőnek az volt, hogy mivel az intézményben 
könyvtár létezik - bár az elmúlt évek során elavult, a könyvállománya sem 
gyarapodott -, és a jogszabály előírja iskolai könyvtár működtetését és 
könyvtáros alkalmazását, ennek a feladatnak az ellátására, ami valószínűleg az 
elkövetkezendő időszakban nagyobb feladat lesz, hogy a könyvtár megújuljon, 
állománya gyarapodjon és az intézményben dolgozók, illetve a gyermekek 
számára használható legyen, kéri egy teljes álláshely, könyvtáros biztosítását. 
 
Az intézményvezető harmadik kérése pedig az, hogy az osztályfőnök, illetve a 
munkaközösség-vezetők kedvezményeinek érvényesítéséhez az összes kötelező 
tanóra eddig 5%-ban biztosított órakeretét 6%-ra emelje meg a Képviselő-
testület. 
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság úgy 
határozott, hogy ennek órakeretét a tantárgyfelosztásban gazdálkodja ki az 
intézményvezető, azaz helyet ad két álláshely bővítésének, és ennek bér és 
járulékai összegét, 1.175.766 forintot az intézményi beruházás terhére, majdan a 
költségvetési rendelet módosításával az év hátralévő három hónapjára biztosítsa. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság által egyhangúlag támogatott 
javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki az 1. számú határozati javaslattal egyetért, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
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348/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szentistvántelepi Általános Iskola engedélyezett álláshelyeinek 
számát két pedagógus álláshellyel (egyik könyvtárpedagógus 
álláshely) 37,5-ről 39,5-re emeli, s ennek 2010. évre vonatkozó bér- 
és járulékainak költségét, 1.176 eFt-ot Budakalász Város 
Önkormányzat 2010. évi 4/2010. (III.08.) sz. költségvetési 
rendeletében meghatározott intézményi beruházási tartalék terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki a 2. számú határozati javaslattal az Oktatási 
Bizottság módosító javaslata alapján egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

349/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szentistvántelepi Általános Iskola osztályfőnökeinek és 
munkaközösség-vezetőinek órakedvezményét az intézmény 
tantárgyfelosztásának elfogadásakor felhasználható órakeret terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Jó munkát kívánunk a tanévre! 
 
 
 

4. Javaslat a HÉV korszerűsítési munkáihoz adott tulajdonosi hozzájárulás 
megismétlésére  

 199/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

    Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 
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Hegyvári János előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Amint az előterjesztés 
tartalmazza, a Közlekedési Unió Tervező Kft. 2010. június végén megkereste az 
önkormányzatot azzal, hogy a korábban részére kiadott, a HÉV korszerűsítésére 
vonatkozó, Budakalászt érintő tulajdonosi hozzájárulásban foglaltakkal 
kapcsolatban újra nyilatkozzon, ugyanis lejárt a nyilatkozat érvényességi 
határideje. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a 2008. december 16-i ülésen 
elfogadott tulajdonosi hozzájárulást. Ezzel kapcsolatban megkerestük a tervező 
céget, hogy ugyanarra a tervdokumentációra kéri-e meg ismét a tulajdonosi 
hozzájárulást. Azt nyilatkozta, hogy ez ugyanaz a tervdokumentáció, ami a 
tulajdonosi hozzájárulás alapját szolgáltatja. Ezzel kapcsolatban 
előterjesztettünk egy határozati javaslatot, amit a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság egy új pont beemelésével támogatott, ami a 
peronok és perontetők építészeti megjelenésére vonatkozik.  
 
A másik pedig, amiben változott az eredeti tulajdonosi hozzájárulás, az, hogy 
időközben elkészült a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. megbízásából többek 
között a Lenfonó HÉV-átjáró és környéke közlekedésfejlesztési terve is, amit 
szükséges beépíteni ennek a HÉV-rekonstrukciónak a tervdokumentációjába. 
Kérem a tisztelt testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg. 
 
Parlagi Endre polgármester: Egyébként ez HÉSZ-módosítást is érintett, 
hiszen korábban azért nem tudtunk kiadni építési engedélyt erre a 
korszerűsítésre, mert a HÉSZ-ünkben a pályatest területe úgy volt minősítve, 
hogy az nem építési terület, tehát ahhoz nem lehetett volna hozzányúlni, 
úgyhogy ezt most módosítottuk. 
 
A bizottság módosító javaslata arra vonatkozik, hogy ők egy teljesen 
uniformizált peronkialakításra gondolnak, mi pedig küzdünk azért, hogy ha egy 
utas elhagyja a Békásmegyer, illetve a főváros területét, és Budakalászra 
érkezik, ha kinéz az ablakon, akkor lássa, hogy ez már nem a főváros. Tehát 
nem akarunk mi még a látszat szintjén sem a fővároshoz tartozni, mi egy önálló 
kisváros vagyunk, és ezt a megjelenésünkkel is szeretnénk hangsúlyozni. Ezért 
van előttünk az a módosító indítvány, hogy: a peronok és a perontetők 
építéshatósági engedélyezésekor azok anyagát, megjelenését, építészeti 
kialakítását a Budakalász Főépítészi Tervtanáccsal egyeztetni szükséges. Aki 
ezzel a kiegészítéssel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 10 igen – 
egyhangú. 
Aki az ily módon kiegészített határozattal egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

350/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Közlekedés-Unió 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 megújítás 
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 peronok és a perontetők építéshatósági engedélyezésekor azok 
anyagát, megjelenését, építészeti kialakítását a Budakalász 
Főépítészi Tervtanáccsal egyeztetni szükséges. 
 
-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 
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5. I. Javaslat a Belvízi és árvízi védekezéssel kapcsolatos intézkedés 
megtételére 
II. Javaslat az M0 körgyűrű kapcsán megépült vízgazdálkodási műtárgyak 
vízjogi üzemeltetésének átvételére 

 200/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

    Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 
 

 
Székely Zoltán előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt időszakban, 
illetve 2006-tól jelentkező árvízi és belvízi helyzet, valamint az idén júniusban 
bekövetkezett árvíz és belvíz is indokolja azt, hogy Budakalász területén a 
belvízi és árvízi helyzetet vizsgáljuk felül. 
A bejárások során Budakalász területén az önkormányzat fennhatóságába 
tartozó belvízi csatornák, átereszek kezeltsége nem megfelelő. Júliusban volt 
már egy testületi határozat arról, hogy a Berdó területéről lejövő csapadék 
elvezetésével kapcsolatban is legyen egy vizsgálat. A Bedóról, a Budai útról a 
Jókai utca felé négy csatorna megy le, majd egyetlenegy 500-as csatornán megy 
át a csapadékvíz a HÉV mellett lévő árokba, az árokból pedig nincs átvezetés. 
Ugyanezt lehet mondani a Zrínyi utcában lévő árokról, ami már nem is árok, 
csak szikkasztó ároknak nevezhető; nincs összeköttetése a dunai fő védvonalunk 
vonalában lévő zsilippel, tehát nincs átvezetése a csapadékvíz elvezetésének. 
Ezért terjesztettük elő azt a határozati javaslatot – amit a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalt –, miszerint ennek a helyzetnek a 
tisztázása érdekében a Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy 
készítsen intézkedési tervet, mely tartalmaz ad hoc intézkedésekre való utalást, a 
jogi szabályozásra egyértelmű meghatározást, építési szabályzatot, a hosszú távú 
feladatokhoz szükséges mérnöki, geológiai, felmérési, tervezési munkákat 
indítsa el, valamint szakértők bevonásával mérje fel, milyen sürgős intézkedések 
megtétele szükséges a településen a csapadékvíz szabályos elvezetésére. 
 
Parlagi Endre polgármester: Az az igazság, hogy amit Székely úr elmondott, 
annál én sokkal többre gondolok, mert ebben a csapadékos évben felerősödtek 
azok a gondok, amelyek a budakalászi csapadékvíz-kezeléssel kapcsolatosak, és 
előjöttek azok a mulasztások is, amelyek itt az elmúlt évtizedekben 
bekövetkeztek, azaz hatékony és eredményes megoldás tulajdonképpen a város 
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egyik érintett részén sem született, hanem csak maszatolás volt, az árkok, 
átereszek eltömődtek, az árkokban gazt égetnek, szerves anyag halmozódik fel. 
A következő évben az önkormányzatnak tízmilliós nagyságrendű költséget kell 
fordítania arra, hogy ezt a dolgot rendbe tegye. A kezdet kezdetén talán egy 
átfogó geodéziai felmérés, geológiai vizsgálat, az árkok állapotának felmérése 
szükséges ahhoz, hogy meg lehessen találni azokat a régiókat és a régiók közötti 
csapadékvíz-összefüggéseket, amelyektől most nagyon sokat szenvedünk. 
Mindannyian föl tudjuk sorolni, hogy melyek ezek a helyek. 
A legsúlyosabb helyzet a Jókai utca-Vasút sor környékén van, az úgynevezett 
Proszina dűlőn, ahol rendszeresen szivattyúzunk, mert áll a pincékben a víz – 
vagy mi szivattyúzunk, vagy a pomázi tűzoltóság, vagy a BKV –, de ez nem 
megoldás. A Berdó csapadékvíz-elvezetése megoldatlan – ezzel kapcsolatban 
már a múltkor hoztunk határozatot. A Gyümölcs utcától lefelé lényegében 
minden csapadékvíz lefolyik a Vasút sor és a Proszina területére, ahol nem tud 
elszikkadni, mert ott egyébként is magas a talajvíz. 
Probléma van a Pomáz felől jövő fakadó vízzel, ami a Pomázi út melletti árokba 
jön, átjön a vasúti töltés alatt, és a Zrínyi utcába nem tud elfolyni, mert a Zrínyi 
utca melletti árok, az úgynevezett Szent István árok – ahogy ez a 
dokumentációból kiderült – az elmúlt évtizedekben teljesen feltöltődött. Most 
azt tettük, hogy minden keresztutca végén megmérettük a balti szintmagasságát 
a fenékmedernek, és kiderült, hogy a harmadik utcától kezdve már nem folyik 
tovább a víz, tehát egy szűk régióban szikkad el, aminek az az eredménye, hogy 
az Árpád utcában például 30-40 centiméteres víz áll. 
Ugyancsak problémás, hogy a Csalogány utcai temető kútjában nem lehet látni a 
vizet, olyan mélyen van, de onnan 100 méterrel arrébb a kertekben lévő 
kutakban a vízszint 1 méter mélyen van, és még sorolhatnánk ezeket a 
problémás helyeket, amik megkeserítik az emberek életét. Tehát - elfogadva az 
előterjesztést, ami előttünk van - a következő években ezt a feladatunkat sokkal 
komolyabban kell vennünk. 
 
Németh Antal alpolgármester: Polgármester úr kérésére megpróbáltam 
áttekinteni a település csapadékvíz-rendezési terveit. Megdöbbenve 
tapasztaltam, hogy a legutolsó átfogó, a település egészére vonatkozó 
csapadékvíz-tanulmányterv 1989-ben készült, az akkori utolsó Árt. alátámasztó 
anyagaként. Ezt követően készült ugyan valami megvalósítási tanulmány ’97-
ben a jelzett Jókai utcai területre, majd 2005-ben a Berdó alsó felére is. 
Egyet kell értenünk az előterjesztés szerint azzal, hogy mindenképpen 
komolyabban kell foglalkoznunk, mert eltömődött szabad árkok és átereszek 
vannak, illetve a zárt csapadékvíz-elvezetési rendszer nem igazán áttekinthető. 
Az idén először megjelenő pályázati kiírásban nem tudtunk részt venni, mert az 
előző tíz évben legalább két alkalommal igazolt belvízi kár szerepel a kikötései 
között, az viszont biztos, hogy az elkövetkező időszakban lesznek csapadékvízre 
vonatkozó pályázatok, épp ezért a polgármester úr javaslatára igenis szükség 
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van egy olyan átfogó, helyzetfelmérő tanulmányra, ami a gócpontokat is magába 
foglalja és az egész település csapadékvízrendszerével foglalkozik, mert addig 
nem fogunk tudni pályázni. 
 
Parlagi Endre polgármester: Tehát engedélyes tervek kellenek nyilvánvalóan. 
A belvízzel kapcsolatban két határozati javaslatunk van. 
Az 1. határozati javaslat: „Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy készíttessen intézkedési tervet, mely tartalmaz ad 
hoc intézkedésekre való utalást, a jogi szabályozásra egyértelmű meghatározást 
(pl. építési szabályzat), és a hosszú távú feladatokhoz szükséges mérnöki, 
geológiai felmérési, tervezési munkákat indítsa el, valamint szakértők 
bevonásával mérje fel, milyen sürgős intézkedések megtétele szükséges a 
településen a csapadékvíz szabályos elvezetésére.” Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

351/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy készíttessen intézkedési tervet, mely tartalmaz 
ad hoc intézkedésekre való utalást, a jogi szabályozásra egyértelmű 
meghatározást (pl. építési szabályzat), és a hosszú távú 
feladatokhoz szükséges mérnöki, geológiai felmérési, tervezési 
munkákat indítsa el, valamint szakértők bevonásával mérje fel, 
milyen sürgős intézkedések megtétele szükséges a településen a 
csapadékvíz szabályos elvezetésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A másik határozati javaslatunk: „Budakalász 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településen a 
külterületi és belterületi, az önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi és 
árvízvédelmi létesítmények kezelésére vonatkozó intézkedési terv része kell, 
hogy legyen annak kikötése, hogy mely felelős szervezet és személy lássa el az 
ezzel kapcsolatos feladatokat.” Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
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A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

352/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a településen a külterületi és belterületi, az önkormányzat 
kezelésében lévő belvízvédelmi és árvízvédelmi létesítmények 
kezelésére vonatkozó intézkedési terv része kell, hogy legyen annak 
kikötése, hogy mely felelős szervezet és személy lássa el az ezzel 
kapcsolatos feladatokat. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Most következnek az M0-ssal és a gáttal 
kapcsolatos változások. 
 
Hegyvári János előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés 
második fele szól arról, hogy az M0 útgyűrű kapcsán megépített 
vízgazdálkodási műtárgyak vízjogi üzemeltetésének átvételével kapcsolatban 
megkeresett minket a jelenlegi üzemeltető - aki egyben a vízi létesítmények és 
az egész, M0-shoz tartozó létesítmények építője - azzal, hogy az önkormányzat 
adjon nyilatkozatot többek között arról, hogy az M0-s híd és a kapcsolódó 
építések által létrejött vízi létesítményeket, amelyek az előterjesztésben 
felsorolásra kerültek, vegye át vízjogi üzemeltetésbe, valamint tegyen egy 
nyilatkozatot, melyben megbízza a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-t, hogy 
ebben a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban képviselje az 
önkormányzatot. 
A megkeresés kapcsán belső egyeztetéseket folytattunk, amelyek során az 
előterjesztésben részletezett aggályok és megállapítások merültek fel. Jelesül az, 
hogy az elsőrendű árvízvédelmi töltés, amelynek korrekciója a híd alatt 
elkészült, valamint az ennek kapcsán megváltoztatott nyomvonal mint út 
elsőrendű védvonalnak számít, és ennek kezelője a Közép-Dunavölgyi 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kellene, hogy legyen, ezért ezt az 
önkormányzat nem kívánja az üzemeltetésébe átvenni. 
A másik két létesítmény, amelyek üzemeltetésének átvételével kapcsolatban 
megkerestek minket, a híd záportározójának harántgátja, amely védőtöltésként 
zárja el az alsó Duna-parti rész északi területét, illetve a Gátőr utca módosított 
nyomvonala kapcsán létesített szikkasztó árok, melynek üzemeltetésével 
kapcsolatosan az fogalmazódott meg, hogy azt bizonyos fenntartásokkal át lehet 
venni, de nem nyilatkozat formájában, hanem kétoldalú megállapodás aláírását 
követően. 
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A Településfejlesztési Bizottságban a napirend megtárgyalásra került, és 
tekintettel arra, hogy ez a rész szervesen összefügg az I. számmal jelölt, Székely 
Zoltán úr által előadott előterjesztésrésszel, a bizottság részben megváltoztatta a 
határozati javaslatokat. Az elsőrendű árvízvédelmi gát átvételével kapcsolatban 
megtartotta az eredeti, II/1. határozati javaslatot, miszerint az önkormányzat 
nem veszi át az üzemeltetést, tekintettel arra, hogy ez a Vízügyi Igazgatóság 
feladata, mert elsőrendű árvízvédelmi töltés. 
Az összes többi határozati javaslathoz pedig azt a kiegészítést tette a bizottság, 
hogy a vízjogi üzemeltetéssel kapcsolatos átvételi megbízás vízjogi üzemeltetési 
eljárásról, illetve a költségvetésbe való beépítésről akkor határozzon a testület, 
amikor elkészültek az I. pontban meghatározott külterületi és belterületi belvízi 
létesítményekkel kapcsolatos felmérések. 
 
Parlagi Endre polgármester: Az M0-s híd alatt módosult az árvízvédelmi 
töltés nyomvonala, a pillérek miatt kellett áthelyezni. Bemértük ennek a balti 
szint feletti magasságát, és ez megfelelőnek látszik. Az volt a szándék, hogy ezt 
vegyük át kezelésbe, de a határozati javaslat szerint a budakalászi I. rendű 
árvízvédelmi töltés szélesítése, valamint a töltésen haladó út korrekciója a 
mentett, illetve a hullámtéri oldalon tereprendezéssel az útkorrekciók és az 
árvízvédelmi töltések között a 3+120 – 3+280 tkm szelvények között” 
elnevezésű vízi létesítményt üzemeltetésbe nem veszi át arra való tekintettel, 
hogy nevezett létesítmény az I. rendű árvízvédelmi rendszer része, melynek 
karbantartása, üzemeltetése a Közép- Duna- Völgyi Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság feladata. Teljesen egyértelmű, hogy értelmetlenül feladatot 
nem vállalunk. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

353/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az M0 
körgyűrű 10. és 11. számú főutak közötti szakaszának építésével 
létrehozott, „a budakalászi I. rendű árvízvédelmi töltés szélesítése a 
3+200 tkm térségében, valamint a töltésen haladó út korrekciója a 
mentett, illetve a hullámtéri oldalon tereprendezéssel az 
útkorrekciók és az árvízvédelmi töltések között a 3+120 – 3+280 
tkm szelvények között” elnevezésű vízi létesítményt üzemeltetésbe 
nem veszi át arra való tekintettel, hogy nevezett létesítmény az I. 
rendű árvízvédelmi rendszer része, melynek karbantartása, 
üzemeltetése a Közép- Duna- Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság feladata. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A másik határozati javaslat a következő: 
(Felolvassa.) A záportározó a hídról lejövő csapadékvizet fogja fel, egy zsilipen 
keresztül megy bele a Dunába, de amennyiben éppen magas a Duna vízállása, 
akkor nem tud eltávozni onnan, tehát kiönt. Mivel üdülőterület van mellette, a 
Duna árvízvédelmi töltésével merőleges harántgátat építettek, amelynek 
karbantartása nem látszik nagy feladatnak, mert lényegében csak kaszálni kell. 
A másik pedig az üdülőterületi földút tározó-párologtató árka, a 0+094 – 0+356 
km szelvények között a jobb oldalon. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, 
az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

354/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az M0 körgyűrű 10. és 11. számú főutak közötti szakaszának 
építésével létrehozott, az alábbiakban felsorolt létesítmények 
vízjogi üzemeltetésének átvételével kapcsolatosan a településen a 
külterületi és belterületi, az Önkormányzat kezelésében lévő 
belvízvédelmi és árvízvédelmi létesítmények kezelésére vonatkozó 
intézkedési terv elkészülését követően fog döntést hozni. 
A létesítmények felsorolása: 
 Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál 

található záportározó védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz 
az árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvénynél  

 Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 
0+094 – 0+356 km szelvények között a jobb oldalon. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A 3. számú határozati javaslat: (Felolvassa.) Aki 
ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
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355/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az M0 körgyűrű 10. és 11. számú főutak közötti szakaszának 
építésével létrehozott, az alábbiakban felsorolt létesítmények 
vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásával kapcsolatos – a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére történő – 
meghatalmazásról a településen a külterületi és belterületi, az 
önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi és árvízvédelmi 
létesítmények kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészülését 
követően fog döntést hozni. 
 
A létesítmények felsorolása: 
 Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál 

található záportározó védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz 
az árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvénynél az I. rendű 
árvízvédelmi gáttól a Gátőr utcáig 

 Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 
0+094 – 0+356 km szelvények között a jobb oldalon  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A 4. határozati javaslat a következő: 
(Felolvassa.) Csak egy kiegészítést tennék: ez az az üdülőtelepi földút, ami a 
Gátőr utca lényegében, és mellette van egy csapadékvíz-elvezető árok, ami ki 
van betonlapokkal kövezve, tehát az ezzel kapcsolatos döntésről van most szó. 
Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

356/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy az M0 körgyűrű 10. és 11. számú főutak közötti szakaszának 
építésével létrehozott, az alábbiakban felsorolt létesítmények 
fenntartásával, karbantartásával kapcsolatosan keletkező 
többletköltségek vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás 
lezárultát követő, a település költségvetésébe történő beépítésével 
kapcsolatban a településen a külterületi és belterületi, az 
önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi és árvízvédelmi 
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létesítmények kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészülését 
követően fog döntést hozni. 
 
A létesítmények felsorolása: 
 Az alsó Duna-parti üdülőterület északi oldalán a Megyeri hídnál 

található záportározó védőtöltéseként létesített harántgát-szakasz 
az árvízvédelmi töltés 3+010 tkm szelvénynél az I. rendű 
árvízvédelmi gáttól a Gátőr utcáig 

 Az üdülőtelepi földút (Gátőr utca) tározó-párologtató árka a 
0+094 – 0+356 km szelvények között a jobb oldalon  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 

6. I. Javaslat a Budakalász, Kolónia u. I/18. szám alatt megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására, 

II. Javaslat a Budakalász, József Attila u. 62/7. szám alatt megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására, 
III. Javaslat a Budakalász, Magyar u. 69. szám alatt megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására  
206/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Népjóléti Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (6. sz. melléklet) 
 

 
 
I. Javaslat a Budakalász, Kolónia u. I/18. szám alatt megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
 
Orosz György előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A Budakalász, Kolónia 
utca I/18. szám alatti önkormányzati bérlakás megüresedett. Tekintettel arra, 
hogy az önkormányzati lakás hasznosításának módja képviselő-testületi 
hatáskör, kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok 
elfogadását. 
A Népjóléti Bizottság az előterjesztést tárgyalta és szociális bérlakásként 
javasolta továbbra is hasznosítani az ingatlant. 
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Parlagi Endre polgármester: Tehát a Kolónia utca I/18. szám alatti lakás, ami 
megüresedett, marad továbbra is szociális bérlakás. Aki ezzel egyetért, az 
kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

357/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 
Kolónia u. 1. I/18. szám alatti önkormányzati bérlakást egyéb 
lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja 
hasznosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
II. Javaslat a Budakalász, József Attila u. 62/7. szám alatt megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
 
Orosz György előkészítő: A József Attila utca 62/7. szám alatti 36 m2-es lakás 
szintén megüresedett, a Népjóléti Bizottság ezt is szociális bérlakásként 
javasolja a továbbiakban hasznosítani. 
 
Parlagi Endre polgármester: Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! 
(Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

358/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 
József Attila utca 62/7. szám alatti önkormányzati bérlakást egyéb 
lakásigények kielégítésére szolgáló (szociális) bérlakásként kívánja 
hasznosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
III. Javaslat a Budakalász, Magyar u. 69. szám alatt megüresedett 
önkormányzati bérlakás hasznosítására 
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Orosz György előkészítő: A 3. számú ingatlant kérjük levenni a napirendről, 
tekintettel arra, hogy nagy valószínűség szerint lebontásra kerül. Ez a Magyar 
utcai, majdan megépítendő támfal nyomvonalában van és emberi lakhatásra 
gyakorlatilag alkalmatlan. 
 
Parlagi Endre polgármester: Azért nem tudjuk lebontani, mert ennek a falai 
jelentik a támaszt annak a hatalmas valaminek. Nem lesz kis műszaki feladat ezt 
a problémát megoldani. Aki a napirendről való levétellel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

359/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 
Magyar u. 69. szám alatti önkormányzati bérlakás hasznosításáról 
szóló előterjesztést az előterjesztő javaslatára a napirendről levette. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

7. Javaslat a 2010. június, július hónapokban áttekintett pályázati 
lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására 

 201/2010.(VIII.31.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 
Írásos anyag csatolva. (7. sz. melléklet) 
 

 
Nagy Zsolt aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Munkatársaink áttekintették 
az idei évi, június, július hónapban megjelent pályázatokat. Ezek között olyan 
pályázati lehetőséget nem találtunk, amin önkormányzatunk indulhatna; ezek a 
kiírások vagy nem a mi területünkre vonatkoztak, vagy pedig magánszemélyek, 
vállalkozások indulhattak rajtuk. Kérjük a Képviselő-testületet, hogy vegye 
tudomásul a pályázatokról szóló tájékoztatónkat. 
A Településfejlesztési Bizottság egy olyan módosító javaslatot fogadott el, 
melyben felkéri a polgármester urat, hogy a csatornaberuházással kapcsolatban 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. Ez az előző rendkívüli testületi ülésen 
megtörtént, és ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület el is fogadta a határozatát. 
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Parlagi Endre polgármester: Tehát a bizottság a tájékoztatót elfogadta, azzal a 
kiegészítéssel, hogy kéri, hogy a csatornaberuházásról és az erre vonatkozó 
pályázati lehetőségekről készüljön tájékoztatót – gondolom, hasonlóan a 
közlekedésbiztonsági fejlesztésekről készített tájékoztatóhoz. Aki ezzel egyetért, 
az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 
 
A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

360/2010. (VIII.31.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
június, július hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi azzal, hogy felkéri a polgármestert, 
hogy a csatornaberuházásról és az erre vonatkozó pályázati 
lehetőségekről készüljön tájékoztató. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, 

a tájékoztató elkészítésére: soron következő testületi 
ülés 

 
 
Parlagi Endre polgármester: A nyilvános napirend végére értünk. Kérem 
szépen a napirend előtti hozzászólásokat. 
 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő: Egy lakossági kérést szeretnék tolmácsolni. A 
Lenfonó HÉV-állomásnál egy kerékpártároló létesítését kérik a lakosok. 
 
Parlagi Endre polgármester: Volt ott ilyen, csak ellopták – pótolni tudjuk. 
 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő: Köszönöm szépen. A Lenfonót és a 
szivattyúházat összekötő cső nagyon nagy problémát okoz; meg kellene 
vizsgálni ennek állapotát, mert az egyik ház pincéje teljesen beázott, dohos, 
állítólag a cső mellett folyik a víz és elárasztotta őket. Nagyon szépen kérem a 
hivatalt, hogy nézzenek pontosan utána. Annál is inkább, mert az előtte lévő 
ingatlan úgy tudom, eladásra vár, és tetéznénk a bajt, ha ott is előjönne ugyanez 
a probléma.  
 
Parlagi Endre polgármester: Homor Úr! Rendeljük meg az árok kiásását. 
Korábban ez ki volt ásva, csak a tereprendezés miatt betömődött. Tényleg 
tisztázni kell, hogy abba a csőbe milyen víz folyik, honnan jön – ez egy rejtélyes 
eset. 
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Dr. Szigeti Ferencné képviselő: Állítólag a csőben iszap van, de a cső mellett 
meg ömlik a víz. 
 
Parlagi Endre polgármester: Akkor az talajvíz is lehet. 
 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő: Nem lehet tudni, hogy mi, úgyhogy 
szakemberekkel kellene megnézetni. 
 
Parlagi Endre polgármester: Megvizsgáljuk. 
 
Dr. Szigeti Ferencné képviselő: A Hársfa utca végén a Patak rézsűje, illetve a 
híd igen rossz állapotban van. A lakosság részéről egy beadvány került a 
hivatalba 2008 novemberében, amelyre kaptak is választ 2009. januárban, hogy 
2009 tavaszán elindulnak a munkálatok. Még nem történt semmi, ezért nagyon 
szépen kérem, hogy amennyiben lehetséges, valósítsuk meg ezt a felújítást. 
Köszönöm szépen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Ez tényleg elmaradt munka. 
 
Homor István beruházási osztályvezető: Az az igazság, hogy a Képviselő-
testület az erre betervezett költséget a felére lehúzta, a 2009. évi költségvetés 
készítése során is; abból a 600.000 forintból annak az útnak a felújítását, a 
rézsűt, a lépcsőt és a kerékpárutakat nem lehetett megoldani. 
 
Parlagi Endre polgármester: Keressük a költségvetésben a megmaradt 
pénzforrásokat. Azért fontos még a tél beállta előtt megcsinálni, mert azon a 
lejtőn nem lehet havas-jeges időben közlekedni. 
 
Dr. Hantos István képviselő: Én is hasonló témákkal szeretnék foglalkozni, 
amelyek részben lakossági megkeresések, részben pedig személyes 
tapasztalatok. 
 
Tavaly ősszel is felvetettem, hogy az önkormányzati lakásokkal kapcsolatban 
elég sok probléma van. A Budai úton van egy, ahol beszakadt a kapu, illetve az 
egyik hölgy lakásában zárhatatlan az ajtó. Zicsi úrékkal beszéltünk, megígérték, 
hogy megcsinálják. Tavasszal ez nyilván egy kicsit hátrébb került a sorban. 
Elmúlt a tavasz, elmúlt a nyár, és nem történt semmi sem a szigetelésekkel, sem 
az ablakokkal. Nyakunkon a tél, és ugyanúgy ott fognak fázni ezekben a 
lakásokban az ott lakók, mint tavaly, fizetik a bérleti díjat és méltatlan 
körülmények között laknak. 
Ugyanez igaz a Gyár utcára is, a beázások miatt hullik a födém a 7/A-ban. 
A villanyvezetékek továbbra is szabadon vannak, pedig tavaly letették a 
nagyesküt, hogy az életveszély elhárítása megtörténik. Többször voltak kint, 
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megnézték, felmérték, csak egy dolog nem történt meg: hogy valaki arrébb tette 
volna, bekötötte volna, vagy valamit csinált volna ezekkel. 
Tételesen össze fogom írni, hogy miről van szó, csak azért hangosítom föl a 
nyilvánosság előtt, mert újra és újra megtörténik, hogy kimennek és utána a 
kivitelezésből nem lesz semmi. 
 
Szintén lakossági panasz a Vasút sorról, hogy a HÉV-pálya oldalát nagyon 
felveri a gaz. Tudom, hogy ez a BKV feladata. Azt kérem a hivataltól, hogy 
„bombázza” a BKV-t azzal, hogy mi is a dolga. 
 
Fent a Berdóban aláírásgyűjtés indult, hogy valami történjen a vízelvezetés 
ügyében, mert a mostani nagy esőzések következtében alkalmanként szörnyű 
állapotok voltak. A javítás, ami történt, nem oldja meg a nagy esők okozta 
problémákat, úgyhogy ezzel még kell foglalkozni. Homor úrékkal 
megbeszéltük, hogy ha befejeződik a Kovács Lajos utca meg a lenti utcák 
javítása, akkor valami komolyabb gépi erővel a vízelvezetés megtörténik – ezt 
be is harangoztuk, és várják a fent lakók. 
A másik aláírásgyűjtés pedig a Felsővár utcában volt, ahonnan elkerültek a 
kövek, de a helyükre olyan brutális sínek, elemek kerültek, ami még a köveknél 
is rosszabb. Az tény, hogy magas és látszik, de ha valaki nekicsúszik, akkor se 
emberből, se autóból semmi nem marad. Az áthidaló javaslatom, amit Homor 
úrral megbeszéltünk, az volt, hogy olyan alumíniumoszlopok kerüljenek oda, 
mint amilyenek lent mindenhol vannak, amit látni lehet, és ha valaki véletlenül 
nekimegy, akkor nagy baj nem történik. A mostani miatt nagy a háborgás, és 
mielőtt még önerős megoldásra kerülne sor, hivatalosan próbáljuk megcsinálni. 
Lenyugtattam az embereket, ezzel együtt elkezdtek aláírásokat gyűjteni. 
 
Parlagi Endre polgármester: A lakásjegyzéket kérjük szépen, mert ez most 
már szervezett módon történik az önkormányzatnál, tehát a napi postában 
rendszeresen vannak olyan javaslatok, hogy a Kaláz Kft. szakembere egy-egy 
problémát felmér, készít hozzá egy költségbecslést, és javasolja, vagy nem 
javasolja. Alpolgármester úrral ketten szoktuk eldönteni, hogy elinduljon-e egy 
munka, vagy ne induljon el. Nem tudom, hogy miért nem került be eddig ebbe a 
rendszerbe az a néhány lakás, amiket említettél. 
Egyébként tényleg van a tulajdonunkban néhány olyan lakás, ami emberi 
lakhatásra alkalmatlan. A múltkor képviselőtársaink fel is mérték, és ezekből 
átköltöztetjük az embereket másik lakásokba. Ily módon már legalább két lakást 
sikerült felszabadítani. Nem engedhetjük meg, hogy a Berdóban valaki egy nyári 
lakban lakjon gyermekkel együtt, mert bármi történhet ilyen esetben. A mostani 
lakásbérlőkkel kapcsolatos döntések éppen ilyen célokat szolgálnak. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Amikor a Berdó utcát kiszélesítették, hogy meg 
tudjanak fordulni a szemetes autók, akkor a nagy teherautók a Kálvária úton 
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mentek fel, ezért teljesen tönkrement a Kálvária út burkolata. Sürgősen kellene 
valamit csinálni, mert életveszélyes a Kálvária út. A Kálvária út folytatásaként 
ott van a Galagonya utca, amit a lakók annak idején a saját pénzükből hoztak 
létre – ezt is szétdúlták a teherautók, meg a Berdó utca Galagonya utca felé eső 
részét.  
A Meredek utca egy része a nagy esők következtében szinte járhatatlanná vált, 
tehát azt is rendbe kellene hozni. Beszéltem egy vállalkozóval, aki azt mondta, 
hogy esetleg mart aszfaltot tudna oda szállítani, ami egy megoldás lenne; nem 
végleges, mert ilyen meredek úton még a mart aszfaltot is, ha lebitumenezzük a 
tetejét, akkor is előbb-utóbb lehordja a víz. 
A Gyümölcs utca közepén a bukkanós részt rendbe hozták egy időre, de most 
megint szinte járhatatlan. 
A tervezés során beszéltünk arról is, hogy a Zöldfa utca, a Diófa utca és a 
Szérűskert utca vízelvezetését és az út tervezését el kellene kezdeni. Nagyon jól 
tudom, hogy a közbeszerzési törvény most változik, de készítsük elő ezek 
tervezését, hogy amint kijön a változás, rögtön be lehessen nyújtani. 
 
A másik kérés a „Megállni tilos” táblákkal kapcsolatos. Az Omszk tónál 
megcsináltuk, hogy oda tudjanak állni a József Attila utca mellett az autók, de 
elvileg bármikor megbüntethetők, mert két „Megállni tilos” tábla is ott maradt. 
A Wesselényi utcában kapcsolatban megbeszéltük a hivatalban, hogy oda ne 
tegyük ki a „Megállni tilos” táblát, mert a lakók egy pillanatra sem tudnak 
megállni. Tudom, hogy keskeny az utca, és le is vetette a hivatal a táblákat, de a 
rendőrök azóta is büntetnek. Régen arra hivatkoztak a rendőrök, hogy a gáton 
azért nem tudnak büntetni, mert valaki ellopta a táblát, most viszont nincs ott a 
tábla, de büntetnek. Ez egy kicsit fura álláspont. 
 
A Berdó utca bal oldalán szépen meg lett oldva a világítás, ott végig vannak 
lámpatestek, a jobb oldalon viszont nagyon gyengén van megvilágítva. Ott van 
egy oszlop, legalább arra kellene egy lámpatestet feltenni, mert azon a 
környéken teljesen sötét van. 
Ugyanez van a Gyümölcs utca alsó részén. 
A Szeder utca nagyon rövid, de kisgyerekesek is laknak ott; az 53. 
villanyoszlopra rá kellene tenni egy lámpatestet. 
 
A Berdó utcából lakók fordultak a hivatalhoz sok aláírással, hogy a Tücsök 
utcáig van vízvezeték, aztán körülbelül 200 méteren keresztül nincsen, utána 
újra van. A hivatal egyelőre nem mondta meg, hogy mit lehetne csinálni. Azt 
kérem, dolgozzuk ki, hogy egyáltalán mennyibe kerülne ott egy vízvezeték 
lefektetése, aztán megnézzük, hogy ehhez mennyi lakossági hozzájárulás kell. 
Ez gyakorlatilag 200 méter, meg egy leágazó szakasz az úgynevezett Berdó köz 
felé, ami az ösvény felé vezet le. 
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Amit a bizottsági ülésen is elmondtam, most újra elmondom: a hivatal honlapja 
nem a képviselők tájékoztatására szolgál, hanem a lakosság tájékoztatására. Az 
nem baj, ha a képviselők is néha megnézik, de ha oda teszik föl a HÉSZ aktuális 
változatát, és a képviselők nem értesülnek arról, hogy a HÉSZ-nek van egy új 
változata, akkor még mindig a régi szerint dolgoznak. Ne a lakossági észrevétel 
hívja fel a figyelmünket, hogy az már nem is érvényes, amit mi nézünk. Az FTP 
szerveren nincs fenn az új változat, e-mailt arról sem kaptunk, hogy a honlapra 
felkerült volna, és arról sem, hogy lesz lakossági fórum a HÉSZ-szel 
kapcsolatban. Arra kérem a hivatal dolgozóit, hogy jobban tájékoztassák ilyen 
kérdésekben a képviselőket. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A múlt héten rákerült az aszfalt a Rózsa utcára és a 
Kovács Lajos utcára. Nyilván egy ilyen beruházás mindig konfliktusokkal jár – 
sokkal nagyobbat, szélesebbet, simábbat, nem tudom, milyenebbet szerettek 
volna –, de azért örüljünk annak, hogy van egy ilyen út. Nagyon sokak 
köszönetét szeretném ez úton is kifejezni, hogy úgy végig lehet menni a Rózsa 
utcán, hogy nem törik össze a kocsiban a nem tudom, micsoda. Köszönjük 
szépen. 
 
Parlagi Endre polgármester: Köszönjük, hogy valami jó is történik ebben a 
városban. 
 

Ma augusztus 31. van, a legutóbbi testületi ülésünk június 28-án volt. 
Felsorolom az azóta történt eseményeket. 
Június 30-án a Killer pince állapotfelmérését végeztük el műszaki 
szakemberekkel, egyelőre szemrevételezéssel. 
Július 1-jén köztisztviselői napot tartottunk. 
Július 2-4. között Adán voltam. Részt vettem a moholi falunapon; láttam egy 
fantasztikus aratóversenyt Moholon, ahol kis parcellákon gabonát termesztenek, 
és még tudják az emberek, hogy hogyan kell kézzel aratni és az aratást 
megünnepelni. 
Július 5-én a Pannon Alfa tulajdonosával tárgyaltunk a HÉSZ-ről. 
Július 5-én hitellel kapcsolatos tárgyalás volt a Raiffeisen Bankkal. 
Július 5-én az Egészségház orvostechnológiai fejlesztését szakértőkkel 
tárgyaltuk meg; várjuk, hogy közbeszerzés-köteles lesz-e a terveztetés – 
szeptember 15-én lép hatályba az új törvény. 
Július 8-án ismét banki egyeztetés volt. 
Július 9-én az Oleandróval, a temetőket üzemeltető cég ügyvezetőjével 
tárgyaltunk. A Csalogány utcai ravatalozót felújítjuk, kijavítjuk a tetőt, csatornát 
kap, kicseréljük a nyílászárókat remélhetően még az ősz folyamán. 
Július 15-19. között Lövétén voltam. 
Július 21-én szerződést írtunk alá a Kovács Lajos utca és a Rózsa utca 
felújítására. 
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Július 22-én rendkívüli testületi ülés volt. 
Július 23-án Kárpáti György olimpiai bajnok járt nálam és a budakalászi 
sportéletről tájékozódott mint az Olimpiai Bizottság tagja. 
Július 23-án a Pest Megyei Közút igazgatója és helyettese járt nálunk, 
egyeztettünk. Nagy nehezen sikerült elérni, hogy a zebrákat lefessék, mert az 
egyiket kihagyták a főtéren és a felezővonalak elmaradtak – megígérték, hogy 
pótolják. 
Július 26-án szerb búcsú és ikonszentelés volt. 
Július 29-én rendkívüli testületi ülés volt. 
Július 31-én ifj. Kós Károly kiállításán vettem részt Zebegényben. 
Július 31-én avatták Csobánka főterét, amely EU-s program keretében lett 
átépítve – szép ünnepség volt. 
Augusztus 4-én rendkívüli testületi ülés volt. 
Augusztus 5-én a kenderesi polgármester vendége voltam és a Horthy-
emlékhelyeket jártuk be. 
Augusztus 10-én az Ericsson ügyvezetője járt nálunk, egy lehetséges üvegszálas 
hálózatfejlesztést beszéltünk át. 
Augusztus 11-én a Budakalászért Alapítvány kuratóriumának alakuló ülése volt. 
Augusztus 12-én az óvoda mobilia szerződését írtuk alá. 
Augusztus 12-én hajléktalanszállót avattunk, a Vöröskereszt működtetésében. 
Augusztus 19-én vendégeket fogadtunk, akik a városnapokra és 20-ára jöttek 
Adáról, Kahl am Mainból, Lövétéről. 
Augusztus 20-21-22-én: ünnep és városnapok. 
Augusztus 25-én a mobiliák második részének szerződését írtuk alá az óvoda 
részére. 
Augusztus 26-án a Körics Kft.-vel tárgyaltunk az óvodapályázat elszámolásáról. 
Augusztus 31-én, azaz ma a Cora vezetése járt nálunk, mert a Cora és a 11-es út 
közötti zöldparkban szeretnének játszóparkot létesíteni gyerekeknek – ennek 
egyeztetését végeztük el. 
Az illetékes bíróságon feljelentettem Krepárt Tamást és Ercsényi Tibornét a 
július 29-én történtekért. Bejelentem, hogy szeptember 24-én, pénteken délután 
a városmajori kardiológiai klinikán írjuk alá azt a szerződést, ami a budakalászi 
szív- és érrendszeri felmérésre vonatkozik. 
 
Ezzel a nyilvános ülés végére értünk, elbúcsúzunk a nézőktől. Viszontlátásra! 
 

(A nyilvános ülés végének időpontja: 20 óra 37 perc. 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.  

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 

K.m.f. 
Parlagi Endre 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

 


