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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 7/2011 Kt. 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. március 22-én (csütörtökön) 18 órakor 
megtartott rendes, nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Kós Károly Általános Művelődési Központ nagyterme 
 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Dr. Novotny László képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
Megjelent továbbá: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    Dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Dr. Papp Judit, a Szervezési és Képviselő-testületi 
Iroda vezetője 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
Homor István beruházási osztályvezető 
Massányi Katalin főépítész 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
 
Napirendi javaslat: 
    Közmeghallgatás 
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 (A közmeghallgatás kezdetének időpontja: 18 óra 01 perc.) 

 
Rogán László polgármester: Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök 
mindenkit, aki el tudott jönni az első, márciusi közmeghallgatásunkra. 
Köszöntöm a média képviselőit és a minket figyelő budakalászi polgárokat. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 fővel, teljes létszámban 
határozatképes. 
 
A mai egyetlen napirendi pontunk a közmeghallgatás. Van-e bárkinek 
hozzászólása, javaslata a napirendhez? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, úgy kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet. 
 
Köszönöm, hogy el tudtak jönni a mai közmeghallgatásunkra. Bízom benne, 
hogy az önök kérdéseire kielégítő válaszokat tudunk adni itt, a helyszínen; 
amennyiben itt a helyszínen nem tudunk minden kérdésre válaszolni, akkor 
természetesen írásban a hivatal illetékes osztálya, csoportja ezt meg fogja tenni. 
Köszönöm szépen, önöké a szó, tisztelt lakótársaim. 
 
 
Láng Endre (Vasút u.): Felröppent a hír, hogy a Csalogány utcát be szeretnék 
vonni a körforgalomba. 
 
Rogán László polgármester: Nincsen szó körforgalomról, és nincsen szó 
elkerülő útról sem a Csalogány utcában. 
 
Láng Endre (Vasút u.): A Csalogány utcai kétoldali árkok egyszeri kitisztítása 
és rendbe hozása, kiszintezése az önkormányzat részéről szükséges, utána pedig 
meg kell követelni a lakóktól, hogy tartsák tisztán. 
Annak idején, amikor a Sas utca és a Csalogány utca burkolatát rendbe tették, 
kaptunk egy olyan ígéretet, hogy mindkét utcába forgalomlassítókat tesznek le, 
de ez nem történt meg. A Sas utcában a 20 kilométeres tábla ki van fakulva, a 
Galamb utcába is újra ki kellene tenni a táblát. 
A Budai úton Budakalász és Békásmegyer határánál van egy körülbelül 300 
méteres szakasz, ami úgy néz ki, mintha a harmadik világba mennénk 
valamerre: koszos, mocskos, büdös, szemetes, nyáron a gazból a szalagkorlát 
nem látszik ki. Ott van egy sittlerakó telep, amin évek óta járunk keresztül.  
Az utolsó az egymásra való mocskolódás, a különböző fórumok és szervezetek a 
városon belül örökösen acsarkodnak, ami nem célravezető és nem segíti az 
előrelépésben a várost. Ha összeülnének – önök biztos jobban tudják, hogy kell 
csinálni –, akkor konszenzus jöhetne létre, próbálják meg. A választások után is 
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szórólapokat dobálnak a postaládákba, pedig a különböző szervezetek 
konszenzust is köthetnének egymással. 
 
Rogán László polgármester: Az önkormányzat a költségvetésében elég 
jelentős összeget különített el a felszíni vizeink elvezetésére, árkok tisztítására. 
Ez most Budakalászon az egyik legfontosabb kérdés. A mai napon is Homor 
úrral bejárást tartottunk, hogy mik az első lépések, amelyek a felszíni vizek 
elvezetését szolgálják: ároktisztítások, áteresztisztítások, ezek meg fognak 
történni.  
Ma kezdtük el a fekvőrendőrök lehetséges helyének felmérését Homor úrral és 
az alpolgármester úrral, már nyolc fekvőrendőr helyét kijelöltük. A Sas utcában 
és a Csalogány utcában is meg fog valósulni a fekvőrendőrök elhelyezése. Most 
jön el az idő, hogy el tudjunk kezdeni dolgozni. 
Megkértem a hivatalt, hogy az összes KRESZ-táblát vizsgálja felül, és 
megkezdjük az utcanévtáblák kicserélését is; több száz tábláról van szó. 
A Budai út ön által említett része már nem az önkormányzathoz tartozik. Fel 
fogjuk venni a kapcsolatot a III. kerülettel, hogy szülessen valamilyen megoldás, 
mert ott valóban balkáni állapotok vannak. 
Az acsarkodás kérdése: megválasztásom óta igyekszem mindenkivel jó 
kapcsolatokat ápolni, pártállástól függetlenül. Az a baj, hogy ebben a városban 
olyan régről jövő, mondvacsinált vagy valós sérelmek vannak, hogy nem tudunk 
húzni egy tabula rasát. Ha mindig azt nézzük, hogy ezelőtt 20-30-40 évvel 
ezelőtt ki mit csinált, akkor ez a város soha nem fog ebből az ördögi körből 
kikerülni. Azon dolgozom, hogy ne ez legyen, és mindenkivel megpróbálom 
megtalálni a normális hangsúlyt. Bízom benne, hogy ez előbb-utóbb a lakosság 
részéről is látszódni fog, hogy ez a testület máshogy dolgozik. 
 
Eiber Róbert (Bem József u. 1571/65 hrsz.): Házszámom még nincs. Egy éve 
kaptunk egy írásos ígéretet, hogy a házszámozás megtörténik a közeljövőben, de 
sajnos az önkormányzati választások nem tették lehetővé. Az önkormányzati 
választások már közel fél éve véget értek, és sajnos még mindig csak helyrajzi 
számunk van. Amikor az építkezést elkezdték a szomszédaink, mindenki adott 
magának egy számot, így nekünk nem jutott szám. Vállalkozást szeretnénk 
nyitni, és az iratok átírása sok ezer forintba kerül. 
Az utcában az út közlekedésre nem alkalmas, akkorák a kátyúk. Itt is az ígéretet 
megkaptuk, de sajnos nem mozdul el semerre ez a dolog. Félévente megjelenik 
egy autó, lehoz több tonna éles követ, ledöngölés nélkül leszórja az útra. Nem ez 
lenne a megoldás, ezért azt kérem, hogy ezt orvosolják. 
 
Rogán László polgármester: Ismerem ezt a gondot. Bízom benne, hogy ebben 
az évben az útburkolatra megnyugtató megoldás fog születni, és hozzá tudunk 
jutni olyan minőségű anyaghoz, amit el tudunk helyezni abban az utcában.  
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A házszám tekintetében pedig utasítást fogok adni a hivatalnak, hogy nézzék 
meg ezt a kérdést, mert valóban a belterületi részen ezt orvosolni kell. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Önnek teljesen igaza van, hogy a választások miatt, 
illetve előtt nem szabad házszámot módosítani. A településen nagyon sok 
lakótársnak van ilyen problémája, ezért próbáltuk ezt kompletten kezelni. 
Tavasszal megindulnak a házszámozási munkálatok. Egyébként Hegyvári János 
és csapata, a műszaki iroda foglalkozik ezzel, úgyhogy bármiféle részletkérdés 
merül fel, a későbbiekben az ügyintézéshez oda tessék fordulni. 
 
Garai Sándor (Sport u.): A Tanító utcában nagyon gyorsan száguldoznak az 
autók, én már olyat is láttam, hogy fiatalok gyorsulási versenyre használták azt a 
hosszú egyenest, mivel védve van táblával a közbenső utaktól, gyakorlatilag 
teljesen életveszélyes volt. Megköszönném a testületnek a fekvőrendőröket, 
mert évek óta vártunk rá, hogy ez létrejöjjön, ezáltal normális lesz a Tanító utca 
és a Sport utca közlekedése. 
A Tanító utca és a Sport utca túlzsúfolt, reggel és délután folyamatos kocsisorok 
vannak. Azt olvastam a Hírmondóban, hogy az építkezés idejére a Magyar 
Közút Zrt. nem engedi a forgalmat a Tanító utcába és a Sport utcába terelni. 
Akkor hova lesz a József Attila utca forgalma terelve? 
 
Rogán László polgármester: Igyekeztünk megoldást találni erre a problémára, 
talán sikerül. A múltkor volt egy lakossági fórum az érintett lakosok számára. A 
NIF jelenlévő képviselője azt mondta, hogy megtalálják a módját az autósok, és 
az a cél, hogy ne is jöjjenek be Kalászra, nincs kijelölve elkerülő út. A József 
Attila utca nem lesz lezárva. Bízom benne, hogy az autósok elszoknak 
Budakalászról, ez a cél. Ha kijelöltünk volna alternatív útvonalat, akkor ezt a 
célt nem értük volna el. 
 
Stefka István: Én összeszedem a parkból a szemetet, de ehhez konténer kellene, 
különben szemétbányát fogunk tartani a tónál.  
 
Rogán László polgármester: Köszönjük szépen a munkáját, amit a Kaláz Kft. 
alkalmazásában végez a parkban. Ha ön a vezetőjének ezt jelzi, akkor biztos 
lehet benne, hogy a konténert a szemét elhelyezéséhez meg fogja kapni. 
 
Stefka István: Ha lesz konténer, a pálya végébe, az aszfalt területére tegyék le, 
mert én oda talicskával behordom az összes nádat. Azt elégetni nem lehet, mert 
ahhoz három hét kéne, hogy kiszáradjon. 
 
Rogán László polgármester: Udvarhelyi úr az ön főnöke, Udvarhelyi urat 
értesítjük, hogy önnek van egy ilyen problémája, és meg fogjuk oldani a kérdést. 
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Dr. Hantos István: Március 19-én délután ¾ 4 körül került fel a 
médiakoncepció a honlapra azzal, hogy március 21-ére kellene válasz az érintett 
szervezetektől. Egy hétvégére berakni egy olyat, amin hónapokig dolgozik egy 
testület, illetve megbízott szakértők, hogy két nap alatt válaszolják meg az 
érintettek, ezt tekintsük nyomdahibának. Írtunk rá egy rövid választ, de ehhez 
lényegesen több idő kellene. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy: ugye, a 
március 21-ei határidő nyomdahiba? 
Mind a környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztés, mind a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos tartalmazta azt a nagyon szigorú mondatot, hogy 
Budakalász teljes mellszélességgel támogatja az elkerülő utat, és mindent 
megtesz ennek érdekében. Eddig hivatalosan ilyen jellegű állásfoglalás nem 
volt. Erről érdemes lenne egy kicsit szélesebb körben beszélni. 
Ősszel már említettük a közmeghallgatáson, illetve írtunk egy levelet a 
polgármester úrnak a Gerinc utca és a Felsővár utca problémájáról. A Felsővár 
utcában folyamatosan törik le az út sarka és gödrök jelennek meg, és a Gerinc 
utcában is. Mindenki elkezdi feltölteni földdel, építési törmelékkel, ezáltal az út 
csak romlik, ami nagyon sok pénzébe fog kerülni az önkormányzatnak. Mikor 
kerül sor arra, hogy ezeket az útfelületeket megjavítsák? 
A Gerinc utca végén vannak, akiknek nincs vezetékes vizük. A vízvezeték 
mikor megy ott tovább? 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A médiakoncepciót a március 31-i 
testületi ülésen fogjuk tárgyalni, addig az időpontig mindenki jogosult 
észrevételeket, indítványokat tenni. 
A Gerinc utca kátyúzása meg fog történni, és mart aszfalttal lesz feltöltve az 
összes gödör, illetve ahol tönkrement az aszfaltburkolat, ott szakaszosan ki is 
lesz cserélve. Három-négy éve készült el az út, azóta érdemi javítás nem történt. 
A Felsővár utca vonatkozásában szívesen elmondom négyszemközt Hantos 
úrnak, hogy még az idén milyen megoldásban gondolkodunk; a balesetveszélyes 
gyalogosközlekedést mindenképpen meg kell oldanunk, illetve azt szeretnénk, 
hogy a legveszélyesebb szakaszon az autók egymás mellett kényelmesen elférve 
tudnának közlekedni. 
Az elkerülő úttal kapcsolatban több testületnek is igenis határozott állásfoglalása 
volt, hogy ezt meg kell valósítani. Az állammal történő megállapodásunk alapja 
az, hogy mi ezt 20 évre szeretnénk, a jelenlegi 250 milliós keretnek az a jogi 
alapja, hogy az elkerülő utat kérjük, és ameddig nem valósul meg, addig tudjuk 
ezt megkapni. Ez eddig is határozott követelése volt az önkormányzatnak, ebben 
soha nem volt a többségben eltérés. Az elmúlt ciklus közlekedési koncepciója 
sem hagyta ki azt a szakaszt, amit önök most szeretnének, tehát következetesen 
képviselte az önkormányzat az álláspontját ebben a kérdésben. (Dr. Hantos 
István: Ha összeér az M0-s és az elkerülő út, akkor fölöslegessé válik az 
elkerülő.) Vannak ilyen vélemények is. Szakmérnökök készítették el ezt a 
koncepciót, de én is az ő véleményükkel értek egyet. A legfontosabb, hogy a 
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falu belső területeiről minél nagyobb arányban ki kell szorítanunk az átmenő 
forgalmat, amire akkor van lehetőségünk, ha létezik egy elkerülő út és a belső 
úthálózatot községi kezelésbe tudjuk venni. Ebben az esetben tehetünk 
forgalomkorlátozó intézkedéseket, amik megakadályozzák az átmenő forgalmat. 
Az átmenő forgalom csökkenésével, a levegőminőség javulásával, a zajterhelés 
csökkenésével jár az elkerülő út megvalósítása, ezt kötelességünk képviselni. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Ebben nem értünk egyet a testületi többséggel, 
tudniillik az elkerülő út, ha megépül az M0-s, akkor valószínűleg feleslegessé 
válik, sőt nagyon nagy környezetszennyezést fog okozni a városunknak, hiszen 
az uralkodó széljárás az ottani forgalom összes füstjét beviszi a központba. Most 
egy olyan fogalmazványt erőltettek át a testületen, miszerint Budakalász csak 
akkor támogatja az M0-s megépítését, ha megépül az elkerülő út is. Ezzel mi 
egyáltalán nem értünk egyet, és ha kell, népszavazást vagy akármit fogunk 
indítani, hogy ne tegyék a kettőt egymástól ilyen függőségbe. Ezt mondta ki az a 
közlekedési koncepció is, amit Kovács Ákos úr készített; nagyon alaposan 
elemezte, és azt mondta, hogy valószínűleg akkor nem lesz szükség az elkerülő 
útnak erre a szakaszára. 
 
Rogán László polgármester: Erőltetésről szó nem volt; volt egy testületi 
döntés, a többség elfogadta. Akik a Budai út, Damjanich utca környékén élnek, 
azok vajon mit gondolnak erről a kérdésről? Én bízom benne, hogy 
megvalósulhat mind a kettő. 
 
Kovács Attila: A kettő között van az igazság. A jelenlegi minisztérium 
állásfoglalása tudomásom szerint az, hogy a pomázi elkerülő útig támogatja a 
budakalászi elkerülőt, a Nagy-Kevély lába alatti szakaszt nem. 
Gondolkoztam, hogy azzal a Krepárt-cikkel egyáltalán érdemes-e foglalkoznom, 
ami a Kalász Újságban megjelent. Eszkalálódni látszik ez a bizonyos ellentét. A 
cikk, ami a Kalász Újságban megjelent, nem szolgálja Budakalász érdekeit. 
Lássuk már be, hogy ezek hazugságok, hiszen 2008 novemberében köttetett meg 
az a bizonyos szerződés, amely lehetővé tette ennek végrehajtását. Jó lenne, ha 
polgármester úr rendre utasítaná az alpolgármesterét, hogy ilyen nyilatkozatokat 
ne tegyen. Elmondtam, hogy a központi költségvetésbe kellett beletenni, onnan 
a NIF-hez került, ott az elnökség jóváhagyta, megszülettek a dokumentumok, 
kijelölték a projektvezetőt, utána a dokumentumot újra el kellett fogadni. A 
testület is többször foglalkozott vele, módosította, bár önök ezt meg akarták 
akadályozni. Utána kezdődött a közbeszerzési eljárás, a szakhatósági 
nyilatkozatok, engedélyeztetések, a terveztetés, annak módosítása, majd újabb 
közbeszerzési eljárás a kivitelezésre és a kivitelezés. Ez két év összefoglalója. 
Amikor önök megnyerték a választást, akkor már a kivitelezés zajlott, közmű-
áthelyezések, szegélyek, burkolatbontások, földmunka és talán az aszfaltozás is. 
December végére kellett volna ezt átadni, de az ELMŰ állásfoglalásának 
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megváltozása miatt kerül sor most április 15-én az átadásra. Ezt nagyon jól tudja 
Krepárt úr is, mégis ilyeneket mer leírni. Ne felejtsék el, hogy ezt valóban az 
MSZP-SZDSZ időszakában sikerült megszerezni, de tavaly április óta a Fidesz-
KDNP-Nemzeti Fórum kormányoz. Minden ilyen kijelentés fölveti annak a 
kockázatát, hogy valaki rosszul érzi emiatt magát, magára veszi ugyanis ennek 
terhét, legyen az tervező, szakhatóság, engedélyező hatóság, közműkezelő, 
legyen az egy államtitkár, egy főosztályvezető, vagy akár a NIF projektvezetője. 
Másfél évig Ildikó volt a projektvezető, akivel beszéltem, és úgy tudom, 
helyreigazítást kért ez ügyben. Nagyon jó lenne, ha ez megtörténne. Ha nem lesz 
következő 250 millió forint, vagy az M0-s, vagy az elkerülő út elmarad, akkor 
Krepárt urat fogom nevesíteni, mint aki kárt okozott Budakalásznak. 
A másik, szintén a Krepárt-cikk, hogy majd a NIF felé különböző jogcímeken 
keresztül a belső úthálózat egy részét fejlesztjük. Krepárt úr, egyetlen jogcím 
van, ha itt valami ügyeskedésre gondol, akkor azt felejtse el. Megvannak a 
jogszabályok, hogy milyen alapon lehet ezeket igényelni. 
A cikk azt mondja, hogy mintegy 1 milliárd forintos veszteség érte az 
önkormányzatot. Próbálnánk mi az ellentéteket elsimítani, de ilyen 
nyilatkozatokkal nem fog sikerülni. Nem érte semmiféle kár az önkormányzati 
büdzsét, és önök ezt nagyon jól tudják. Könyvvizsgáló, Állami Számvevőszék 
és a mindenkori pénzügyi osztály felügyeli ezeket, sőt auditáltattuk minden 
évben ezt a költségvetést. Ha az önkormányzat gazdálkodik és van a számláján 
egy összeg, azt azért gyűjti, hogy abból kifizethesse a közüzemi díjakat, fizessen 
fejlesztéseket és tartalékot is képezzen. Körülbelül kilenc utcát építettünk meg, 
térfigyelő kamerákkal, önrészt biztosítottunk, játszótereket építettünk, tehát 
gazdálkodtunk. Ha Krepárt úr vesz 30 darab budakalászi telket, tegyük föl, azt 
azért teszi, mert van rá pénze, és úgy gondolja, hogy ebből a későbbiek 
folyamán még nagyobb haszonnal tud gazdálkodni. Úgyhogy én erről beszélek, 
és az ilyen megjegyzéseket visszautasítom. 
A polgármester úr minden Hírmondóban valamilyen fényképpel kedveskedik 
nekünk, a múltkor Fónagy úrral kedveskedett. Megjegyzem, hogy Fónagy úrhoz 
teljesen fölösleges volt elmenni, mert nem foglalkozik a budakalászi dolgokkal, 
ő egy általános államtitkár. Ezek a folyamatok mennek a maguk útján, 
semmiféle hátráltatás vagy gyorsítás nem lehetséges. 
Az adai testvérkapcsolatot a Nemzeti Fórum, Parlagi úr találta ki, az akkori 
választási kampányban szerepelt, hogy legyen egy szerbiai, vajdasági település 
is, ha már van egy német és egy lövétei. Önök ebben ugyanúgy nem vettek részt, 
mint a közlekedésfejlesztési koncepció kidolgozásában, és a saját pénzünkből 
finanszíroztuk meg, illetve Parlagi úr nyúlt a zsebébe, az engedélyeztetést, a 
művész úr kiválasztását és az egész lebonyolítását a szerb hatóságokkal mindent 
mi magunk csináltunk. Legalább a nevét megemlíthették volna. Úgy tudom, 
hogy Villám Zsuzsa ezt megtette, csak valaki kihúzatta vele, tehát cenzúra alá 
vették az ő saját, eredeti szövegét, valaki úgy gondolta, hogy a Parlagi név 
ebben nem szerepelhet. Mi szerepel benne? Rogán úr ott feszít Adán. 
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Felmerült a Soltz utca, Kereszt utca, Árok utca kérdése is, hogy ezeket fel 
kellene újítani mint elkerülő út, és a helyieknek ez nem nagyon tetszik. 
Megkapta a NIF azt a csomagot, amit önök elképzelnek, kritikával fogadtuk, és 
vannak benne elemek, amelyeket meg kellene magyarázni. Miért tekintendő ez 
elkerülő útnak, miközben 100 méterre van a Petőfi tértől? Mit tehermentesít ez? 
A felső szakaszon, mondjuk a Csalogány utca magasságában találták jónak a 
közlekedési mérnökök ezt az utat, és meg is tervezték a temető melletti 
lecsatlakozást a Kőbányai útra. Az önkormányzat nyilván úgy gondolja, hogy 
ebben a csomagban kezeli a három utca rendbe tételét, ami nagyon jó gondolat, 
csak szakmailag meg kellene tudni magyarázni azt, hogy ott, azon a meredek 
szakaszon hogyan fog felmenni egy nehézgépjármű, miközben kis sugarú ív 
van. Sőt van ott egy fekvőrendőr is, ami nem lehet elkerülő úton, tehát ez a 
szakasz semmiképpen nem alkalmas arra, hogy kijelöljék elkerülő útnak. 
Arra kérem még egyszer polgármester urat, hogy fékezze meg az 
alpolgármesterét, mert ezek a dolgok ártani fognak a budakalásziaknak. 
Köszönöm szépen. 
 
Rogán László polgármester: Csak a békesség és a megbékélés jegyében 
gondoltam, hogy pár gondolatban megadom a választ. A Fidesz-KDNP-Nemzeti 
Fórum-Vállalkozók Pártja-MAGOSZ és mások együtt, szövetségben 
kormányoz, tehát nemcsak három, hanem hét.  
2010. október 3-áig egy kapavágás nem történt. Utána történt. Ezt lehet 
mindenre fogni. Lehet, hogy Fónagy úr nem illetékes semmiben, ezt én nem 
tudom. Azt tudom, hogy Mányai Zoltán segítségével bejutottunk a Parlamentbe, 
és ott tudtunk Fónagy úrral egy értékes beszélgetést folytatni.  
Tudjuk, hogy Adán azóta nagyon sok minden történt. Aki figyelte a televíziót, 
láthatta, hogy az indulatok nagyon felbolydultak az elmúlt napokban a 
Damjanich-szobor tekintetében. Az adai polgármester ragaszkodott hozzá, hogy 
az önkormányzat jelenlegi vezetése részt vegyen az ünnepségen. Akkor én a 
hivatalhoz egy kérdést intéztem: a Damjanich-szobrot ki fizette? Parlagi úr 
fizette, vagy az önkormányzat fizette? Az önkormányzat fizette. Ha tetszik, 
hanem, október 3-án a lakosok engem választottak polgármesternek. Kérdezem 
önöket: kinek a tisztje leleplezni egy domborművet, amit az önkormányzat 
fizetett, ha nem az önkormányzat vezetőjének? Valószínű, hogy a mindenkori 
polgármesternek. Hogy miért voltunk Adán? Azért, mert ugyanúgy jogunk van 
Adára elmenni, mint bárki másnak. Ha a volt polgármester úr anyagilag is 
hozzájárult, azt lehet, hogy máshol tette, de a Damjanich-domborművet az 
önkormányzat fizette. Kérem a hiteles tájékoztatást mindenféleképpen. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Szeretném leszögezni, hogy én minden 
állításomért név szerint vállalom a felelősséget, és annak valóságtartalmáért, 
ellentétben azokkal a számomra ismeretlen személyekkel, akik a Nemzeti Fórum 
nevében szórólapokat osztogatnak a faluban, és különböző gyalázkodó 
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kijelentéseket tesznek. Ha én valakiről állítok valamit, azt sosem név nélkül 
teszem, nem álszervezet nevében dobáltam cédulákat, hanem hivatalos 
orgánumban a saját egyéni véleményemet mondom el, amihez jogom van. 
A NIF-fel kapcsolatos szerződésről Kovács úrral a héten elég hosszan 
beszélgettünk, és azt gondoltam, megvilágítottam számára az álláspontomat – 
úgy látszik, nem sikerült. A lakosság számára csak annyit szeretnék mondani, 
hogy 2010 októberéig egy kapavágás nem történt a területen. Kovács úr azt 
mondja, hogy két évet vett igénybe az előkészítés. Amikor én 2009-ben 
felhívtam a figyelmet arra, hogy az ő ciklusukban nem történik semmilyen 
munkálat, akkor ő egyszerűen lehazugozott engem, és azt állította, hogy 2010 
tavaszán gőzerővel dolgozni fognak a gépek. Természetesen semmilyen munka 
nem volt, megtörténtek a választások, a polgármester úr vette a fáradságot, 
elment a Parlamentbe és egy kompetens személlyel beszélgetett, ezt követően a 
munkálatok megkezdődtek. Mindenkire rábízom, hogy ő maga döntse el, hogy 
vajon ennek az események alakulásához köze van-e, vagy sem – szerintem van, 
és én ennek adtam hangot. 
A cikkben, amit készítettek, a költségvetés kapcsán elmondtam az előző testület 
gazdálkodásáról a véleményemet, és ezt változatlanul fenntartom. Én 
károkozásról nem beszéltem, vagyonfelélésről beszéltem; azt mondtam, hogy az 
önkormányzati vagyon csökkent az elmúlt ciklusban, és nem tartottam 
indokoltnak azt a felhasználást, amilyen módon és amilyen mértékben ez történt. 
Tehát én nem károkozásról beszéltem, hanem vagyonfelélésről, és még csak 
véletlenül sem utaltam arra, hogy bárki törvénytelen módon magáncélokra 
használt volna fel pénzt. Nem is értem, hogy Kovács Attila ezt miért jegyezte 
meg. 
A Hírmondó új fényképei, illetve a polgármester úrról készült képek nem igazán 
értem, hogy miért okoznak problémát. Nagyon örülök annak, hogy olyan 
polgármesterünk van, aki nemcsak helyi szinten, hanem országos politikai 
szinten is próbálja képviselni városunk érdekeit, és eljár a megfelelő szerveknél 
annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjunk működni, illetve minél 
több fejlesztés történhessen. 
A Soltz Ferenc utca, Kereszt utca felújításával kapcsolatban: a rosszindulatú 
híresztelések következtében, illetve Kovács úr hozzáállásának is köszönhetően 
nem valószínű, hogy a III. csomagban ezt az útfelújítást el tudjuk végezni. A 
célunk az lett volna, hogy igenis a belterületi úthálózat is fejleszthető legyen a 
NIF-es keretből, megvannak erre a jogcímek. Kovács úr inkább a NIF 
képviseletét próbálja ellátni, és nem a budakalásziak érdekét. Nagyon sajnálnám, 
ha a belterületi úthálózat-fejlesztés meghiúsulna egy aláírásgyűjtés miatt, 
örültem volna, ha minél több kalászi élvezné ennek az előnyeit. Kérem Kovács 
urat, hogy az eddigi álláspontját próbálja felülvizsgálni, az indoklását próbálja 
meg alátámasztani, mert közös érdek, hogy a falu útjai szépüljenek. 
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Mányai Zoltán képviselő: A választási kampány lezárult, most azt kellene 
néznünk, hogy mik a problémák Budakalászon, és a megoldásukat kell 
megtalálni. Négy év múlva újra lesz egy választás, akkor ezt újra el lehet 
mondani, szerintem szívesen meghallgatják majd az emberek. 
Amikor Kovács képviselő úr azt kéri számon Budakalász vezetésétől, hogy 
miért tárgyal azzal az államtitkárral, aki annak a minisztériumnak az 
államtitkára, amelyik a közlekedésért felel, amikor Budakalász legnagyobb 
problémája a közlekedése, akkor előtte gondolja ezt át. Én minden esetben, 
amikor a polgármester úr kormányzati szereplővel Budakalász érdekében 
tárgyalást kezdeményez, ahhoz minden segítséget megadok. Így jártunk el 
Fónagy úr esetében is, és így fogunk eljárni további államtitkárok, esetleg 
miniszterek esetében is, mert ez a dolgunk. Október 3-án azért szavaztak ránk az 
emberek, mert a bizalmukat belénk helyezték; azt gondoljuk, azért, mert nem 
voltak elégedettek azzal az előző négy évvel, amikor Budakalász érdekiért nem 
sikerült nagyon kiállni. A polgármester úr szakított ezzel a gyakorlattal, ő úgy 
gondolja, hogy igenis el kell hagyni a „Budakalász” táblát, be kell menni a 
minisztériumba, ha kell előszobázni akár, mert igenis Budakalász érdekei az 
elsők, és azért fog dolgozni. 
Az pedig, hogy a budakalászi vezetés és a jelenlegi kormány közötti 
együttműködés harmonikus, egy szerencsés helyzet, ezért mi mindent 
megteszünk, és nagy szerencsénk van, hogy ehhez kormányoldalról is 
segítséget, fogadókészséget kapunk. Eszerint fogunk eljárni, és én ebben is 
támogatom a polgármester urat és Budakalász vezetését. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Elég nagy csúsztatásokat hallottunk. Senki nem 
képzelheti azt, hogy amikor már szeptember végén felvonultak a munkások és 
táblák voltak, korlátok voltak, igaz, hogy még a munka nem kezdődött el, aztán 
októberben jön az új testület, és bumm, elkezdődik a munka. Gondolkozzunk 
egy kicsit, hogy ehhez mennyi előkészület kell, és ahogy Kovács úr is mondta, 
ne sajátítsák ki maguknak ezt az egész tevékenységet, mert önöknek volt a 
legkevesebb tevékenysége benne. 
Krepárt úr azt mondta, hogy nem mondott olyat, hogy vagyonvesztés. Itt a cikk: 
„A község vagyona milliárdos nagyságrendben csökkent.” Hát mi ez, ha nem az, 
hogy vagyonvesztés történt? Az I-III. negyedévi beszámoló, amit a Képviselő-
testület megtárgyalt, pozitív mérleget mutatott. Kiderült, hogy utána folytak be a 
különböző adóbevételek, tehát növekedett a bevétel. Hova tapsolódott el az a 
pénz a választás óta, hogy aztán egyszer csak milliárdos veszteségekbe 
torkollunk? Mert ha tényleg milliárdos veszteségek vannak, akkor valaki a pénzt 
eltapsolta. 
 
Rogán László polgármester: Balsai Judit kolleganőmet, a pénzügyi osztály 
vezetőjét szeretném megkérni, világítsa meg a tisztelt televíziónézők előtt, hogy 
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a tavalyi évben valóban mi történt pontosan, nem az elmúlt három évben vagy 
három hónapban. 
 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető: Kigyűjtöttem pár tételt, ami az utolsó 
negyedévben került kifizetésre. Ezek elég nagy összegek voltak, viszont 
szeptember 30-ig történt a kötelezettségvállalás, a kifizetés akkor került 
elhatározásra. Ilyen volt az óvodaberuházás harmadik része, ami mintegy 85 
millió forint volt, a Gyógynövénykutató területe, ami 70 millió forint volt, az 
óvoda út-kert építése mintegy 50 millió forint volt. A tavalyi évben történt két út 
felújítása, aminek a kifizetése a IV. negyedévre került át. Tehát az, hogy a 2010. 
évet folyószámlahitellel zártuk, mindenképpen évközi döntések eredménye; 229 
millió forintos folyószámlahitelünk volt december 31-én, azzal, hogy 240 millió 
forintnyi lejárt államkötvényt nem tudtunk pótolni. Ha a nyers teljesítési 
adatokat nézzük, amit a költségvetéshez benyújtottunk, akkor máris látszik, 
hogy a tavalyi évet működési hiánnyal zártuk. (Dr. Novotny László: 
Milliárdos?) Nem milliárdos, de működési hiány, az biztos. A 2011-es 
költségvetés tervezésekor nagyon nagy gondot okozott nekünk az, hogy 
negatívan kellett indítani az évet, az idei évre már korábban elhatározta a testület 
a 300 millió forintos kötvénykibocsátást, ami az óvoda beruházás finanszírozta, 
de átmeneti nehézséget okozott nekünk a tervezéskor. Éppen ezért szükség volt 
arra, hogy például a közalkalmazotti és a köztisztviselői szféra juttatásához 
hozzányúljunk, és alapvetően az intézményi felújításokat is minimális szinten 
tudtuk megvalósítani. 
 
Dr. Novotny László képviselő: Ha valamibe beruházunk, akkor az nem 
vagyonvesztés, mert ott átkonvertálódott óvodába. Az nem jelent 
vagyonvesztést, úgyhogy nem tudom, miről beszél Krepárt úr. 
 
Kovács Róbert: Én 8 éve lakom a Berdó dűlőben, és nagyon nehéz a feljárás a 
meredek lejtőn. Nagyon rossz ott az út, de biztos vagyok benne, hogy fognak 
segíteni, mert rendszeresen feljárnak a képviselők, megkérdezik az ott lakókat, 
hogy mi a problémájuk, és amit meg tudnak tenni, azt megteszik, illetve azt 
ígérik meg, amit meg tudnak tenni. Bízunk bennük, hogy jobbat fognak tenni, 
mint ami eddig volt. 
 
Fucskóné Saági Anikó, a Budakalászi Hírmondó szerkesztője: Szeretném 
nyilvánosan megköszönni Winkler Márta levelét, aki az előbb említett Soltz 
Ferenc utca, Kereszt utca ügyében hozzászólt az újság 10. oldalán. Nagyon jól 
esett nekünk, hogy kiállt mellettem, és úgy gondolja, hogy amit a Hírmondó leír, 
az igaz. Köszönjük szépen a véleményét, Miklós nevében is. Ennek a levélnek 
az volt a kicsengése, hogy szeretnék, ha az önkormányzat komolyan venné a 
lakosságot, és valóban igaz módon tájékoztatná. Ehhez szeretnék kapcsolódni. 
Érdekes módon én Kovács Attila úrhoz hasonló anyagot hoztam előre 



 12 

elkészítve, Kovács Attilát nem is ismerem, jóformán életemben alig beszéltem 
vele, de én is úgy készültem, ahogy ő. Ercsényiné alpolgármester asszony a 
februári Kalász Újságban nyilatkozta azt, hogy: a tavalyi évet 200 millió forintos 
negatívummal zártuk. Krepárt úr nyilatkozta azt, hogy: a község vagyona 
milliárdos nagyságrendben csökkent. Polgármester úr nyilatkozta nekünk, illetve 
testületi ülésen és bizottsági ülésen azt, hogy: „…így 200 millió forinttal többet 
költöttünk tavaly, mint ami rendelkezésre állt.” Hozzá tartozik, hogy 130 
millióval tartozik még az állam különböző pályázatok miatt. Figyelni kellene 
arra, hogy ki mit nyilatkozik, a lakosokat meg kéne becsülni annyira, hogy jól 
tájékoztassák őket. 
A második szintén az igazmondással kapcsolatos. Múlt hét csütörtökön a 
lapzárta kellős közepén voltunk, amikor délután felhívott engem a NIF Zrt. 
projektmenedzsere, hogy ő úgy tudja, hogy itt voltunk az egy héttel ezelőtti 
lakossági tájékoztatón a József Attila út-Sport utca-Tanító utca ügyében, és 
jegyzeteltünk-e. Mondtam, hogy igen, ma írtam meg a cikket, elküldtem Homor 
úrnak is a hivatalba, ő arra a cikkemre nem reagált, és nagyon örülnék neki, ha 
Ildikó, a NIF-es hölgy megnézné. Azt mondta, hogy ő szintén örülne neki, ha 
megnézhetné, ugyanis a Kalász Újságban megjelent valami, ami őt végtelenül 
felháborítja. Másfél órát beszéltem a hölggyel, a hölgy nagyon-nagyon ideges 
volt, és fel volt háborodva az miatt, ami a Kalász Újságban megjelent Krepárt úr 
szavaival. Meg is mondom, hogy mi érintette őt rosszul. 
Az egyik: „Többéves ígérgetés és egy helyben topogás után Rogán László 
polgármester úr személyes közbenjárásának köszönhetően megkezdődött a NIF-
szerződés végrehajtása.” Azon akadt ki nagyon, hogy hogy merik semmibe 
venni a NIF Zrt. munkáját, az ő több mint kétéves munkáját. Elmondta nekem 
azt, hogy csak a József Attila utcára 36 engedélyt kellett végigvárnia. Ez mennyi 
idő alatt zajlik le? 
A másik az a mondat volt, hogy: „Itt szeretném megjegyezni, hogy ugyan a 
megállapodás értelmében az éves kontingens az állami kezelésben lévő utakkal 
kapcsolatos fejlesztésekre használható fel, mi azt szeretnénk elérni, hogy 
különböző jogcímeken a belső úthálózatunk egészének fejlesztését is ebből a 
keretből tudjuk elvégezni.” A lényege az volt az ő kiakadásának, hogy ne 
akarják a NIF Zrt.-t vagy őt palira venni. Nekem semmi közöm ehhez az 
egészhez, én akkor több órát fektettem bele abba, hogy ezt a hölgyet 
megnyugtassam, átbeszéltük az egész cikket, az egyoldalas cikkből lett egy 
másfél oldalas cikk, nagyon szakmai, nehéz megérteni néhány embernek, 
viszont az úgy korrekt, ahogy van, minden szava igaz. A hölgy kifejezetten 
hangsúlyozta, hogy minimum két év egy ilyen projekt megvalósulása. Ez így áll 
meg. Megbízott bennem annyira, hogy elmondja, hogy ő a főnöke utasítása 
ellenére messze felülteljesíti azt, amit elvárnak tőle, tehát már régen le akarta 
állítani a főnöke Budakalász vonatkozásában, hogy hagyja a fenébe az egészet, 
csinálja meg a minimálist, amit elvárnak tőle, és kész. 



 13 

Amikor megváltoztatták, hogy a 250 milliós csomagból mit támogassanak, az a 
problémája támadt a hölgynek, hogy nagyon nehéz elfogadtatni a főnökeivel, a 
hatóságokkal, hogy módosítás történt, és nem azzal kell foglalkozni, amit 
megterveztettünk, közbeszereztettünk. Például a Budai út-Ady Endre út 
kereszteződéséről a terveket visszavonták, arra körülbelül 60-70 millió forintot 
terveztek. A hölgy elmondta nekem, hogy ez a 60-70 millió forint akkor 
használható fel, ha most felhasználják, különben elveszti Budakalász. Akkor is 
60-70 milliós tételeket veszít el Budakalász, ha ilyen nyilatkozatokat írnak le, 
mint ami a Kalász Újságban megjelent. Nagyon kérem az önkormányzatot, hogy 
óvatosan bánjon a nyilatkozataival. Én is rettenetesen óvatosan bánok minden 
egyes szóval és sorral, ami a Hírmondóban megjelenik. 
A harmadik témát pedig magánemberként mondom, ugyanis Budakalászi 
Hírmondóként nem számítunk, úgy tűnik. Kiírták ezt a bizonyos 
médiakoncepciót. Úgy tették ki a honlapra pénteken délután, hogy hétfőig lehet 
véleményezni. Megjegyzem, Budakalászi Hírmondó vagyunk, létrehoztunk egy 
újságot, ami négy-öt éve működik, nem akármilyen színvonalon. Az ország más 
városaiban büszkék lennének rá, elküldenének mindenféle díjazásokra, hogy 
ezzel elsők lehetünk. Bennünket a médiakoncepcióról a kutya nem kérdezett 
meg, hogy mi a véleményünk, mi lenne jó Budakalásznak, milyen módon 
szervezzék a médiát Budakalászon. Nekünk a kutya nem szólt, hogy: feltettünk 
a honlapra egy médiakoncepciót, van rá két napotok, mint az összes többi 
lakosnak, hogy véleményezzétek. Szeretném megkérdezni a jelenlevő 
képviselőket, hogy ezt a médiakoncepciót ki állította össze. 
 
Rogán László polgármester: A hivatal oktatási osztálya, a Villám Zsuzsanna 
vezette osztály. 
 
Fucskóné Saági Anikó, a Budakalászi Hírmondó szerkesztője: Biztos ebben, 
polgármester úr?  
 
Rogán László polgármester: Biztos. 
 
Fucskóné Saági Anikó, a Budakalászi Hírmondó szerkesztője: Akkor 
elmondanám önnek, hogy a fájlinformációkból kiderül, hogy ezt a 
médiakoncepciót Koczka Tibor állította össze, aki a Szentendrei Médiaközpont 
vezetője, amely médiaközpont működteti a VKC TV-t és a Screenplay Média 
céget, aki a budakalászi honlapot is csinálja. Tehát azzal a céggel készíttették el 
ezt az egyébként nem jó minőségű médiakoncepciót, amelyikbe ki akarják 
játszani Budakalász teljes médiáját, ugyanis a koncepció arról szól, hogy 
egyetlenegy cég csinálja a honlapot, a tévét és az újságot. Természetesen mi ezt 
nem tudjuk vállalni, ugyanis mi újságot írunk, mi azt nem tudjuk csinálni, hogy 
tévét is csináljunk, meg honlapot is, nem erre készültünk fel. Ha valaki csinál 
egy médiakoncepciót, amiben leírja azt, hogy együtt a honlapot, az újságot, meg 
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a tévét, és erre csak ő alkalmas, akkor nem magának csinálta azt a 
médiakoncepciót? Egyébként nem tudom, hogy törvényes-e, ezt a jogászok 
minden bizonnyal jobban tudják. Szerepel a médiakoncepcióban, hogy így 
jobban felügyelhető lesz, hogy mi jelenik meg. 
Ennyit szerettem volna mondani Budakalásznak, és nagyon remélem, hogy a 
tévé ezt végig közvetíti, ugyanis ha nem, akkor, ha kell, máshol hírét keltjük, a 
Hírmondóban leírjuk. Természetesen föl lehet bontani a szerződésünket. Én 
tisztelem, becsülöm a képviselők és a polgármester úr munkáját. Tőlünk valaki 
októberben önök közül megkérdezte, hogy: jó, jó az újság, de elég lojálisak 
lesznek-e az új testülethez? Én azt szeretném mondani, hogy: nem, mi nem a 
testülethez, hanem Budakalászhoz vagyunk lojálisak. Köszönöm szépen. (Taps.) 
 
Rogán László polgármester: Valószínűleg én beszélgettem utoljára az ön által 
Ildikónak nevezett hölggyel, tegnap. Nem azt mondom, hogy másról 
beszélgettünk, de más hangnemben, és el tudtunk oszlatni jó pár félreértést, ami 
felmerülhetett. 
Mi Budakalász érdeke? – kérdezem én Budakalász lakosságától. Az az érdeke 
Budakalásznak, hogy az amúgy is az állam kezelésében levő saját útjait újítsa 
fel, amit kötelessége lett volna már évek alatt felújítani? Vagy pedig az az 
érdeke Budakalásznak, hogy ha már el kell szenvednünk ezt az óriási forgalmat, 
hogy a belterületi útjainkat próbáljuk valahogy fejleszteni? Az lett volna a 
tisztességes a mindenkori állam részéről, hogy azt mondja: tisztelt 
önkormányzat, ti tudjátok, hogy mire van szükségetek, és ebből a 250 millió 
forint plusz Áfából ti mondjátok meg, ti közbeszereztessetek. Kovács úr nagyon 
jól tudja, hogy ezen a projekten hat-hét mérnök dolgozik. Tudják, mennyi 
fizetésért? És ez mind ebből jön le. Az állam csak azt csinálja, ami amúgy is a 
kötelessége. 
A másik a média. Miért van az, hogy ha valakinek más az elképzelése, miért 
gondolja azt bárki, hogy az nem tisztességes közbeszerzés alapján fog eldőlni? 
Annak idején azt mondták nekem, hogy ha ön meg lesz választva, remélem, 
hogy – és mondták a neveket, hogy kiket fog elbocsátani a hivatalból. Mondom: 
majd én meg fogok erről bizonyosodni, és akkor majd meg fog történni 
bizonyos lépés. Nincs bebetonozva senki, sem önök, sem én, sem bárki, ha 
bárhonnan érkezik egy jó ajánlat. Elhiszem, hogy ha valaki valamit csinál, azt 
szeretné megtartani, ezzel tisztában vagyok, de a demokrácia erről szól; ahogy 
annak idején Parlagi úr mondta, hogy övé a felelősség, meg a többségé, most 
miénk a felelősség, hogy csináljunk egy másik médiakoncepciót. A hivatal 
kérhet bárhonnan segítséget. Tiltja ezt valaki? Önök is lehet, hogy kértek 
segítséget. Az a cél, hogy Budakalász lakossága korrekt módon legyen 
tájékoztatva. Mindenre van példa: egy kézben, három kézben, külön újság, 
külön honlap, egybe újság, egybe tévé. Előre eldöntünk bizonyos dolgokat, 
gerjesztjük a feszültséget, és nem gondolunk arra, hogy mi az, ami ebből jól 
kisülhet. 
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Kovács Attila: Rogán úr, olvassa már el ezt a NIF-féle szerződést. A 2. pontja 
arról szól, hogy ezeket az állami forrásokat kizárólag olyan projektelemekre 
lehet felhasználni, ami összefüggésbe hozható az M0-s által okozott különböző 
károkkal. Amiről ön beszél, nem igaz az, hogy bármiféle projektelemre vagy 
útra ezt el lehet költeni, tehát ez nem azt jelenti, hogy tíz éven keresztül ebből 
ötször leaszfaltozza Szentistvántelep összes utcáját. Én azt kértem, hogy 
szakmailag támasszák alá ezeket a dolgokat. Minden ötletet nem lehet erre a 
szerződésre ráhúzni. 
A másik a média. Ezzel kapcsolatban az hangzott el, hogy az a probléma, hogy 
ugyanaz a szereplő készítette a médiakoncepciót, aki érintett abban, hogy esetleg 
indulni fog, tehát itt összeférhetetlenség van; nem lehet azzal kiíratni a 
feltételeket, aki utána pályázni fog. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Képviselő úr, már az előző felszólalása alatt is 
sejtettem, hogy miről szólnak ezek a felszólalások. Egy dolgot szeretnék 
előrebocsátani: ez a testület semmilyen fenyegetésnek, semmilyen 
nyomásgyakorlásnak nem fog engedni. Teljesen úgy érzem magam, mint az 
október 3. előtti testületi üléseken, akkor találkoztunk ezzel a hangnemmel, a 
tudás kizárólagos birtokolásának hozzáállásával. Ez a Képviselő-testület 
elindult, dolgozik. Lehet minket kioktatni, lehet bármit – úgy látom, erre 
használják fel a közmeghallgatást. Ezt azért sajnálom, mert rengeteg budakalászi 
polgár eljött ide, aki a saját ügyeit, a környezetét érintő problémáját akarja itt 
elmondani. Az előző közmeghallgatás normális hangnemben zajlott le, és azt 
vártuk, hogy a mostani is az emberek valódi problémáiról fog szólni, nem 
hangulatkeltésről. Önök most semmi mást nem csinálnak, mint ezt szándékosan 
szétverik. A parlamentben ezt úgy hívják, hogy obstrukció. Nem akarjuk 
önöktől elvenni a szót, mondják el. Azt kérem, hogy a politikai kommunikációt 
hagyjuk a legvégére. Egy közmeghallgatás nem arra való, hogy itt bizonyos 
politikai kampányelemeket használjunk. Négy év múlva lehetőségük lesz erre, 
próbálják akkor kihasználni. Köszönöm. 
 
Rogán László polgármester: Kovács úr, azt mondtam, amit ön is mondott, 
tisztában vagyok vele, hogy a szerződés nem erről szól. Mi azt szerettük volna, 
ha lett volna lehetőségünk, de nincs. Tudom, hogy nincs, önnek igaza van, de én 
is ezt mondtam. 
 
Dévai Ferenc (Felsővár u. 20.): Mányai úr az elmúlt négy évbe sem tett 
semmit, vélhetően ebben a négy évben sem fog semmit tenni, de az, hogy 
megmondja a képviselő, hogy egy kihelyezett testületi ülés miről szóljon… 
Amiket felsorolt, az csupa hivatali ügy. Nehogy már mi mondjuk meg, hol a 
kátyú. Mit csinál a hivatal? Álljon meg a menet! A múlt közmeghallgatáson is 
ez történt, hogy itt leszakadt a fa, ott kirohadt a nem tudom, mi. Nem, ez a 



 16 

hivatal dolga. Tessék szembesülni azzal, hogy a közmeghallgatás igenis önökről 
is szólhat, és nemcsak kellemes, hátvakargatós témák vannak, hanem vannak 
olyanok is, amivel szembesülni kell, és önök ezt vállalták. Itt valami szerepcsere 
van. 
Ez a leggazdaságtalanabb és a legdrágább testület, azzal a szlogennel, hogy több 
a munka. Megszüntették a térfigyelést, a rendőrök nincsenek kint az utcán, a 
református templom ereszét ellopták, egy másik háznak is ellopták az ereszét. 
Van külsős alpolgármesterünk, amit nagyon helytelennek tartok, mert nem 
szavazással került be, ilyen Budakalászon még nem volt. A településen elterjedt, 
hogy van egy bábpolgármester Rogán úr személyében, akit a háttérből Krepárt 
úr, Hadházy úr, Bocsi úr és társai rángatnak madzagon. A megnyilvánulásokat 
ha elemzik, tessék visszanézni akár a saját testületi ülésüket, egyszerűen 
nevetséges: megdicséri a polgármester a hozzászólót. A világon ilyet még nem 
hallottam. 
A másik a helyszíne, benn van a hivatalban. Ki akarjuk rekeszteni a lakosokat? 
Nyilvános az ülés, a parlamentet is közvetítik. Tessék szíves lenni a Faluházat a 
hagyományok szerint ugyanúgy tovább használni. Kellemetlen, hogy vannak ott 
olyanok, akik esetleg kellemetlen kérdéseket tesznek fel? Igen, de közszereplők, 
ezt vállalták. Sokkal többet el kell tűrniük, mint egy átlagembernek, mint akár a 
bíróság előtt is: a kisebb gyalázkodást, mondta a bírónő, el kell tűrni.  
Szeretném Krepárt úrtól megkérdezni, hogy igaz-e az, hogy a legszűkebb családi 
körének Budakalász területén, érintve az elkerülő út környékét, 33-34 telke van. 
Ugyanis ebben az esetben, amikor hozzászólok, befolyásolok egy helyi építési 
szabályzatot, oly mértékben érintve vagyok, hogy abba csak bukni lehet. A 
külsős alpolgármesternek nincs felelőssége, nem lehet semmit számon kérni 
rajta. Nagyon szeretném, ha ezt felülvizsgálná a polgármester, és gondoskodna 
arról, hogy ez a helyzet ne álljon fenn tovább, és ne legyen külsős 
alpolgármester. 
Ercsényiné semmit nem fog tudni csinálni ott, csak iratokat tologatni, és annyi 
költségtérítése van, mint másnak két gyerek mellett a fizetése.  
Megszűnt-e a térfigyelő kamerarendszer és a nappali rendőrszolgálat? 
Valóban igaz-e az, hogy a bölcsődét a Lenfonó irányába költöztetnék el, illetve 
bővítenék ahelyett, hogy valóban egy védett helyre, tiszta levegőre, a most épült 
óvoda környékére vagy mellé épülne?  
Nem probléma a szórólap, a feszültség sem probléma, az a mozgatóereje a 
dolgoknak. Nem ez a probléma, hanem az, hogy ki milyen célra használja ezeket 
fel: őszinte célra használja fel, vagy sumákol, nyerészkedik.  
Ami a médiaügyet illeti, Hadházy úr tudomásom szerint vélhetően 
megsemmisíti az összes olyan médiát, ami nem egyfajta koncepcióba, a 
sajátjukba fér bele. Nem az a baj, ha elkövetnek hibát, az a baj, ha nem tanulnak 
belőle. Ennyi idő alatt már épp elég hibát követtek el ahhoz, hogy leszálljanak a 
földre és tanuljanak belőle. Nem szép dolog, hogy a volt Dera TV csatornája 
feketén van. Polgármester úr adjon választ arra, hogy miért nincs ott adás. A 
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Kós Károly TV, amelyik talán először egy kulturális adáscsoport ideológiája 
felé ment el, vélhetően meg fog szűnni. Marad egyedül a VKC, majd esetleg 
nem is lesz élőben közvetítve a területünk. Jó lenne a Nemzeti Fórumnak egy 
kicsit élénkebben, erélyesebben élni azokkal a tisztességes képviselői 
kötelességekkel – napirend előtti felszólalás, interpelláció írásban vagy szóban, 
önálló képviselői indítvány –, amiket nem tudnak kikerülni. A zárt ülések ha 
etikátlanok, nem kell semmit kiszivárogtatni, rá kell kérdezni napirend előtt, 
hogy: igaz-e az, hogy… - és akkor válaszoljon rá az illető. 
Nem tudtam elképzelni, hogy ide lakóparkot hozzanak. Az Elefánt cég 
tulajdonosi összetétele: 60% izraeli, 40% magyar. Arra, hogy Turi Attilát is 
Siklósi úrral a restaurációként visszahozzák, oda kell figyelnünk, és készen kell 
állnunk, hogy megint aláírást gyűjtsünk, mert ahol megjelennek, ott lakópark 
lesz, úgymond fejlesztés, ami ez idáig Budakalász számára pozitív dolgot nem 
hozott. Kezdünk sűrűsödni, majd beépítjük a tó partját is, valakiknek jó hasznot 
hajtva, majd az elkerülő út is árfelhajtó lesz. Hát mit képzelnek önök, mi lesz 
ott? Nehogy már szántóföld, hát nem azért vásárolták. Nagyon szeretném 
tudatosítani, hogy a település ez után a szerencsétlen választás után lesz annyira 
felnőtt, hogy oda fog figyelni, a körmükre fog nézni, rá fog kérdezni, és ahol 
kell, lépni fog. 
 
Rogán László polgármester: Igenis el is várjuk, hogy a lakosság kritikával 
szemlélje a munkánkat, ezért lettünk megválasztva, és ezért is dolgozunk. A 
kritika azért lehet építő.  
A bölcsőde sokakat érint Budakalászon. A város elhatározta, hogy szeretne egy 
másik bölcsődét építeni. Szóba sem került egyébként a Lenfonó gyár környéke. 
Az önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta azt, hogy 3 millió 
600 ezer forint értékben a Csodabogár Óvodában a bölcsődei hiány enyhítésére 
kontingenst vásárol. Ez azt jelenti, hogy abból a 30 gyerekből, akik nem jutottak 
bölcsődei ellátáshoz, legalább 12 gyerek bölcsődei ellátásban részesülhet. 
A másik: az óvodavezetők és a bölcsődében dolgozók azzal jöttek hozzám be, 
hogy polgármester úr, ugye, nem lesz bölcsőde fent a hegyen, kérjük, hogy ne 
legyen, hanem olyan helyen legyen, ami HÉV-vel, kerékpárral, gyalogosan 
megközelíthető. Elhatároztuk, hogy Budakalászon a bölcsőde olyan helyen lesz, 
ahol jó a levegő, ahol meg lehet állni kerékpárral, autóval meg lehet közelíteni 
gyalogosan, HÉV-vel. Meg is van a helye egyébként: a Vasút sori óvodát 
szeretnénk átépíteni, ami egy régi terv egyébként.  
A térfigyelő kamera nem szűnt meg.  
Egyhangú döntés született, hogy a hivatalba kerüljön vissza a Képviselő-testület 
ülése. A televízió közvetíti a munkánkat, nem fog megszűnni az élő közvetítés. 
Az összes anyag a hivatalban fellelhető, a Faluházban nem. Egyébként a 
Faluházban kulturális rendezvényeket tartanak, és időnként egymás szavát sem 
halljuk, a testületnek ott nincs helye. A testület létszáma is csökkent, 17 helyett 
11-en vagyunk. Idáig nem érkezett panasz, a parkoló ki lett bővítve. 



 18 

A város önkormányzata egyhangúlag döntött a tiszteletdíjak kérdésében. Ez a 
Képviselő-testület dolgozik, a testületi ülések hangneme nyugodtabb. Ha van 
egy hozzászólás, én miért ne köszönhetném meg azt a hozzászólást? Megtiltja 
nekem azt valaki, Dévai Ferenc? (Dévai Ferenc: Nem megköszönni, 
megdicsérni.) Azt nem tudom, hogy megdicsértem-e, megköszöntem. 
A Kós Károly Televízió fél évre előre ki lett fizetve, és még mindig az ABBA-
showt adja. Igenis konzervtelevízió, és amikor ezt jeleztem a vezetőjének, azt 
mondta, hogy ennyi pénzért ilyen tévét lehet csinálni.  
A testületi ülés hangneme igenis jó irányba megy, és hozzám az a visszajelzés 
érkezik Budakalász lakosságától, hogy köszönik azt, hogy nincs az az eddig 
tapasztalt veszekedés, mocskolódás, ami eddig volt. 
Nem tervezünk a Lenfonó gyár területére, meg sehova semmilyen lakóparkot. 
Én az állatkertben láttam utoljára elefántot, nincs „Elefánt” itt Budakalászon. 
Mindenről tudnak, minden nyilvános. Elmondtuk, hogy szeretnénk utakat 
építeni, szeretnénk felújítani bizonyos vízelvezetéseket, szeretnénk majd 
bölcsődét építeni és orvosi rendelőt építeni. Ezek az elképzelések azért vannak, 
hogy önök érdekeit szolgálják, nem a mienket. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: Egyrészt nem egyhangú volt az átköltözésről szóló 
indítvány, másrészt a költségvetéshez érkezett olyan képviselői módosító 
indítvány, ami a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szólt. 
 
Dr. Novotny László képviselő: A képviselői tiszteletdíjról tényleg egyhangú 
volt a döntés, de az alpolgármesterek tiszteletdíjáról és költségtérítéséről „nem” 
szavazat volt a Nemzeti Fórum részéről. 
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: A családom több ingatlannal rendelkezik 
Budakalászon, a kárpótlási eljárás keretében szereztem meg őket. A megszerzett 
ingatlanok mennyisége és száma is töredéke annak, amit a családomtól elvettek, 
minden ingatlanhoz törvényesen jutottam, az ingatlanok száma nagyságrendileg 
sem egyezik ezzel a 34-gyel, és tudomásom szerint egyik ingatlanom sem 
fekszik az elkerülő út nyomvonalán. 
 
Láng Endre (Vasút u.): A bölcsőde tekintetében úgy gondolom, hogy az új 
óvoda mellett a hegyen a kettő nem zárja ki egymást: ha valaki odaviszi a 
nagyobbik gyermekét az óvodába, a kisebbiket a bölcsődébe, nem valahova le. 
Tehát a kettőt össze kellene hangolni, hogy legyen itt is, legyen ott is. 
 
Rogán László polgármester: Sajnos nem vagyunk most olyan helyzetben, ezért 
kellett elfogadnunk ezt a lehetőséget. Az a célunk, hogy a gyerekeink a legjobb 
helyen legyenek. 
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Patakvölgyiné (Budai út): Az orvosi rendelő előtti út teljesen be van terítve 
sárral, az utca hepehupás, a járdán sem lehet elmenni, ezt legyenek kedvesek 
megjavíttatni. A kisebb javítgatásoknak nincs értelme, csak plusz költséggel 
fognak járni, mert nem fognak sokáig tartani. A munkát átvételkor minőségileg 
ellenőrizzék, és ha nem felel meg, akkor ne fizessék ki a vállalkozót, tehát a 
minőséget követeljék meg. 
A Pemákkal kellene beszélni, hogy a zebrákat fesse fel az utakon, például a 
Kőbányai úton, mert az átkelés balesetveszélyes. Szeretném kérni, hogy 
állítsanak ki egy polgárőrt, hogy nézze meg, kik azok, akik túllépik a 
megengedett sebességet a lakott területen belül, vagy szabálysértést követnek el. 
Ebben a rendőrségnek segíteni kell. 
A Budai úton nagy kátyúk vannak, ezek megjavítását is kérni kell. A leálló 
nagyon meredek, és életveszélyes, nem lehet félreállni babakocsival, nem lehet 
lehúzódni az út szélére a 20. számú ház előtt; egy picit szélesebb lehetne ott a 
járda, erre kellene valamilyen megoldást találni. 
Az ürömi útról lefolyó víz és a sok esőzés miatt megemelkedett talajvízszint 
következtében nálam a pincében már több mint egy éve víz van, a lakásomban 
már érzem a dohszagot, penészedik a fal, pedig nemrég festettem, mállik a 
vakolat. Ezért azt kérem, hogy a Barát patakot tisztítsák ki, mélyítsék ki, mert 
akkor talán lejjebb húzódna a víz. 
Akik a füvet nyírják, nem a patak partjára rakják föl, hanem bele a patakba, 
ezáltal a rohadó fű bűzt áraszt. Erre is oda kellene figyelni. 
Sok a betörés, a lopás, sok az idegen Budakalászon. Harminc éve, amikor 
idekerültem, biztonságos, szép, csendes település volt Budakalász, most meg 
őszintén megmondom, hogy félek, nem merem nyitva hagyni a kaput, mert 
nincs közbiztonság. Erre is oda kellene figyelni. 
Nagy szomorúsággal tölt el, hogy Budakalász ennyire dísztelen település. Nagy 
örömmel fogadtam a Védegylet felhívását, és igen, tenni kell azért, hogy a 
település élhető és szép legyen, figyeljünk oda, hogy legyen virágos Budakalász, 
éjszaka ne dobálják be a patakba az ablakokban lévő virágládákat, erre is 
figyeljen a polgárőrség. Ha lennének szép parkok, ahova le lehet ülni, az emberi 
kapcsolatok jobban kiépülhetnének, ezzel az ellentétek is jobban megszűnnének.  
Minden testületnek volt jó szándéka, Budakalászért akartak tenni, és a hibák 
ellenére is voltak jó dolgok, ami elismerést érdemel. A béke és a nyugalom 
érdekében nagyon szeretném, ha megtalálnák a közös hangnemet. Ebbe az is 
beletartozik, hogy az elődeink érdemeit elismerjük, és ha olyat nyilatkozunk, 
ami nem jó, akkor tudjunk elnézést kérni, mert csak úgy lehet előbbre menni 
bármely testületnek, ha megteremtjük a békét, a rendet. Csak úgy lehet 
megteremteni az egységet, a mindannyian akarjuk, ha tiszteljük egymást. 
Egymás érdemeinek elismerése és hibáinak észrevételezése egyformán fontos, 
csak mindig a hangnemet kell megválasztani, hogy hogyan.  
A médiával kapcsolatban: nekem a koncentrálás soha nem tetszett. Nem is 
hallottam erről, hogy médiakoncepció, szeretnék róla hallani. Nekem nagyon 
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tetszik a Hírmondó szerkesztősége, mindig reális híreket közöl, színvonalas, 
helyesírási hibákat nem lehet találni benne, megfogalmazásában is jó. Én nem 
tartom jónak, hogy ezt megszüntessék. 
Zárásként azt szeretném mondani, hogy semmiféle pártok nem irányíthatnak 
Budakalászon. Budakalászon olyan budakalászi polgárok irányíthatnak, azok 
lehetnek a Képviselő-testület tagjai, akik szívvel-lélekkel budakalászinak érzik 
magukat, és nem pártérdekeket, hanem a budakalásziakat, a település 
fejlődésének érdekeit szolgálják. Ez a település akkor lehet még szebb, még 
virágzóbb és még irigylésre méltóbb a régióban, ha az egység lenne jellemző rá. 
Köszönöm, hogy meghallgattak, és további jó munkát kívánok önöknek. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm szépen. A szívemből tetszett beszélni. 
Minden budakalászi választott képviselőnek Budakalászért kell dolgozni, ez az 
én hitvallásom is, de Budakalász átlépett egy olyan határon már, hogy az 
emberek bizonyos tekintetben elfordultak, nem nagyon érdeklődnek a közügyek 
iránt. A választásokon Budakalászon az országos átlagtól eltérően egy kicsit 
magasabb számban vesznek részt, de mivel nem ismernek minket személyesen a 
több mint tízezres nagyságunk miatt, ezért minden embernek megvan az a 
pártszimpátiája, ami alapján el tudja dönteni, hogy kit támogat a választáson. 
Budakalászon amióta listás választások vannak, független képviselő nem tud 
bekerülni a testületbe, közülünk is mindenki valamilyen szervezet, egyesület 
színeiben került be. 
Az elődeink és a tisztelet: önnek teljesen igaza van, Budakalászon van egy 
folytonosság, amit végig lehet vinni. Nem lehet elvitatni senkitől a jó szándékot, 
de ezáltal tőlünk se vitassa el senki, ezt viszont kérem. Az összes Budakalászon 
idáig dolgozó testület igenis Budakalász javát akarta szolgálni, csak sajnos 
időnként előfordultak olyan disszonáns hangok, ami a testületen belüli munkát 
nehezítette. Aki ismeri a mostani testület többségét, bízom benne, hogy azt 
gondolja, hogy igenis elhivatott környezetvédők vagyunk, mindenki szereti a 
tisztát, a zöldet, a szépet. A virágosítás, a tisztaság borzasztóan fontos, az már 
kifelé sugároz egy képet rólunk. 
Több mint 11 ezren vagyunk Budakalászon, ha beleszámoljuk a nem állandó 
lakosokat, a betörések száma ezáltal megnőtt. Budapest közelsége áldás és átok 
egyben; összenőttünk Budapesttel, olyan emberek jönnek ki Budapestről, akiket 
nem tudunk kontrollálni, akkor sem tudnánk, ha Budakalászon nem 3 rendőr 
lenne, hanem 33. Egyébként azon dolgozik a mostani Képviselő-testület, hogy 
előbb-utóbb létrehozzunk Budakalászon egy rendőrőrsöt. Azt szeretnénk, ha 
legalább 8-10 rendőr lenne Budakalászon. Lövéte egy 3000 lakosú település, és 
ott van 3 rendőr. Ez alapján Kalászon minimum 10 rendőr kellene. Sajnos nincs, 
de bízunk benne, hogy lesz. 
Végigjártam jó pár patakrészt Budakalászon, ahol ön lakik, azt a részt is, és 
kértem Szávai urat, hogy ahogy lehet, kezdjék el a hordalék kipucolását, hogy a 
vízfolyást megkönnyítsük. Ez önnek is segíteni fog a lakása víztelenítésében. 
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Tudom, hol van az a keskeny járda, amit tetszett mondani; ott tulajdonosváltás 
történt, az a lakás még üresen áll; meg fogjuk kérni, hogy segítsen nekünk 
abban, hogy a járókelők ne a testi épségük rovására tudják használni azt a járdát. 
A bölcsődeparkolót nem felejtettük el, az borzasztóan csúnya és 
balesetveszélyes. 
A Klisovác utcában a kátyúkat ki fogjuk javítani nemsokára, de benne van a III. 
ütemben a Kőbányai út, a Klisovác utca, a patak, az egyirányúsítás.  
A zebrák felfestése valóban a Pemák – most már más a nevük – kötelessége. 
Ahol kilátszik a macskakő, az a II. ütem alapján úgy fog kinézni, hogy a két 
nyúlvány a patakhídig fog tartani az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a 
Hársfa Borkertig felújításra kerül az útburkolat, jelzőlámpás kereszteződés lesz, 
normális átkelési lehetőség a Lenfonó állomásnál, körforgalom a Country 
Tanyánál, járda a József Attila utcában. A Sport utca-Tanító utca 
vonatkozásában ez már elkezdődött, és még az idén teljesen új aszfaltot, új 
járdát kap az ön által említett terület is. A zebra is meg fog oldódni, mert erre is 
ígéret van. Tudom, gyengébb minőségű festéket használnak, felfestik és lekopik. 
Amit tetszett mondani, a zebránál a polgár őr jelenléte, épp ma kértem a 
kollegáimtól, hogy valamit találjunk ki, mert a Kalász Sulinál hiába van 
nyomógombos lámpa, az autósok nem veszik mindig figyelembe. Kérni fogom a 
polgárőröket, a településőröket, hogy fokozottan, láthatósági mellényben 
legyenek ott. 
 
Patakvölgyiné (Budai út): Nagyon szeretném, ha lenne piacunk, nagyon sokat 
jelentene, ha ebből a régióból igazi, jó zöldség-gyümölcsféléket, baromfit 
kapnánk.  
A közlekedéssel kapcsolatban még annyit kérek, hogy ne álljanak fel az autók a 
járdára.  
 
Rogán László polgármester: Piacnak van Budakalászon létjogosultsága, csak a 
területet kell megtalálnunk. Arról volt szó, hogy a Hársfa Borkert részén ki 
tudnánk alakítani valamit, ott az önkormányzatnak még vannak tulajdoni 
gondjai. Viszont egy dologtól félek, és ebben segítséget fogok kérni a város 
lakóitól. A Budakalászon megtermelt javakat eladni borzasztó jó dolog, de azt 
nagyon nem szeretném, ha lenne itt egy piac, ahova viszonteladók idehozzák a 
terményeiket máshonnan, és elviszik Budakalászról a hasznot. Arra, hogy a 
nagybani piacon megvásárolt zöldséget, bármit idehozzanak és eladják, semmi 
szükség. Az a kérdés, hogy vajon van-e annyi termelő Budakalászon Kiss 
Mátén, Kiss Andráson meg még két emberen kívül, aki ezt a piacot meg tudná 
tölteni áruval. 
A Budai úti járdával kapcsolatban akkor lehet végleges és megnyugtató választ 
adni, ha elkészül az összes, NIF által tervezett ütem, és Budakalász Város 
Önkormányzata a kezelésébe tudja venni azokat az utakat, amelyek most nem a 
mienk. Ha a mienk lesz, akkor ki tudunk alakítani olyan forgalmi rendet, ami az 
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önök biztonságát szolgálja. Azért kell az elkerülő út, hogy ki lehessen 
Budakalász belsejéből szorítani az autókat, mert az nem megoldás, hogy 
bejönnek. Több tízezer autó megy keresztül naponta a városon. 
 
Pártai Lucia: A közbiztonságra utalva magam jártam a budakalászi erdőben, és 
azt hallottam, hogy fegyver ropog, lőttek többen. Ekkor a településőröket 
hívtam, és kijött nagyon gyorsan Bolvári Máté és Leskó József, felkeresték a 
fegyverrel terepruhában ott tartózkodó egyéneket, hogy ők itt vannak, figyelnek 
és szeretnék tudatni mindenkivel, hogy figyelnek a környezetünkre. Nagyon 
elegánsan elbeszélgettek velük, megbeszélték a dolgokat; azt mondták, hogy ők 
itt semmi rosszat nem tesznek, és máris mennek el, ez egy családi összejövetel 
volt. Köszönöm szépen, hogy Budakalászon az Önkormányzatunk ezt a munkát 
támogatja, és arra biztatom minden lakótársamat, hogy bármi gondjuk van, 
hívják fel őket, mint ahogy én is tettem.  
Körülbelül 12 éve volt, amikor a „Virágos Budakalászért” mozgalmat 
beindítottuk, és azóta is mint fővédnök van szerencsém efelett őrködni. Ezt a 
mozgalmat minden testület támogatta, egyébként a polgármester úr is annak 
idején mint alpolgármester szintén részt vett ebben a munkában. Nagyon 
szerettem volna elérni, hogy a technikatanárok a gyerekkel virágládákat 
ácsoltassanak; valaki csak hozna bele földet, és ki lehetne tenni a főútjainkra 
Budakalászon. Minden lakótársat szeretnék erre kérni. 
Azt kérem, hogy 2011-ben, Budakalász évében is minél több lakótárs 
jelentkezzen a „Szép kert, gondozott környezet” pályázatra - Fetter Beatrix 
környezetvédelmi referensünk nagyon szép munkát végez ezen a téren is -, hogy 
megmutassa, milyen szép környezetet tudott maga köré építeni, illetve mivel 
tudja a közt szolgálni.  
Megkaptam a hivatalos levelét polgármester úrnak. Ezennel bejelentem, hogy 
elfogadom a meghívást, köszönettel veszem, hogy úgy ítélte meg, hogy 
munkámmal tudom segíteni Budakalász városát és az önkormányzati testületet. 
A felkérésben az szerepel, hogy segítsem a munkámmal a lehető legnagyobb 
mértékben Budakalászon az árvízi fenyegetettség elleni védekezést, illetve 
tegyek meg mindent azért, hogy segítsek az önkormányzat ez irányú 
munkájában. Mindent megteszünk azért, hogy valamennyi lakótársunk védett 
legyen, és ne legyen kiszolgáltatva akár a Duna, akár a Barát patak kiöntésének. 
A 2009-es KEOP-pályázat 2.1.2. pontja szerint az országban 9 milliárd forint áll 
rendelkezésre az árvízvédelmi munkák támogatására. Bízom benne, hogy jó lesz 
az együttműködésünk, és sikerül megoldást találni. Köszönöm a megbízatást. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm szépen, Lucia, hogy elfogadtad a 
felkérést. Arról van szó, hogy szeretnénk Budakalászt megvédeni attól, hogy 
valami nagyobb tragédia történjen, ezen kell dolgoznunk. 
Köszönöm én is a településőrök munkáját. Ha bárkinek lakótársaink közül olyan 
ügye van, amiről úgy gondolja, hogy a vagyonbiztonságát, életét fenyegeti, 
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akkor forduljon a településőreinkhez – bízom benne, hogy értő fülekre fog 
találni. 
 
Mányai Zoltán képviselő: A térség képviselőjeként pár szót én is hozzátennék. 
A településőrök munkáját én is szeretném megköszönni. Különösen Bolvári 
Máté munkájának nagyon örülök, aki a Duna-parton végzi a feladatát; többször 
beszéltem vele, és bármikor bármilyen probléma van, jelzi. Ez ügyben a 
polgármester úr munkáját is megköszönöm. A településőrök feladatának 
végzésére központi forrás ma nem áll rendelkezésre, erre az önkormányzat 
költségvetésében van elkülönítve pénz, tehát ezt az önkormányzat biztosítja. 
Nekem különösen megnyugtató, hogy Pártai Lucia ott él, abban a térségben, 
mert például a legutóbb, amikor a Duna vize elkezdett áradni, nagyon aggódtam, 
de ő abban a pillanatban megnyugtatott, hogy ez a víz nem lesz nagyobb; jól eső 
érzés, hogy vannak olyan emberek, akikre mindig tudunk támaszkodni a 
munkánkban, úgyhogy szeretném megköszönni. 
 
Kincsesné Salca Mária: Ahol keskeny a járda és nagyon közel van az úttesthez, 
azon a részen a szabályozási terv szerint ha helyreállításra, beépítésre vagy 
javításra engedélyt kérne valaki, akkor a műszaki csoporttól csak olyan választ 
kapna, hogy… azt a szabályozási vonalat kell majd betartani. 
Sok év óta szeretnének az Erdőhát utcaiak járdát azon a részen, amelyik be van 
építve, a keleti oldalon, ahol már víz, gáz és csatorna is van.  
A kátyúfeltöltésre sok helyen szükség van, az Erdőhát utca is meglehetősen 
lyukas, 5-10 centi mély lyukak vannak, és a világítás nem olyan jó, hogy 
sötétben is lássa az ember. Előfordult, hogy olyan kátyúfeltöltésekről készültek 
számlák, amikről az ellenőrzéskor kiderült, hogy nem is végeztek el. Aki a 
számlákat benyújtotta az el nem végzett munka után, nem felelt meg, és elküldte 
a korábbi önkormányzat, az új önkormányzat meg kinevezte a Faluházban 
valamilyen szakembernek, munkatársnak. Én az illetőt annak idején 
megszavaztam, amikor a Faluház Kht. élére új embert kerestek, mert ő volt az 
egyetlen, akiről rosszat nem mondott senki, de azóta ő is elromlott. Nem értek 
egyet azzal, hogy egy ilyen ember felelős pozícióba kerüljön, egy volt 
kátyútöltögető, aki számlacsalást követett el, amiért elküldték arról a 
munkahelyről. 
 
Rogán László polgármester: Ez rágalmazás. 
 
Kincsesné Salca Mária: Ez nem rágalmazás. Kérdezzék meg a jelenlévő 
képviselőket. 
 
Rogán László polgármester: A nevét tessék mondani. 
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Kincsesné Salca Mária: Kosznovszki Gáborról van szó, és tessék megkérdezni 
azokat a képviselőket, akik erről tudnak.  
 
Rogán László polgármester: Kérem szépen, hogy csak a tényeket mondja. 
 
Kincsesné Salca Mária: A kátyúkat meg kell szüntetni az Erdőhát utcában és a 
Klisovác utcában is. 
Majdnem húsz éve én is javaslom, hogy ki tudják rakni a lakók a kertjük 
fölösleges termését a kertajtóba, és ráírják, hogy hány forint, így meg lehetne 
venni. A mellékutcabelieknek ez a lehetőség nem áll fenn, tehát legalább néhány 
kőasztalt akár a temető mellett, akár a Lenfonó állomás mellett el kellene 
helyezni és megjelölni napokat, amikor piacfelügyelő által felügyelt módon 
meghatározott ideig nyitva lenne a piac, és a helybeliek tudnák árusítani az 
árujukat.  
Az elkerülő út: érdekes módon egészen más indoklással támogatja a mostani 
képviselő-testületi többség az elkerülő út megépítését. 1992 óta, már majdnem 
19 éve téma az M0-s. Akkoriban azt hallottam, hogy a testületnek az volt az 
álláspontja, hogy ha az M0-st nem folytatnák a 11-es úton túl, és csak eddig 
tervezett szakaszig tudna menni, ehhez csak akkor járulna hozzá, ha az elkerülő 
út is megépül. Most pedig azt mondja az új testület, hogy csak akkor járul hozzá 
az M0-shoz, ha az elkerülő út is megépül, tehát fordított a logika. Közben pedig 
készült az elmúlt években hat nyomvonalváltozat, és ebből volt alagutas, ami 
áthaladó forgalmat nem akart megengedni. Viszont abban a változatban a mi 
területünkön nagyjából ott, ahol jelenleg a szabályozási tervben az elkerülő út 
nyomvonala látható, ha megépülne ez a teljes szakasz egészen az ürömi útig a 
11-es úttól, ezt a szakaszt M0-snak akarnák minősíttetni ürömiek, 
pilisborosjenőiek, békásmegyeriek. Ez egy korábbi változat. Tehát ha 
csináltatnánk előbb elkerülő utat, mielőtt az M0-s folytatódhat, abban a 
forrásvölgyben, ahol állandóan köd van, vagy legalábbis párás a levegő, szmog 
alakulhat ki, amikor nagy a forgalom. Ebben az esetben a hatóságok, a 
minisztérium, az állam követelné ki, hogy köszönjük, megvan az M0-s, és nem 
csinálnak már alagutat. Én ettől félek. Akkor meg lehet kerülni szabad területen, 
nem lakott területen keresztül a városunkat – igaz, olyan helyen, amire kétszer 
mondta a környezetvédelmi felügyelőség, hogy oldja meg a tervező a 
környezetvédelmi gondokat, különben nem engedélyezi, és amikor másodszor 
sem tudta megoldani a környezetszennyezés elkerülését a tervben, akkor 
mondták, hogy jó, nem kell oda elkerülő út. Tehát úgy tudom, hogy jelenleg 
nincs rá engedély, csak olyan, amibe beleírták, hogy: ha ezt és ezt teljesítik. De 
nem teljesíthetők a környezetvédelmi előírások, tehát ne számítsunk arra, hogy 
Budakalász közigazgatási területén valaha is engedélyezhető a területünkre eső 
elkerülő útszakasz, és megtiltották Pomázon is. Most a környezetvédelmi 
felügyelőség véleményét mondtam el, amivel egyetértek. 
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A vagyonvesztésről beszélt Krepárt úr. Tudomásom szerint olyan ingatlant vett 
meg és adott tovább, amiről testületi határozat volt, hogy nem adható el. Ebben 
az esetben az önkormányzat valóban vagyonvesztést szenvedett el. 
A másik vagyonvesztés, amiről tudok, az Omszk tónál volt, ahol olyan kis 
telkeket nem lehetett volna szántónak kiszabni. A hivatal nem is tudta igazolni, 
nincsen róla semmiféle okirat, hogy az hogyan került rá helyszínrajzra 
hivatalosan. Ott tart az ügy, hogy annak az öt kis teleknek, amit telekalakítással 
egybevontak, önkormányzati tulajdonú közparknak kell lennie. Tény, hogy a 
Földművelésügyi Minisztérium vizsgálata alapján a Földhivatal mulasztott, 
amikor nem ellenőrizte, hogy milyen minősítésű telkeket vagy ingatlanokat tett 
bele a kárpótlási földalapba, ezzel szabálytalanságot, törvénysértést követett el, 
és ennyi idő után már csak bírósági úton lehet azt a változtatást elérni, hogy az 
önkormányzat jegyezze be a tulajdonjogát arra a területre is, mert az neki járt 
volna, és ma is járna, utána hasznosíthatja arra a célra, amire elhatározza. Akkor 
már nem visszaélés alapján idegeneknek lenne jó üzlet, hanem az önkormányzat 
csinálhatna belőle jó üzletet, a saját ingatlanából. Úgy tudom, hogy ezt az öt 
ingatlant már átminősítették tópartra, mert az, sosem volt más, és ez az 
önkormányzatnak jár. 
Felmérte-e az önkormányzat azt a helyzetet, amire 1990-ben, az első 
önkormányzati törvény hatálybalépésekor ’94-ig, a következő választásokig 
határidőt szabtak meg, hogy a lakosságot egészséges ivóvízzel el kell látni. Ez 
nem valósult meg a mai napig, csak a Gyöngyvirág utcában. Azt is évente 
javasoltam annak idején képviselőként, hogy mérje fel a község egyrészt a 
vagyonát, másrészt azt, hogy hány lakos él itt egészséges ivóvízellátás nélkül. A 
törvény szerint vagy a lakásába be kell tudni vezetni valakinek az ivóvizet, vagy 
legalábbis utcai kútnak kell lennie a lakásától számítva 150 méteren belül, ez 
számít vízellátásnak. Sem a vagyonfelmérés nem történt meg, sem a vízellátás 
nélküliek felmérése. 
A szórólapokkal kapcsolatban: pontosan arra valók a szórólapok, mert az 
újságokba nem fér bele minden, ami fontos lenne, és mindenkinek joga van 
egyrészt a véleményéhez, másrészt a véleményközléshez. Én közöltem olyan 
dolgokat szeptemberben-októberben szórólapon, amiknek én néztem utána, és 
tudom, hogy igazat írtam le, és alá is írtam, mert vállalom, hogy a törvény 
szerint, az alkotmány szerint Parlagi Endre nem bűnöző, de a választás előtt ezt 
hirdették róla. 
 
Rogán László polgármester: A Legfelsőbb Bíróság ítélete alapján, amely 
helyben hagyta a másodfokú ítéletet, bűnös. 
 
Kincsesné Salca Mária: Nem azt, hogy bűnös, hanem hogy megrovást kapott. 
Az ilyen cikkek miatt, mint amit már mások említettek a Kalász Újságból, és 
amit itt Villám Zsuzsa írt, Napóleon megirigyelte volna, azt mondta volna: 
annak idején ha ilyen újságom lett volna, otthon sosem tudják meg Waterloot. 
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Nógrádi Zoltán képviselő: A testület előtt nem tudom, milyen tartalommal 
született meg a VKC Televízió támogatási szerződése, de a rendkívüli testületi 
ülésen nem volt jelen a szerződéssel megbízott televízió, és jelenleg sincs itt, 
noha testületi ülés van. Függetlenül attól, hogy ki mit, mikor mond róla, azt 
rögzíteni kell, hogy nincsenek itt a testületi ülésen. 
 
Rogán László polgármester: Köszönöm szépen, meg fogjuk nézni, hogy mi 
történt. 
 
… Anna (József Attila u.): Én ’84 óta lakom itt Kalászon, szeretek itt élni. A 
mi utcánk teljes felújításra került. Amióta itt lakom, soha nem láttam a 
közterületet, illetve azt, hogy az utcán lévő csatornák, ahova a víz le tud folyni, 
valaha is tisztítva lettek volna. Ha most úgyis felújítják az utcát, akkor jó lenne, 
ha a közterület csinálna is valamit. 
A József Attila utca úgy üzemel, mint egy sütőlapát nyele, főleg a páratlan oldal, 
mert ott vannak az Óbuda Tsz kárpótlási földjei, aminek egy része már 
belterületbe került, és el is kezdtek ott építkezni, de a túlnyomó többsége még 
nem az, viszont nevesítve van, hiszen a kárpótlási földek ki lettek osztva. Ezt 
azért mondom, hogy mire beindul a gyógynövények virágzása, addigra ne 
fulladozzanak itt a városban, a környezetvédelmi felelős hasson oda, hogy 
nézzék meg, kik azok, akik nem tartják rendben a földjüket, mert mindig van 
vadkender és mindenféle gyomnövény. Szeretném, ha ebben segítenének. 
Köszönöm szépen. 
 
Rogán László polgármester: A felújítás kapcsán a csatornára is oda fogunk 
figyelni. A Földhivatal nyilvántartása alapján tudjuk azokat a helyrajzi számokat 
megkeresni, akik esetleg nem tartják karban a területüket. Kolleganőm elég 
keményen harcol Budakalászon a tisztaságért és a zöldterületekért, tudom, hogy 
keményen szokott bírságot kiszabni. 
 
Berger Márta (Soltz Ferenc u.): A márciusi Hírmondóból két-három mondat 
gondolkoztat el. Egyetértek azzal, hogy üveggyűjtő helyek lesznek felállítva. A 
Damjanich út mentén más hely nincs, csak a Szalonkai utcai Óvoda mellett? 
Nem tudom, hogy ki döntötte így el. 
A másik az elkerülő út: ha megérkezik az összes engedély, utána lehet lakossági 
ismertető. Miért nem lehet a lakossággal korábban ismertetni, hogy mi várható? 
Ha ez az az útvonal, ahol a vízmosást feltöltötték néhány évvel ezelőtt, és azon a 
vonalon megy Pomázról Üröm felé az út, a Kevély felől a legkisebb szél is 
idehozza az autógázt. Aki ezt tervezte, az nem biztos, hogy azon a környéken 
lakik, és tapasztalja. 
Az aláírásgyűjtést én kezdtem el, mert ha egy egymondatos közlemény a 
Hírmondóban azzal kezdődik, hogy „kerülőút létesítése (Kereszt u., Soltz Ferenc 
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u. stb.)”, és azzal fejeződik be, hogy „a szerződő fél tehermentesítése miatt”, 
akkor azt nem lehet félreérteni, az nem hamis híresztelés, hanem a valóság, ami 
be volt terjesztve. Sajnálom, ha az aláírásgyűjtésem miatt nem lenne az út 
felújítva, mert ott is keskeny az út, nem lehet virágot ültetni az út mentén. 
 
Rogán László polgármester: Nagyon jól tetszik értelmezni. Mi azt szeretnénk, 
ha a Soltz Ferenc utca és a Kereszt utca felújítása megtörténhetne, de nem azért, 
mert elkerülő útként akarjuk használni, hanem azért, mert az út állapota ezt 
megköveteli. De ha az államtól úgy tudunk csak pénzt kapni rá – ahogy Kovács 
úr is az előbb elmondta –, hogy be kell tudni azt bizonyítani, hogy valamilyen 
szempontból alternatívája lehet, akkor be kell bizonyítanunk. Ez nem azt jelenti, 
hogy arra akarja az ember használni. 
Az, hogy miért egy rossz mondat lett megfogalmazva esetleg a hivatal részéről - 
mert hozott anyagból dolgoznak - az újságban: a másikban korrigálták. Azt 
szeretnénk, ha az az utca is felújításra kerülne. 
Az önkormányzat a Saubermacher-Bicskével kötött egy másik szerződést, ami 
pozitív irányba mutathat, és pozitívan érinti a lakosságot. Biztos tetszett 
tapasztalni – legalábbis a többi szelektív gyűjtősziget tekintetében mi ezt 
tapasztaltuk –, hogy a szelektív gyűjtőszigetek környékén megjelent rengeteg 
kommunális hulladék, amit a Saubermacher nem szállított el, hanem nekünk 
kellett a saját költségünkön elszállíttatni. Ezért azt gondolta a Képviselő-testület, 
hogy ha a város lakóit ellátja ingyen zöld és sárga zsákokkal, akkor nem kell 
nekik még el sem fáradni odáig, hogy a gyűjtőszigetet megközelítsék. Valóban 
az üveget nem lehet elhelyezni ebben a zsákban, mert kivághatja. A kollegáim 
bemérték azokat a pontokat, amik a legjobban megközelíthetők autóval, ahol 
lehet parkolni, és ezt a négy helyet találták erre alkalmasnak. 
Szeretnénk átalakítani azt a rendeletünket, ami az égetést szabályozza. Ahogy 
tetszett mondani, hogy a Kevély felől fúj a szél, ez így is van, de ha egy pénteki 
napon megnézi a Berdóból, hogy mi van lent alattunk, akkor nem fúj a szél 
sehova, de a szmog beteríti Budakalászt. Azon dolgozunk, hogy az égetést 
bekorlátozzuk Budakalászon, de ezt csak úgy lehet, ha alternatívát adunk a 
lakosságnak, hogy mit csináljon a zöldhulladékkal. Eddig az történt, hogy 
évente két alkalommal a szolgáltató elszállította, ez nem volt megfelelő. Most 
26 zöld zsákot kap mindenki, és az önkormányzat költségére, a lakosság 
számára ingyenesen a szolgáltató ezeket el fogja szállítani. Azt sem szeretnénk, 
ha azt kérdeznék a lakosok, teljes joggal, hogy mi lesz akkor a tavaszi meg az 
őszi avarral, lommal, amit össze kell gyűjteni. Ezért úgy fogjuk átalakítani a 
rendeletet, hogy tavasszal is legyen egy hónap és ősszel is legyen egy hónap 
arra, hogy az összegyűlt dolgokat el lehessen tüzelni. Tehát lesz tüzelés 
Budakalászon ezután is, de nem szeretnénk azt, hogy minden pénteken reggel 
hatkor már az emberek begyújtsák a tüzet; Budakalászon is rengeteg asztmás és 
légúti betegséggel küzdő ember van, aki azért költözött ki a városból 
Budakalászra, hogy jobb levegőt szívjon, erre kapja péntekenként a szmogot. Ha 
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megnézzük a szállópor koncentrációját pénteken, 50-60-szorosan haladja meg az 
egészségügyi határértéket. Budapesten már rég szmogriadót rendelnének el. 
 
Sajeg Jenő: Az elkerülő úttal kapcsolatban: ha a Szentistvántelep szélére kerül, 
ott is oda fogja fújni a szél a légszennyezést. 
Az árok ügyében történt-e valami, ki lesz betonozva? Ahol Pomáz irányából jön 
a vízfolyás, és itt szivárog állandóan. A Pomázi út csatornázását meg kellene 
oldani, mert onnan folyamatosan óránként több tíz köbméter víz jön. 
 
Rogán László polgármester: Több 150 liter jön percenként, ezt be lehet 
szorozni 60-nal, és azt 24-gyel. Ki lesz betonozva, ezen dolgozunk valóban, ma 
is kint jártunk. Először meg kell azt a területet tisztítani. A geodéziai felmérés 
megtörtént, ki kell szinteznünk a Szent István árkot. A tervek erre már 
elkészültek, nemsokára megindul a fizikai munka, ha végigérnek a 
közmunkásaink az árkon, utána géppel megtörténik a szintre hozás, majd a patak 
betonborítása. Valószínű, hogy elemekből fogjuk kirakni, hogy ne szikkadjon el 
a víz. Most az történik, hogy körülbelül a Rákóczi utcáig folyik el a víz, ott 
elszikkad és visszafolyik az Árpád utca, Arany János utca környékére abba a kis 
tóba a víz. Forgatjuk a vizet egyfolytában, ez nem megoldás, onnan a vizet el 
kell juttatnunk, ezen dolgozunk, erre több millió forintot különítettünk el, ha 
kell, meg is tudjuk toldani, máshonnan átcsoportosítva, de nem szeretnénk úgy 
nekimenni az ősznek, hogy nem találtunk olyan megoldást, ami megnyugtatóan 
rendezheti azt a környéket ilyen szempontból. 
Az elkerülő út nyomvonala nem hiszem, hogy változtatható, az a 150 méter 
nagyjából ott van. A tervek alapján ott zajvédő, védőerdő sáv lesz, hogy ez az 
ott lakók életét ne nagyon befolyásolja.  
 
Sajeg Jenő: Az árokban rengeteg szemét és zöldhulladék van. 
 
Rogán László polgármester: Ha megtörténik az árok tisztítása és kibélelése, 
utána minden lakosnak küldünk egy levelet, akik ebben érintettek, hogy vegyék 
figyelembe, hogy rengeteg pénzt költöttünk az árokra, és különböző gátakkal ne 
akadályozzák a víz elfolyását. Természetesen sokkal nagyobb ellenőrzések 
fognak ott a területen jó darabig megtörténni. Márt kértem a közterület-
felügyelet vezetőjét, hogy ha ezek a munkálatok befejeződnek, akkor ott napi 
többszöri ellenőrzés legyen, és bárkit ha azon érünk, hogy a frissen létrehozott 
védművet rongálja, azzal is, ha abban elhelyez valamit, akkor nagyon nagy 
bírságra számíthat, 100 ezer forintos tételre, mert mindenképpen szeretnénk 
elkerülni, hogy a szentistvántelepiek oda hordják be a zöldhulladékot. Lehet, 
hogy eddig nem volt más alternatívájuk – most lesz zsák ingyen, tegyék bele, 
elviszik tőlük. Biztosítva látom annak a rendszernek a működését, hogy építünk, 
ellenőrzünk és tisztán tudjuk tartani. 
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Sajeg Jenő: Egy hónapja 300 méter hosszan kilapátoltam az alját, hogy tovább 
tudjon folyni a víz. 
 
Rogán László polgármester: Nincs még vége azoknak a munkálatoknak, mi is 
belehordjuk most a levágott ágakat, de el fogjuk szállítani, és utána a tisztán 
tartásra fokozottan fogunk ügyelni. 
 
Sajeg Jenő: A szentistvántelepi állomásnál a polgárőrségnek van egy épülete. 
Mellette a fiatalok szemétdombot csinálnak, és ezt pont azok nem veszik észre, 
akiknek vigyázni kellene a területre. Fel kellene hívni a figyelmüket, hogy 
rendszeresen szóljanak rájuk, mert áldatlan állapot van ott. 
 
Rogán László polgármester: Annak a cégnek a vezetését már felkértem 
egyszer. Ez nonszensz, teljesen igazad van, hogy ott biztonsági emberek vannak 
a szobában, és tőlük egy-két méterre az történik, ami történik. Lefújták az épület 
falát graffityvel, ezt igyekszem lepucoltatni. Tudjuk, akik ott élünk 
mindannyian, hogy az állomás és környéke milyen volt öt évvel ezelőtt, és 
visszamenőleg: katasztrófa. Ahhoz képest most idilli állapot van, de a lépcső is 
megrongálódott a feljárónál, aminek a napokban megtörténik a helyreállítása. 
Megint fogom kérni a cég vezetőjét, hogy ha már ott van egy biztonsági cég, és 
ott van benn a pihenőben négy-öt ember, menjenek már ki és beszélgessenek el 
a fiatalokkal, hogy egy kicsit tartsanak már maguk körül rendet. 
 
Juba Antal: A hulladékégetéssel kapcsolatosan az embereket arról kellenem 
meggyőzni, hogy amit égetnek, azt szárazon égessék el. Nem az a lényeg, hogy 
kedden, pénteken, akármikor csinálja, hanem hogy ne rakjon bele gumit, 
műanyagot, rongyot, isten tudja, micsodát, és ne vizes állapotban égesse. A 
szomszédom a leveleket nem a kertben gyújtja meg, hanem berakja a kazánba, 
és fekete füst jön ennek következtében onnan. 
A településőrök nincsenek túlzottan nagy jogkörrel felruházva, a rendőr az 
illetékes legmagasabb szinten. Tőlem elloptak sok mindent, tűzifát is, és kértem 
a rendőrt, legyen kedves, jöjjön ki, hogy legyen jelen mint hatósági személy, de 
úgy sem volt hajlandó kijönni, azt mondta, hogy majd a Szentendrei 
Rendőrkapitányság intézkedik. A Szentendrei Kapitányság egy korrupt, aljas 
társaság volt az ügyben. Döbbenetes, hogy hogy működik, de ez nem is ide 
tartozik. 
Ami ide tartozik, az az, hogy a hivatal dolgozói részéről sok-sok éve döbbenetes 
módon, hihetetlen korrupt, aljas módon mennek a dolgok. Valami egészen 
elképesztő. Nem akarok a részletekbe belemenni. Néhány képviselő ismeri az 
ügyet, konkrétan a személyeket, és már több évvel ezelőtt volt róla szó, 
hivatalos személy – nem tudom pontosan név szerint, hogy ki volt az –, aki 
javasolta, hogy komoly „vérátömlesztésre” lenne szükség. Nem kívánok ezzel 
senkinek rosszat, de amikor a mai világban millió és millió tisztességes ember 
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úgy lett lapátra téve, hogy jaj, akkor szemét, csibész emberek a végtelenségig 
bírják egy helyen, eltávolíthatatlanok. Gondolom, sokan ismerik a dolgot, hogy 
maffiáról beszél a nép; valóban ez van, hogy ezek az emberek, legalábbis 
akikkel kapcsolatba kerültem, azoknak jó része hihetetlen mértékben támogatja 
egymást a bűnözésben, a bűnös cselekedetek során. Rogán urat is részben 
tájékoztattam, nagyrészt ismeri az ügyet, és néhány más képviselő is ismeri. 
Szóval döbbenetes, hogy mi van 2011-ben Magyarországon. Egészen aljas ez a 
mostani hivatal is. Magyarországon is egyébként ez érvényes. Mindegy, hogy a 
legfelsőbb szinten kit választanak meg, döbbenetes állapotok vannak. 
Amikor deklarálva van, hogy a jegyző a törvényesség őre, és évekkel ezelőtt aki 
volt, ez arra sem volt érvényes, aki utána lett, nagy reménység fűződött hozzá, 
hogy akkor más világ lesz – hát nem lett más világ. Nem akarok személyekre 
most kitérni, de döbbenetes, és ezen változtatni kell. Kérem a polgármester urat 
és a képviselőket is, hogy tisztességes viszonyok alakuljanak ki. Nem lehet úgy 
nyilatkozni, hogy majd lassú változások lesznek. Akkor nem lesznek – ez 
sokéves tapasztalat. El kell dönteni, ki kell mondani, hogy tisztességes 
viszonyokat akarunk, és akkor tényleg változások lesznek. Csupa derék embert 
látunk, ha megnézzük, úriemberek, szimpatikus, diplomás, minden az égvilágon, 
de ha megismerjük a hátteret – hát ne ismerjük meg inkább. Nagyon-nagyon 
sajnálatos, hogy ez így alakult, és ha így marad, annak nagyon rossz vége lesz. 
 
Rogán László polgármester: Én öt hónapja vagyok a hivatalomban. Lehet, 
hogy előtte voltak különböző dolgok, ezt én most így hirtelen nem tudom, de 
ezzel a mostani hivatallal én tudok dolgozni. Volt itt egy váltás annak idején: 
jegyzőváltás, aljegyzőváltás, sorolhatnám. 
 
Juba Antal: Csak egyet mondok. Ha van egy olyan eset, hogy a szomszéd 
átlövöldöz hozzám, az én területemre ilyen-olyan célból, madarakat meggyilkol, 
és én ezt a községházán észrevételezem, akkor a jegyző asszony konkrétan úgy 
reagál, hogy: mit kezdjek én azzal, hogy ott lövöldöznek? Hoppá, hoppá, hoppá! 
Amikor a törvény az, hogy nem lehet a szomszédba átlőni, és madarakra sem 
lehet lövöldözni. A jegyző pökhendi módon hogy tudja azt odavágni, hogy: mit 
kezdjek én ezzel? Érdekes módon ellenem koncepciós eljárást folytatnak, és 
ellenem tudnak mit kezdeni, hihetetlen aljas módon. Ez nagyon sok embert érint, 
és elképesztő. 
 
Rogán László polgármester: Meg fogjuk ezt a dolgot vizsgálni. Én egyébként 
bízom a hivatal munkájában, de ha olyat tapasztalok, amit ön mond, akkor azt ki 
fogjuk vizsgálni, egyértelmű. 
 
Dr. Hantos István: A biztonsággal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy 
van-e valamilyen hivatalos megrendelés bármi olyan felmérésre, melynek során 
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fényképek készülnének Budakalász különböző részeiről? Láttam, hogy néhány 
házat a Berdó felső részén egy illető kék ruhában lefotózott. 
 
Rogán László polgármester: Nem rendeltünk meg ilyesmit, nem is 
tapasztaltam. A településőrünk esetleg tud erről mondani valamit, hogy esetleg 
láttak-e ilyesmit. 
 
Leskó József: A közterület-felügyelet nevében annyit tudok mondani, hogy a 
Duna-parton elhagyatott telkeket szoktunk lefogózni, illetve szemét- és 
sittkupacokat. Mi szoktunk ilyeneket csinálni, bár ott nem biztos, hogy mi 
voltunk. 
 
Rogán László polgármester: Lehet, hogy terepfelderítés vagy feltérképezés 
történt. Figyelni fogunk erre, köszönöm. 
 
Dr. Hantos István: A közmeghallgatás elején itt volt legalább hét-nyolc 
kamera. Azt gondolom, Budakalászon a közmeghallgatást kutya kötelessége 
lenne a televíziónak közvetíteni. 
 
Rogán László polgármester: Mondta Zoltán, úgyhogy ezt észrevételezni 
fogjuk. 
 
Varga Attila (Arany János u.): A Kalász TV adását nagyon halkan lehet 
hallani.  
Ha az árkot kibetonozzák, akkor a 11-es út után mi következik? Én úgy tudom, 
hogy pomázi az az árok. 
 
Rogán László polgármester: A végső cél a Duna. Át fog menni, átjuttatjuk a 
pomázi oldalra azt a vizet, de már a pomázi polgármesterrel és a szentendrei 
polgármesterrel egyeztettem, hogy azt az árkot, ami egyébként meglévő árok 
volt, funkcionálisan használható, ezt az állapotot újra visszaállítsuk. A 
zsiliprendszer a mai napig megvan, az árok is sok helyen megvan, és ahol nincs 
meg, ott vissza kell állítani. Első körben a vizet mindenképpen szeretnénk 
elvinni az önök területéről, mert így az történik, amit mondtam az előbb. Ha már 
azt el tudnánk érni, hogy legalább a Petőfi utcáig vagy a Martinovics utcáig 
elvinnénk – ez a telep legmagasabb része –, ott már elszikkad, de ha csak két 
utcányit visszük el, a Rákóczi utcáig, ott visszafolyik előre. Ezt akarjuk 
kiküszöbölni, és ezen dolgozunk. 
 
Varga Attila (Arany János u.): A vastelep után ahogy Pomáz felé megyünk, 
ott egy gyűrűs kútból folyik ki a víz. Azt le lehetne betonozni. 
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Rogán László polgármester: Az árkot? Az pomázi? Majd utánanézünk. Azért 
kell nekünk ezt az árkot a mi részünkről is teljes egészében saját pénzből 
megcsinálnunk, mert Pomáznak egy forintja nincs arra, hogy most ezzel 
foglalkozzon. Persze próbálnak pályázni. Az árok hiába közös, nekem önöket 
meg kell védenem, nem nézhetem azt, hogy ha Pomáz nem ad pénzt, akkor én 
sem foglalkozok ezzel a kérdéssel, ezzel akkor is foglalkozni kell, ha nekünk 
dupla összegbe kerül fajlagosan, mintha közösen csinálhatnánk meg. Meg 
fogjuk csinálni, mert az nem járható út, ami önökkel most történik. Azelőtt nem 
volt annyi csapadék, mint a tavalyi évben. 
 
Juba Antal: Az előbb elhangzott polgármester úr részéről, hogy nemrégen 
vannak hatalmon, és azt tapasztalta, hogy minden rendben van, szimpatikusak a 
hivatali emberek, mindenki. A polgármesternek, a képviselőknek, egymás közt? 
Még nekem is, ha bemegyek, általában. Nem mindig; néha olyan aljasság 
tapasztalható, hogy döbbenet. 
A kedves Molnárné néha olyan bűbájos, hogy hihetetlen, de sokszor meg olyan 
pökhendi, nem mondom azt, hogy pofátlanul viselkedik, bocsánatot kérek. 
Sajnos az nem elég, hogy szimpatikusak vagyunk, szeretjük egymást. A 
településőr, a polgárőr egy nagy rakás az egész, a rendőr elutasítóan viselkedik, 
a Szentendrei Kapitányság nem jön ki egy komoly lopási ügyben 8 hónap után, 
amikor ügyészséggel fenyegetőzök, akkor jön ki először.  
 
Rogán László polgármester: Az önkormányzatnak a Szentendrei 
Rendőrkapitányságra sajnos semmilyen ráhatása nincs. 
 
Dr. Molnár Éva jegyző: Tisztelt Juba Úr! Az ön problémájával személy szerint 
én is, kollegákkal együttesen többször foglalkoztunk, behatóan, mind 
személyesen, mind egyébként. Sajnos önre is ugyanazok a jogszabályok 
vonatkoznak, mint Budakalász összes állampolgárára. Mivel ön hatósági 
ügyintézés során részt vett, sajnos bírságoló határozatot kapott, amivel ön 
mélységesen nem értett egyet. Én meg tudom önt érteni, de se a hangvételével, 
se a tónusával nem tudok egyetérteni. Rengeteget foglalkoztunk mind 
személyesen, mind egyébként, hatósági ügyein kívül is, elmondta ugyanezeket a 
dolgokat, és nem értett ezekkel egyet. Igen, minden alkalommal ilyen bűbájos 
vagyok, és ön ezt nem fogadja el, sajnálatos módon, mert bármilyen intézkedés 
történik hatóságilag, azt nehezményezi, és akkor használ ilyen szavakat. De 
köszönöm szépen, hogy mással is megosztotta ezeket. 
 
Juba Antal: Sunyi aljasság folyik itt, elnézést kérek. Ön kibújt a felelőssége 
alól, mert deklarálva van, hogy a jegyző a törvényesség őre, ön meg arra 
hivatkozva, hogy kiadmányozta, azt mondta, hogy semmi köze az egészhez. 
 
Rogán László polgármester: Juba úr, ez a saját ügye, nem tartozik ide. 
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Van-e még valakinek hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor 
köszönöm szépen, hogy eljöttek, bízom benne, hogy tudtunk önöknek 
válaszolni.  
A közmeghallgatást ezennel bezárom. 
 

(A közmeghallgatás végének időpontja: 21 óra 28 perc.) 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

Dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 


