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 (A közmeghallgatás kezdetének időpontja: 18 óra 00 perc.) 

 
Rogán László polgármester: Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm 
Budakalász megjelent lakosságát a helyszínen és a televíziók előtt, akik a 
televízión keresztül figyelik a közmeghallgatást. Köszöntöm a Képviselő-
testület tagjait. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes.  
 
A mai nap egyetlen napirendi pont lett kiküldve a Képviselő-testületnek és 
kifüggesztve a hirdető táblákon, amin az állt, hogy közmeghallgatás. A 
közmeghallgatás éppen olyan testületi ülés, mint a bármelyik testületi ülés. 
Abban különbözik, hogy a megjelent lakosság kérdéseket tehet fel a képviselők 
részére, a polgármester részére, és az itt levő hivatal dolgozói részére. 
Amennyiben tudunk, az SZMSZ-ünk szerint, itt azonnal válaszolunk. Amelyikre 
pedig nem tudunk válaszolni, 15 napon belül írásban adunk választ, minden 
feltett kérdésre.  
 
Mivel ez egy testületi ülés, szavaznunk kell a napirendi pontunk elfogadásáról. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az egyetlen napirendi ponthoz van-e 
hozzászólása, javaslata? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, úgy kérem, 
szavazzunk a napirend elfogadásáról. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen egyhangúlag elfogadta a napirendet. 
 
A közmeghallgatás az SZMSZ szerint, azon túl, hogy a közt meghallgatja, a 
képviselő-testület beszámol az elmúlt időszakban végzett munkáról. Engedjék 
meg, hogy én most felállva kijöjjek Önök elé és beszámoljak az elmúlt 
időszakban végzett munkáról. Kérem, Önöket, ezt a kis prezentációt, amit 
Önöknek készítettünk fogadják szeretettel. Azt kérem a T. Lakosságtól, hogy 
amennyiben személyes érintettségük van, azt is meghallgatjuk természetesen, de 
kérem, hogy azt a lehetőség szerint az illetékeseknek tegyék fel később. 
Köszönöm.  
 
Mint, ahogy látható a táblán is, az elmúlt egy esztendőben, mióta a Fidesz, a 
Budakalászi Baráti Kör és a KDNP többsége alkotja a képviselő-testületet, el 
kezdtünk olyan intézkedéseket megvalósítani, amiről azt gondoltuk, hogy a 
város életében fontos lehet. Én ebben kértem minden képviselő társam 
segítségét, akár a Fidesz tagjai soraiban vannak, akár bármelyik jelöltség alapján 
kerültek a képviselő-testületbe. Azt gondolom, hogy jelentős előrehaladást 
értünk el  
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Prezentáció: 

Közmeghallgatás 
2011 dec 13 VETIT.pptx

 
 
A prezentációhoz hozzáfűzött kiegészítések: 
 

- elmúlt egy év intézkedéseinek ismertetése 
 

- Város gazdálkodás stabilizálásáról tájékoztató 
Pályázati források 
BMSE öltöző felújítás, környezetének rendbetétele 
(Film bemutatása) 
Bölcsőde pályázat 
Sportcsarnok energetikai pályázat 
Berdó csatornázásának pályázati beadása 
Szentistvántelepi Iskola „festék” pályázat 
(Film bemutatása) 
Norvég pályázati alap segítségével rekortán pálya felépítése a Tó körül. 

- Gazdasági Társaságokról tájékoztató 
Kintlévőségek behajtása 
Kábel TV Kft. értékesítése 
Egészségház projekt megvalósítása 

- Ideiglenes orvosi rendelők helyszínéről tájékoztatása 

- Víz, talajvíz elvezetésének tájékoztatója 
(Film bemutatása) 

- Omszk-tó rendezése. 

- Szelektív hulladékgyűjtés házhozszállítással 
- Égetési rendeletet újra alkottuk 
- Európai Autómentes Nap megszervezése 
- Barát-patak tisztítása 
- Fasorültetés József A. u. 

(Film bemutatása) 
- Illegális hulladéklerakó felszámolása 
- Árvízvédelmi stratégiának megalkotása  

 
- Kulturális Örökségeink megóvása 

(Film bemutatása) 
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- Ingatlanonként 1-1 zászló ajándékozása 
Városnapok szervezése 
(Film bemutatása) 
 

- Karácsonyi vásár Faluházban 
 

- Vörös-iszap Katasztrófa építészek segítése 
(Film bemutatása) 
 

- Hirdetésre került a Kulturális Örökségvédelmi pályázat 
- Sportegyesületek szinten tartásának támogatása 

 
- Szív- és Érrendszeri szűrés 

 
- Bursa Hungarica részvétel 

 
- Ablak és nyílászáró csere Szentistvántelepi Ált. Isk. 

 
- Mályva utcai parkoló megépítése 

(Film bemutatása)  
 

- Nyári Napközi megrendezése 
Bölcsődei ellátás szerződés a Csodabogárral 
Új bölcsődei pályázat beadása 

 
- Szociális segély (tűzifa) (krumpli, hagyma) 

 
- Kommunikáció 

Új média koncepció 
Újság változtatása 
Kapcsolatok helyreállítása, szorosabb kapcsolat megteremtése 
Képviselő társak bevonása a bizottságokba 
Közösségi kapcsolatok három testvértelepülés 
 

- Közbiztonság 
Rendőrőrs felállításának kezdeményezése 
 

- Duna-parti beton bunkerek eltávolításának kezdeményezése 
(Film bemutatása)  
Lezárható sorompó kialakítása 
 

- Településőri rendszer megtartása, működtetése 
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- Forgalombiztonság, útépítés 
(Film bemutatása) 
 

- Útépítési adósságokról tájékoztatás 
Kántor u., Kanonok u., Attila u., Pacsirta u., Berdó stb. 
(Film bemutatása) 
 

- Helyi időközi választásokról tájékoztató 
 

- Advent ünnepség a budakalászi nyugdíjasok részére 
 

Ennyit szerettem volna elmondani. 
 
Köszönöm szépen, önöké a szó, tisztelt lakótársaim. 
 
Juba Antal (Hegyelja u.)  
Hosszú problémáról szeretnék beszélni. A Budakalász Önkormányzat Hivatal 
résztvevőinek nagy részét, 80 %-át, érinti. Régóta, sunyi, aljas, korrupt bűnözés 
folyik a hivatalnokok között. Létezik egy szomszéd család, akik jól szituált 
polgár embereknek mutatják magukat, sok ingatlan, sok autó, gazdagok, minden 
tökéletesnek és normálisnak látszik, de a probléma az, hogy sunyi alattomos 
bűnöző tevékenységet folytatnak. Megkérdezhetném, hogy a rendőr urak honnan 
jöttek?  
 
Rogán László polgármester: Juba úr elnézés kérek, de ezt a közmeghallgatást 
nekem kellene levezetni, hogyha kérdése van a rendőrtiszt felé, én szívesen 
felteszem, de kérem, ne kerüljön ki minket. 
 
Juba Antal (Hegyalja u.): Azért fontos, - remélem polgármester urat sem 
sértettem meg - hogy nem a szentendrei kapitányságról. Rendkívül sunyi, aljas 
korrupt folyamatok zajlanak a budakalászi önkormányzatnál, láncszerűen, a 
Szentendrei Rendőrkapitányságot illetően is és végig az ügyészség felé, 
bűnpártolás. Bűncselekmények tömege, az önkormányzat részéről pedig 
bűnpártolás  
 
Rogán Antal polgármester: Juba úr, azt kérem Öntől, amit tudunk inkább a 
hivatalon belül próbáljuk, mert, ha most Ön személyi ügyi dolgokat feszeget, 
ami nem közérdek.  
 
Juba Antal (Hegyalja u.): Ön volt az egyetlen személy a hivatalban 
polgármester úr, aki részéről pozitív reakciót tapasztaltam bizonyos mértékben. 
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Rogán László polgármester: Juba úr, ha szabadna kérnem, akkor kb. 3 percben 
foglalja össze a felszólalását, mert, ha mindenki ilyen hosszan beszél, akkor 
végeláthatatlan lesz és el fognak menni haza az érdeklődök. 
 
Juba Antal (Hegyalja u.): Az a szomorú, hogy ha valaki az önkormányzatnál 
tárgyal, akkor nincs foganatja. Dekralálva, hogy a jegyző a törvényesség őre, 
nagy mese az egész. Évek óta bűnpártolást folytat, korrupt hivatal az egész.  
 
Rogán László polgármester: Kérem, Juba úr, hogy mindenképpen válogassa 
meg a szavait, mert amit nem tud alátámasztani.. 
 
Juba Antal (Hegyalja u.): Jót állok a szavaimért, nincs becsületsértés. Itt 
becsületsértő magatartást tanúsítanak az önkormányzat adott személyei. Vannak 
kivételek, de az nagyon kevés.  
Rövid felsorolás. Bocsi maffia, találó és igaz. Megmondtam, hogy 
bűncselekményt tömegét követték el és az önkormányzat pedig bűnpártolást 
folyat. Fel lett jelentve, a rendőrség szintén. 
 
Rogán László polgármester: Juba úr, összetetszik keverni az önkormányzatot a 
hivatallal. 
 
Juba Antal (Hegyalja u.) Annyi ráhatása van és kell is legyen polgármester úr, 
hogy tisztességesen menjenek a dolgok. 
 
Rogán László polgármester: Annyi ráhatásom van, hogy ha Önnel nem 
beszélnek tisztességesen a kollegáim, akkor rendre fogom őket utasítani.  
 
Juba Antal (Hegyalja u.): Említettem, amikor beszéltünk, az eskü szövegéről 
volt szól, a polgármesteri, a képviselők, jegyzők esküjéről. 
Idézet: „Megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el.”Ez nem 
tapasztalható, A jegyző a hivatal feje, gyakorlatilag a jegyzőtől kezdve lefelé. 
Nem mindenkitt illetően, de nagyon sok embert. Orbán Viktor szavait idézem: 
„a törvény teljes szigorát kell alkalmazni azokkal szemben, akik visszaélnek 
mások kiszolgáltatottságával”.  
Konkrét példa. A műszaki osztály részéről. A szomszédok több építkezés 
tekintetében, az építkezési szabályokat mindig semmibe véve, a műszaki 
osztállyal ezzel kapcsolatban voltak nézeteltérések. De minden le lett muttyizva 
a végén. A legutóbbi eset: Egy szerszámos bódé épült, nem a szabályzatoknak 
megfelelően, nem jártak el velük szemben. Mutyi eljárás zajlott. Nagy 
fenyegetőzéssel kezdődött, de ez vissza lett vonva. Ez egy szelektív hulladék 
gyűjtő, minden rendbe van. Nem a bódéval van probléma, hanem a 
tulajdonosokkal. Az épület mögött arra használták ki a lehetőséget, hogy 
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átlopjanak tőlem egy fél télre való tűzifát. Az ilyen cselekvések, az ilyen esetek 
a probléma. Az önkormányzat nem lépett fel, nem volt hajlandó cselekedni.  
 
Rogán László polgármester: Ha a hivatalnak tudomása van ilyen dologról, 
akkor mi azonnal továbbítjuk a rendőrségre.  
 
Juba Antal (Hegyalja u.): Befejeztem, megköszönöm. 
 

 
Kárpáti György Berdó Szegély u.: 
Szegély u. és a Meredek u. elkészült, Köszönöm a hivatalnak és a testületnek, 
hogy segítettek ebben, megfelelő személyi és anyagi hozzájárulásukkal 
segítettek. Akik nem járultak hozzá anyagilag, vegyék figyelembe, hogy nem 
rally pálya. Van egy probléma, a fekvő rendőr nem kellő figyelemmel lett 
kialakítva, felhordják a murvát az elkészült aszfalt utra.  
 
Tisztelettel kérem a bucka kivitelezését, hogy szakszerűen legyen kiépítve. 
 
Másik dolog. Szegély u. Meredek u. átadását követően, a helyi építési szabályzat 
nem készült el határidőre, talán jó is, így van lehetőség arra, hogy befolyásolni 
tudjuk valamilyen formában. Egy pontot szeretnék kiemelni, Egy pontot 
emelnék ki, ami meghatározza Budakalász külterületeinek hosszú távú rendezési 
lehetőségeit, amelyre többek között azért is van szükség, mert jelenleg 
Budakalász külterületein forgalomképtelen telkeik tömege található, ami azt 
jelenti, hogy sem szélességében nem alkalmas semmire, sem elhelyezkedését 
tekintve. Itt elgazosodott területekről van szó. Ezek az elgazosodott területek 
melegágyai a bűnözési területeknek. Sajnos én is részese voltam egy ilyennek. 
ellopták az autómat az udvarról. 
Összesen 365 telek van, több mint 45 %-a 1000 m2 alatti. Övezetben 3000 m2-
nél kisebb új földrész nem hozható létre, önállóan nem keríthető el. Úgy 
gondolom, hogy elképzelhető lenne a mostani HÉSZ alakításánál, hogy ezt a 
rendeletrészt megváltoztassák, vagyis a 3000 m2-nél kisebb új földrész nem 
hozható létre. Két pontot szeretnék itt javasolni.  

1. Vigyük le 1000 m2-re vagy alá az újonnan kialakított telkeket, valamint 
azt be lehetne venni, hogy egyéni elbírálás alapján lehessen módosítani 
ezt a bizonyos szabályzatot.  

2. 91.§.4.bek.e. Még jobban leszűkíti a lehetőségeket. A teljes terület 1440 
m2-ig 3%, majd az e fölötti méret területnél csak a felét szabad bevenni 
3000 m2. Sem föld felett, sem föld alatt gáztartály nem létesíthető. Úgy 
gondolom, a mai modern világban, ha valaki fűtést akar megoldani, akár 
milyen területen a geotermikus energiától kezdve, a napkollektorig 
minden féle lehetőség nyitva van, hogy ezt a részét is meg tudja oldani.  
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Az lenne a kérésem, hogy a szerkezeti terv mostani felülvizsgálatakor, és a helyi 
építési szabályzat módosításakor ezeket mindenképpen vegyék figyelembe. 
Felajánlom segítségemet a HÉSZ módosításában. 
 
Rogán László polgármester: Valóban felülvizsgálat alatt van a rendelet, egy 
átfogó HÉSZ-t kell előkészíteni. Számítok mindenképp a segítségedre és a többi 
budakalászi lakos segítségére. 
 
Egy lakos: 
Berdóra két utca vezet fel a felsővár, kálvária u. egyirányúsítását kéri. 4 db tábla 
kihelyezésével, Kálvária u. felmenő forgalom, Felsővár u. lemenő forgalom. 
Addig még nem történik baleset, addig nem történik semmi. A két utca 
egyirányúsítása nagyon megfelelne, kérem ennek minél előbb megvalósítását. 
 
Rogán László polgármester: Valóban a Kálvária u. és a Felsővár u. 
egyirányúsítása megfordult a mi fejünkben. is. Volt egy főtéri projekt, ami 
akkoriban nem sikerült. Elképzelhető, hogy most eséllyel tudnánk indulni. A 
végleges megoldást az hozhatná meg,  A Dévai úrékkal szemben, ami benyúlik a 
Felsővár utcába. Tárgyaltunk már pár lakóval, ők el is adnák ezt a telket, de 
ahhoz ragaszkodnak, hogy ott a környéken kapjanak egy másikat. Ez a projekt 
10 %-ban tartalmazhat telekvásárlást, akkor meg tudnánk tőlük venni azt a 
telket. Támfallal leválasztanánk azt a kanyarrészt, meg tudnánk oldani a 
gyalogosok közlekedését pl. egy lépcsővel és feljáróval akkor teljesen 
megoldódna az a rész. Tartalmazza még a pályázati elem a Kálvária utca 
kiszélesítését is. Az egyirányúsítást a lakosság miatt nem tenném meg, 
mindenképpen kell a lakosság beleegyezése, mert nehezen kivitelezhető. 
Szakértőkkel megvizsgáljuk a dolgokat. 
 
Liszkai Gyuláné: Jó estét kívánok. Hantos képviselő úrnak gratulálok, 
eredményes munkát kívánok. A zeneiskola kapcsán szeretnék egy pár 
gondolatot elmondani. Elhangzott a televízióban nem túl rég, hogy nem volt 
tervbe véve, hogy a zeneiskolába költöztetik az egészségügyet. 190 szülő 
kétségbeesése folytán az orvosok megtekintése, a műszakiak felmérése elindult 
valami ebben a városban, hogy próbáljuk megmenteni a zeneiskolát. Hallom, 
hogy örvendetes módon megmarad. Itt és most megígérem, hogy ha a következő 
években bármi történik, összefogással elmegyünk a végsőkig, hogy a zeneiskola 
megmaradjon.  
Kérdezem, hogy az előző testületnél már elindultak ezek a 250 mFt-os útépítési 
támogatások. Ezen kívül még volt kettő tervbe, az előző képviseletben Mányai 
képviselő úr azt mondta, majd, ha mi kormányra kerülünk, mi intézkedünk. 
Kérdezem, hogy ez most hol tart? 
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Rogán László polgármester: Egy tárgyilagos és hiteles tájékoztatást szeretnék 
adni. Amikor az önkormányzat elhatározta azt, hogy épít egy orvosi rendelőt, 
akkor elindultunk helyet keresni. Nagyon sok helyen jártunk. Mindenhol 
méricskéltünk alaprajzokkal, ha ide kerülne, elhelyezhető lenne-e, vagy nem. Az 
idősek napközi otthonába is elmentünk, felmértünk mindent, az ÁNTSZ 
engedélyezné-e stb. Ugyan ez történt mindenhol, a zeneiskolában is. 
Költséghatékonyság szempontjából arra jutottunk, hogy a legjobb ha a Faluház 
és a Hivatal helyiségében alakítjuk ki az ideiglenes orvosi rendelőt. Amíg a 
testület, a polgármester nem mondja azt, hogy igenis itt lesz valami, addig azt 
gondolom, hogy a többi csak légből kapott dolog. Az orvosok sem gördítettek 
akadályt, látták, hogy milyen célokat tűztünk ki, 8, vagy 9 hónap múlva át 
tudunk adni részükre egy új rendelőt. Nekem nem ciki átadni a polgármesteri 
irodámat, nem zavar. A helyszín a Faluház hátsó része és a Polgármesteri 
Hivatal hátsó része lesz. 
 
Mányai Zoltán képviselő: Az út beruházásoknál a kormányzati szándék ott 
volt, és ma is ott van, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Az, hogy egy 
fővállalkozó, akit a kormány megbíz és becsődől, nem folytatja le azt a munkát, 
amivel megbízták, az egy komoly probléma Alpolgármester úr is, ahogy a 
filmben látható volt, felvetette a felelősségét a kormányzati szerveknek is. Ez 
irányban is elindultunk. Államtitkár úrral beszéltünk, megpróbáltunk hatni rá, 
hogy igen is ezek a beruházások folytatódjanak. Apránként, de már látszik 
valami. Polgármester úr bejelentette, hogy lesz egy új közbeszerzési eljárás és 
reméljük, hogy most már egy olyan fővállalkozó lesz kiválasztva, amelyik végig 
is viszi a beruházást.  
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Úgy gondolom, hogy mindenki hallott 
arról, hogy iskolákat, zeneiskolákat vonnak össze, szüntetnek meg 
intézményeket. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat a jelenlegi gazdasági 
helyzetben az erején felül is a magas színvonalú zenei oktatást változatlanul 
fontosnak tartja, és nem gondolkozna abban, hogy ezt az intézményt 
megszüntesse, vagy korlátozza jogosultságait. Egy zeneiskolai tanuló 
forintosítva 20.000 Ft-ot meghaladhatja, ezzel szemben a zeneiskolába nem járó 
középiskolai, vagy felső tanulmányi előkészítésével foglalkozó külön órákra 
járó gyerek, vagy sportoktatásban részesülő gyerek támogatását nem, vagy csak 
ennél jóval csekélyebb mértékben tudja támogatni. Ilyen körülmények között 
arról beszélni, hogy az önkormányzat a zeneiskolát meg akarja semmisíteni, 
vagy ellene lép fel úgy gondolom, hogy ez semmiféleképpen sem objektív. 
Személy szerint engem mélységesen meglepett, hogy az intézményvezetők 
hozzáállása, és az általuk generált hisztérikus feszültséghelyzet, ami ezután 
következett. Én azt gondolom, és kollegáim is ezt próbálták közvetíteni, hogy 
egy átmeneti áldozat vállalásával, a közösség érdekében bizonyos 
korlátozásokat el kell fogadni és elméleti síkon ezt az intézményt is érinthette 
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volna. Személyes véleményem, ha a zeneiskola területén került volna 
átmenetileg kialakításra az orvosi rendelő, úgy a zeneiskolában tanuló gyerekek 
oktatása helyszín szerint sokkal kényelmesebben megvalósulhatott volna az 
átmeneti időszakban, hiszen ők a saját oktatási intézményükben, az általános 
iskolájukban kaphatták volna meg a személyre szabott zenei oktatást.  
 
Sinka Krisztina: Tegnap volt a szülői értekezlet a zeneiskolában, ahol az 
Alpolgármester Asszonyhoz feltettem egy kérdést. Örömmel olvastam, hogy a 
budakalászi lenfonó területét fejleszteni kívánják és ennek érdekében 
tárgyalásokat folytatnak és valószínűleg értékesítik az ott lévő területeket. 
Elolvastam a pályázatot, amit erre kiírtak, amiben szerintem pontatlanságok 
voltak, nem tértek ki kellő képpen a Faluház és a Zeneiskola kérdésére. Az 
szerepel benne, hogy korlátozottan forgalomképes ez a két épület, nem 
értékesíthető. Nem tudom, hogy ez a két fogalom mit takar. Nem tudom, hogy 
ez a pályázat most milyen állapotban van, van-e jelentkező, milyen stádiumban 
tartanak a szerződéssel? Az szerepel benne, hogy a Zeneiskola lebontásra kerülő 
épületek között szerepel. Nincs feltüntetve a térképvázlaton maga az iskolának 
az épülete. Megígérte akkor az Alpolgármester Asszony, hogy megnézi ezt. 
Nem tudom, sikerült ebben valamire jutni, utána járni a Földhivatalnál?  
 
Rogán László polgármester: Ma néztünk utána, hogy a BÉSZKÜ telepe sincs 
átvezetve a Földhivatalnál, pedig évek óta az Önkormányzaté. Hiányosságok 
vannak, úgy látszik, hogy 21 év alatt nem került rá sor.  
 
Dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Megfelel a valóságnak, hogy az 
önkormányzat kiírt egy pályázatot a lenfonó terület hasznosítására. Van is egy 
pályázat, aki a képviselő-testület döntése folyamán a 2. fordulóba jutott. A 
terület értékesítése kapcsán a pályázat tartalmazza, szerepel, hogy mind a 
Faluház, mind a zeneiskola épülete nem tárgya a jogügyletnek. Reméljük a 
sikeres pályázatot követően egy önálló helyrajzi szám kerül kialakításra és ezek 
a területek önkormányzati tulajdonban maradnak. Önkormányzati vagyon volt, 
és remélem, hogy önkormányzati vagyon is marad. 
 
Rogán László polgármester: Ez a befektető, már az előző képviselő-testületnél 
is jelezte szándékát, és most is jelezte, hogy fenntartja még most is a szándékát. 
El sem tudjuk képzelni, hogy ennek a területnek csak a bontása és 
kármentesítése kb. 600 mFt és csak utána lehet arról beszélni, hogy majd itt 
létesüljön valami. Sajnos a jelen gazdasági helyzet egy kicsit parkoló pályára 
tette. A héten tárgyaltunk a cég képviselőjével, hogy továbbra is érdekli őket ez 
a terület. 
 
Lihor Lászlóné (Bimbó u.): Több Bimbó utcai lakótársam kérését szeretném 
tolmácsolni, a várható HÉSZ módosítással kapcsolatban. A problémánk az, hogy 
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nekünk 4 lakásosak ezek a házak, egy közös bejárattal, két-két lakás jobbról és 
balról az egyik is másik helyrajzi számon van, és a másik is. Szeretnénk 
társasházzá alakulni. A Földhivatalnál mondták, hogy telekegyesítés és már meg 
is lehet oldani. Igen ám, de a helyi építési szabályzat ezt nem teszi lehetővé, 
mert a két telekből így egy telek lesz. Egy telken a besorolás szerint csak két 
lakás lehet, így a 22-es csapdájába estünk. Érdekes módon ez ikerházas övezetbe 
van sorolva. Az ikerháznak egy közös tűzfala van. Itt ennek a két-két lakásnak 
nincs közös tűzfala egy közös lépcsőháza van. A kérés az lenne, és a kérdés is, 
hogy meg lehetne-e azt oldani, hogy át kellene sorolni egy olyan helyre ahol 
megoldható lenne a társasházzá alakítás? A probléma az, hogy már eddig is 
nagyon sok kellemetlenségünk adódott Még van egy csavar benne, hogy 
független, hogy két helyrajzi számon van, de még közös bennük, hogy osztatlan 
közös tulajdon, de úgy, hogy én nekem van, effektív azon a helyrajzi számon 
lévő lakásomban is és az alattam lévő lakásban is tulajdonom, de a másik 
helyrajzi számon is. Most történt egy adásvétel a házban, az ügyvéd nem 
igazodott ki, tudja-e a vevő, hogy mit vesz meg? Melyik az övé? Nem tudja. 
Csak azért tudja, mert ott lakott 40 éve. A biztosító nem köt velünk biztosítást, 
mert nem társasház. Lakásokra van biztosítás, de a többi osztatlan közös 
tulajdon. Sorolhatnám a hátrányokat, de nem akarom ezzel az időt húzni. Kérés 
az, hogy lehet-e ezen segíteni? 
 
 
Rogán László polgármester: Szeretnénk ezt a kérdést rendezni, jól tetszik 
mondani, ez 40 éve probléma. Azt ígérhetjük Önnek, hogy mindenképpen ezt 
szeretnénk szabályozni, az Önök helyzetét megnyugtatóan rendezni. 
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Én is úgy gondolom, hogy ezt a problémát 
a HÉSZ át tudjuk vezetni. A rossz hírem az, hogy ez egy olyan dolog, amit nem 
tudunk soron kívül megoldani, mert övezeti előírások módosulnak, az összes 
szakhatóság előtt ezt végig kell vezetnünk. Türelmüket kérjük. 
 
Egy lakó: Gondoltam, hogy a közösségről kapok egy pár információt. Lenne két 
örömteli bejelentésem, az egyik az, hogy több, mint két év után a Liliom közben 
Advent első vasárnapján ég a villany, végig lehet jönni félelem nélkül. 
Köszönöm szépen Polgármester úr személyes közreműködését. A másik is egy 
személyre szóló, volt egy kis baki a krumpli kiküldésben, volt egy két család, 
aki tényleg olyan krumplit kapott, ami nem volt egészen jó. Véletlenül 
találkoztunk, mondtam, hogy ezt hallottam, polgármester úr azt mondta, hogy 
szóljak be erre a telefonszámra és azonnal intézkednek. Valóban, 3 nap után 
megvolt a krumpli csere. Le a kalappal, nagyon emberbarát, nagyon jó volt ez a 
megközelítés és nagyon szépen köszönöm.  
Az úttal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy nagyon bosszantott az a 
helyzet, ami itt kialakult. A legfelsőbb helyre írtam egy e-mailt, megkérdtem 
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őket, hogy menjenek keresztül Budakalászon Dobogókőre. Visszaírtak, hogy 
nem rájuk tartozik, továbbították az útkezelőknek, továbbítottuk az illetékes 
alosztálynak. De nem kaptam választ. Sajnos nem minden polgármesterrel 
személyes a kapcsolatunk, kaptam egy ilyen választ, de reggel már kint voltak a 
munkások és csinálták. Remélem nekem is volt benne valamilyen részem, hogy 
ez így történt.  
 
Rogán László polgármester: Bárki hozzátesz ahhoz, hogy az út megvalósuljon, 
csak köszönettel tartozunk, legyen az bárki.  
 
Kovács Attila (Ciklámen u.): Jó estét kívánok! Tisztelt Polgármester Úr! 
Hölgyeim és Uraim! 
Néhány helyesbítést szeretnék mondani. Lemaradtam az elejéről és az árok ügy 
állítólag szóba került és azt mondták, hogy ezzel minden rendben van. Na, most 
az a helyzet, hogy nincs minden rendben, ugyanis Önök azt kommunikálták 
korában, hogy ami itt az újságban is megjelentették, hogy minden a legnagyobb 
szakértelemmel zajlott.  Kiderült az is, hogy az eljáró Környezetvédelmi 
Hatóságtól azt a levelet, amely rögzítik azt, hogy ez vízjogi engedély köteles 
volt. Azóta amit mi itt korábban vélelmeztünk, hogy tervek kellettek volna, 
alátámasztott dokumentumok, szakhatósági nyilatkozatok, közműkezelői 
hozzájárulások, a közútkezelőnek a hozzájárulása, a NIF hozzájárulása stb., ezek 
kellettek volna, ahhoz, hogy ezt a beruházást végre lehetett volna hajtani. Erről 
Önök megkapták a papírt – itt van nálam, bármikor be tudom mutatni -, hogy 
vízjogi engedélyköteles ez a beruházás, úgy hajtották végre, hogy mindezek, 
amiket elsoroltam, nem hajtották végre. Ráadásul olyan tervezőt vontak be, 
közreműködött, akinek nincs is mérnöki jogosultsága, ahhoz, hogy ezt a 
tevékenységet folytassa, őt is kellemetlen helyzetbe hozták. Az eljáró hatóság, 
mikor közölte Önökkel ezt Pomázhoz fordult, hiszen a teleknek a 80%-a Pomáz 
terület, jelentős része, és most az is fennáll, hogy Önök Pomáz területén 
beruháztak a Budakalásziak pénzén, anélkül, hogy a pomáziak és képviselő-
testület ehhez hozzájárult volna, valóban egy elvi hozzájárulás megtörtént, 
részelteket nem hagyták ez is hiányzik. Fennmaradási engedélyt kellett volna 
kérni, melyet Önök nagyon jól tudnak, ahhoz be kellett volna dokumentumokat 
szerezni, melyet elmulasztottak. Jegyző Asszonyt kérem, hogy utólag 
válaszoljon írásban a feltett kérdéseimre, amit már eljuttattam.  A fennmaradási 
engedélyt, hogy ha nem kapjuk meg, és ha le kell bontani, akkor mi lesz? Az a 
10 millió forint, amit beruháztak az elment. Hasonló ügy –próbálom gyorsan 
olvasni – és nem akarom az összes kérdést feltenni, nem akarom húzni az időt. 
A burkolatbontás, az előző testület pályázaton nyert aszfalt, burkolat, illetve 
felújítás aszfalt megépítésére pályázatot. A támogatási szerződésben, úgy 
emlékszem, hogy 80 valahány millió forintról van szó, és 4-5 évig nem szabad 
hozzányúlni a burkolathoz. Önök tavasszal, ahogy ki is vetítették egy tucatnyi 
fekvőrendőrt, forgalomcsillapítási eszközt vetettek be és helyeztek el. A 
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kérdésem az volt, hogy ezzel vajon okozta e valamilyen kárt? Tudom, hogy 
igen, mert a Prohégia, akitől megkaptam a választ az azt mondta, hogy helyszíni 
kijárást tartott az árok ügyben a környezetvédelmi hatóság. Megállapította de 
facto, hogy felbontották az utat, amit nem lett volna szabad és ezt azért, nem 
szabad egyébként, mert nem azért adják a pénzt, hogy utána tönkre tegyék az 
utat, annak meg van a maga logikája és utána meg az NFÜ, pedig eljárást folytat 
Önökkel szemben. Tudja, hogy az árok ügyben is és ebben az ügyben is eljárás 
van Önökkel szemben, hogy ha letagadja, ide hozom és bemutatom a kamerába. 
Itt viszont 85 millió forint a tét, nem tudom a Novotny úr, vagy valamelyik 
képviselő úr jobban emlékszik, hogy a kérdés felmerül, hogy ha vissza kell 
fizetni, akkor mi lesz? Fönnáll a lehetősége annak, hogy ezt vissza kell fizetni. 
Fekvőrendőrt, ha már említettem, több képviselő és mások is eljutatták Önöknek 
azt a szabványt, amely igenis előírja, hogyan kell egy fekvőrendőrnek kinézni. 
Az, hogy nincsen ilyen, van ilyen és az is itt van a táskámban, sőt van egy 
rendelet, ami előírja, ennek a kötelező használatát, azt is elhoztam direkt, hogy 
ha nem lenne meg. Ez azért érdekes, mert 85 millió forintot kockáztatjuk, több 
gépjármű csak úgy tud átmenni rajta, hogy az alját meghúzza. A betontuskók 
pedig életveszélyesek, egyszer volt egy köd novemberi reggelen, hogy a tuskót 
nem lehetett látni, de még az előjelző tábláját sem. Ha valaki beleszalad és ez 
szabálytalan és balesetet szenved, akkor érdekes helyzet lesz, nyilván ismeretlen 
tettes ellen feljelentést lehet tenni, mondjuk. Ha már fekvőrendőr és említették a 
Gropiust hallottam itt a NIF-es beruházás kapcsán, ez egy szokványos dolog, 
hogy valaki csődbe jut, egyébként nem a NIF választotta ki a beruházót, hanem 
ott ült a Homor úr is, - Te is ott voltál- meg a KKK is képviseltette magát, tehát 
közösen választottuk ki, nem lehetett nem kiválasztani, mert minden 
paraméternek megfelelt. Ahogy a Vegyépszer bedőlt, autópálya építők nap, mint 
nap bedőlnek, magyar valóság, bármelyik vállalkozás Európában is bedőlhet. 
Az, hogy a Gropius ilyen helyzetbe került én csak kérdezem, és nem állítom, 
nehogy Krepárt feljelentsen, nem lehet-e az, hogy esetleg a Gropiust a szorult 
helyzetében még azzal tetézték, hogy ezeket a fekvőrendőröket megcsináltatták 
velük, arra kényszerítették, hogy csinálja meg, - jól gondolja meg, hogy mit 
válaszol a Polgármester Úr, mert kamera van -  és ezt a 3,5 milliós számlát 
benyújtotta, befogadta és azóta sem fizette ki. A felvonulási területét, ami tudja 
először 11 millióról indult, aztán lett 7, aztán 3millió alkudozott, mint a vásári 
kofa a megbeszélésen fizettek vagy nem, fizettek mind a kettőért. Önök is 
hozzájárultak, ahhoz, hogy ez a szerencsétlen vállalkozó a mai gazdasági 
környezetben becsődölt.  Ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy Önök 
felelősséggel tartoznak-e a becsődölt vállalkozással kapcsolatban, mert a NIF-et 
szidalmazzák és itt szeretném azt megkérdezni, hogy nemcsak a 250millió 
forintot veszítette el Budakalász. Kicsit megcáfolnám Völner urat, aki elmondta 
világosan, hogy nincsenek semmiféle tárgyalások, megmondta, hogy nincs 
tovább 250millió, nincs Budakalász elkerülő, nincs M0-s, tehát tulajdonképpen 
az a legendásnak mondott lobbi tevékenység, amivel Önök kampányoltak, na 
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majd mi megmutatjuk, itt a Viszlói Marika ezt pedzegette, gyakorlatilag nincs. 
Mi megépítettük, ami ránk tartozott, megszereztük a hozzávaló pénzt, itt 
hagytuk Önöknek, történt, ami történt, de nem októberben Mányai úr nem 
októberben kell bejelenteni, hogy T. Képviselő-testület mi már nyomon 
vagyunk, amikor elhangzott, hogy augusztusban elhangzott, hogy becsődölt a 
cég. Miért nem mentek el, Völnerhez, Fónagyhoz, ha el is mentek, semmi 
értelme nem volt. Gyakorlatilag megszűntek ezek a források, kész-passz ennyit 
tudok mondani. Egy mondat a Szentistvántelepi parkolóról, azt is megkapták a 
Szentendrei Építési Hatóságtól, hogy amikor én képviselő voltam, akkor 
mondtam, hogy ott is ez történt, hasonló analógia, amit már elmondtam, megint 
csak a tervek nem arra irányultak, rossz hatóságot szólítottak meg, hiszen Pomáz 
Várostól kértek engedélyeket, nem a közlekedési hatóságtól, rendezvénytérre 
kértek és kaptak, nem parkolóra, mind a mai napig nincsen sem építési, sem 
használatbavételi engedélye a parkolónak. Ezek után az eljárási hibákról nem is 
beszélve, gyakorlatilag a Szentendrei Építési Hatóság kimondta, hogy ez a 
földtöltés törvénytelen. Most itt tartunk, gondolom küzdenek azért, hogy legyen 
fennmaradási engedély, most járt le a hosszabbításnak is a határideje, nem 
tudom milyen eredményre jutottak. Azért a polgári per megy ám, és ott is lehet 
elbukni, főleg akkor, ha a jegyző Asszony az Ombudsman által kijelölt ügyvéd 
háromszori felszólítására nem tesz eleget kedves Molnár Éva, ezzel 
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy feljelentés kiegészítést fog tenni az 
Ügyvéd Asszony és oda kell állnia a bíróság elé előbb vagy utóbb, mert a per 
folytatódik. Még annyit, hogy több budakalászi polgár kap mostanában Közmű 
Üzemeltető Kft-től sárga csekket 10-20-40.000.Ft-ról szólót. Na, most hogyha 
az ember kap csekket, azt azért általában befizeti és nem is tartja nagyon 
számon, hogy be van e fizetve, pláne visszamenőleg. De vannak viszont 
olyanok, akik bemennek, ügyfélfogadási időben és közlik velük, jaj bocsesz, de 
ez mégsem jó. Hát most jó vagy nem jó, a csekkeket valaki befizeti, valaki nem. 
Szeretném, hogy a polgármester úr ezt tisztázná, hogy ezzel most mi a helyzet, 
hogyha kiküldenek olyan csekkeket, ami nem jó, az ugye közokirat-hamisítás, 
hogyha ezt még valaki be is fizeti, úgy hogy az nem lenne jogos, azt meg 
sikkasztásnak nevezik. Kérem szépen azt, - beszólás – a Polgármester úrtól, 
hogy tisztázza, hogy ez a dolog alapos, s tényleg így volt-e, mert fordultak 
hozzám emberek csekkeket mutogatva, a csekkek le voltak fűzve minden 
hónapban, amit be kell fizetni. Turi Attilával kapcsolatban egy megjegyzést. Én 
tisztelem Turi Attilát, különböző megnyilvánulásait, bár azonban vannak negatív 
dolgok is, ugye ez az OMSZK park környéki utcák, úgy hívjuk itt 
Budakalászon, hogy Disneyland, amikor ez a förmedvény megvalósult, mindegy 
hát azért ellentmond itt azért sok minden. Mindig nem tisztázta magát Turi Úr – 
nem tudom, hogy itt van-e- körünkben – a Fabró Háznak a gombásodása, rovar, 
kártevő mentesítés ügyében, ami akkor 5 millió forintunkba került. Ugyanúgy 
nem tisztázta magát, amikor a Harcsa volt a polgármester –emlékeztek rá 
mindannyian – és éppen a Védegylet és Nemzeti Fórum akadályozta meg, hogy 
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a Lajos aláírja azt a szerződést, hogy itt lakópark létesítődjön és ő volt az, aki a 
képviselő-testület hozzájárulása nélkül lobbizott. Közel-keleti országrészt nem 
szeretném megnevezni. Ők próbáltak ide épületeket építeni, ebből sem jött ki az 
Attila tisztességesen, szeretném, ha tisztázná magát, azon kívül van egy 
főügyészi állásfoglalás, arról, amit a korábbi képviselő-testületek vitattak, 
különböző interpellációk is hangzottak el Feri, te által, hiszen az állásfoglalás 
kimondja azt, hogy főépítész nem tervezhet. 
 
 
Szeretném, ha tisztázná magát. Ezt most nem a rosszindulatból, milyen 
vívmányai vannak valakinek, de facto, jelenleg Magyarországon főépítész nem 
tervezhet. Ez volt az a konfliktushelyzet, amin Parlagi úr elgondolkodott, amikor 
megkapta ezt a főügyészi állásfoglalást, hogy ezt az összeférhetetlenséget 
feloldja. Most ti visszahoztátok Laci Turi Attilát, akit mondom vegyes a kép, 
legalábbis számomra, de azért tudjatok róla, hogy azért van egy ilyen főügyészi 
állásfoglalás, van erről dokumentációm, amit jogszabályi helyeket tartalmazza, 
oda tudom neked adni, és lám ami tervezés van, lásd a bölcsőde, lásd az orvosi 
rendelőt – válasz: az nem – nem is legyen. Ez azért érdekes dolog, hogy valaki 
főépítész saját maga megfogalmazza a feladatot, saját maga közbeszerezteti, 
utána megtervezi vagy megtervezteti és jóváhagyja saját maga. Ez azért eléggé 
érdekes dolog, erre utal a főügyész úr, hogy azért ezt talán nem kellene. Úgy 
hogy röviden ennyi, kérem, hogy válaszoljatok, amit írásban már megküldtem és 
ott van a Jegyző Asszonynál és nem válaszolt, vagy nem tudott rá válaszolni. 
Kérem, hogy azt pótoljátok.  
 
 
Rogán László polgármester: Hát igen Attila, nem hazudtolta meg önmagát. 
Arra leszek kíváncsi, ha a válaszaimat elmondom, azt el fogja-e fogadni. Az 
Attila a NIF-nek az alkalmazottja, ezáltal most Budakalászt képviseli, vagy a 
kivitelezőt.  
Olyan vizsgálatról, ami megállapította volna, hogy a Zrínyi utcai árok a vagyon 
biztonságot fenyegető helyzetének részbeni rendezése vízjogi engedély köteles 
hivatalomhoz hatósági jelzés nem érkezett. A Környezetvédelmi Hatóság egy 
megkeresést intézett az önkormányzathoz az idén szeptember elején, amelyet 
megválaszolt. Egyéb hatósági cselekményről vagy eljárásról nincs tudomásunk. 
Abban az esetben, ha a Környezetvédelmi Hatóság érdemi határozatban 
kötelezettséget ad ki részünkre, meg fogjuk vizsgálni az abban foglaltakat, és 
amennyiben jogos, a szükséges intézkedéseket megtesszük. A munkálatokat a 
Képviselő-testület jóváhagyásával, szabályos közbeszerzési eljárás keretében 
kiválasztott kivitelezővel végeztette el az önkormányzat, a munkálatok fedezetét 
a Képviselő-testület a költségvetésében biztosította, történt mind ez azért, mert 
súlyos problémát jelentett Szentistvántelep lakósainak a pincéiben pangó, az 
épületek állékonyságára, az egészségre hosszú távon veszélyt jelentő talajvíz. 
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Augusztusban számoltuk fel az I. fokú belvízvédelmi készültséget. A beruházás 
törvényességére vonatkozó általános kérdésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az 
önkormányzat beruházásai törvényesen zajlanak, a hatóság félrevezetése, 
félrevezetésre utaló kijelentését, ami alaptalan visszautasítjuk. Ez a válasz a 
Zrínyi utcára. 
Itt van a válasz a által küldött fekvő rendőrökkel kapcsolatban. Figyelemmel az 
eljárást vezető döntésének javaslatára, (rendeletek ismertetése) megállapítást 
nyert, hogy az Önökkel ismertetett gyanú vonatkozásában, a fekvő rendőr 
ügyében, szabálytalanság nem történt, a szabálytalansági eljárás intézkedés 
nélkül megszüntetésre kerül. Most akkor ki nem mond igazat? Kérdezem én. 
Kérem Homor István kollegám, hogy álljon fel és mondja el azt, amit a 
fekvőrendőrökről tudni kell, olyan szempontból, hogy van-e rá jogszabály, van-e 
rá valamilyen kötelezettség? 
 
Homor István: Fekvőrendőrökre vonatkozó jogszabályi előírás nincs. (A 
további hozzászólás nem hallható, mert nem a mikrofonba beszél.) 
 
Rogán László polgármester: Turi Attila azért nincs személyesen itt, mert 
gyermeke balesetet szenvedett. Kívánunk neki jobbulást.  
A TISZKER-nek a közbeszerzésen nyert ajánlata alapján szerződése van a 
bölcsödére, mint legalacsonyabb ajánlatot adónak. A terveket a testület rendeli 
meg, hagyja jóvá, kijelölt építési hatóság engedélyezi, a tervtanács a főépítész 
nélkül véleményezi. A főépítész ebben a feladatban nem vesz részt jogilag. Mi is 
a baj azzal, hogy a főépítész legolcsóbban, elismert minőségben tervez egy 
épületet a településnek a legrövidebb határidővel? Az, hogy Kovács Attilának 
nem tetszik, mert Turi Attila fóbiája van, ez magán és nem közügy. A TISZKER 
Kft.nek nincs szerződése az Egészségház tervezéséhez.  
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Kiegészíteném a Polgármester úr által 
elmondottakat. Szomorú vagyok, hogy Kovács Attila, aki valóban a NIF 
alkalmazásában áll, amilyen vehemenciával védi munkaadóját és úgy éreztem a 
tárgyalások során, a jelenlegi önkormányzati vezetéssel szemben, a NIF-fes 
projektek szemben az önkormányzati érdekekkel szemben is, igyekszik ezeket 
hatósági eljárások kezdeményezésére, ezzel jelentős anyagi hátrányt okozva. 
Szentistvántelepi parkoló közmegelégedésre szolgál, folyamatosan telt házzal 
üzemel. Az önkormányzatnak erre a beruházásra fennmaradási engedélyt kell 
kérnie. Érdemben nem változtatva, reményeink szerint változatlan tartalommal 
ez a parkoló meg fog maradni, azzal a kiegészítéssel, hogy ez az 
önkormányzatnak több százezer forintjába fog kerülni, Kovács úr áldásos 
tevékenysége következtében. 
Ugyan ezt tudom elmondani az árok ügyében. Az önkormányzat majdnem, hogy 
soron kívül intézkedett a polgárok vagyonbiztonsága érdekében. Szeretném azt 
elmondani, hogy a beruházás és az árok nyomvonala kizárólag budakalászi 
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területen fekszik. Az árok összrésze pomázi területet érint, de az a szelvény rész, 
ahol a betonteknő kialakításra került az budakalászi terület. Úgy gondolom, 
hogy ezzel egy nagyon súlyos problémát sikerült megoldani. 
Úgy gondolom, hogy egy volt települési képviselőtől ez egy elfogadhatatlan 
magatartás.  
Turi Attila személyére kitérve, idén az Év Főépítésze lett, amit döntően annak 
köszönhet, hogy Devecser főépítészeként az újjáépült településrész tervezésében 
is döntő részt vállalt.  
 
Az háborít fel, hogy Budakalász közösségének tagja egy negyed órát arra 
használ fel az emberek idejéből, hogy az ellen kardoskodjon, hogy egy olyan 
beruházás ne valósuljon meg, ami megvédi őket a víztől, hogy ne álljon a 
pincébe a víz, ezt önmagában nevetségesnek tartom.  
 
Rogán László polgármester: Csütörtökön mondta el Dörner Pál úr, hogy 
sikerült az M0 közelebb hozni. 
 
Kincsesné Salca Mária (Erdőhát út): Sok szó esett Turi Attiláról. Nekem 
tetszenek az épületei, de akik benne laknak panaszkodnak, hogy beáznak, de ez 
kivitelezési hiba is lehet. 10 éven keresztül egy olyan szerződés alapján volt itt 
főépítész, amit utóbb törvénysértőnek találtak, mert összeférhetetlen az, hogy 
valaki tervez és ugyanaz a személy el is bírálhatja. Ezen az alapon a régi 
szerződését megszüntették és törvényesen maradhatott még egy darabig 
főépítész. Mivel Turi Attila tényleg egy jó építész és jó követője Koós 
Károlynak és Makovetz Imrének, ezért ő tervezzen, de ne legyen főépítész, ha 
azt akarjuk, hogy az ő épületei tündököljenek és legyen róla híres Budakalász. 
Én is azt mondom, hogy csak összeférhetetlenséget kell megszüntetni. 
A zeneiskola kicsi termekkel készült, mert egy tanár és egy, vagy két növendék 
dolgozik csak benne. Előre lehetett volna tudni, hogy nem is kell fárasztani az 
ÁNTSZ-t, hogy oda is kiszálljon, mert ott nyilvánvaló, hogy nincsenek az orvosi 
rendelőnek megfelelő kívánalmak teljesítve. Ezt a lehetőséget az általános 
iskolák nem tudják biztosítani.  
Miért nem tárgyalták az Oktatási Bizottságban az esetleges orvosi rendelővé 
való átalakítását?  
 
Rogán László polgármester: Ez már okafogyott, amit most tetszik mondani. 
 
Kincsesné Salca Mária (Erdőhát út): Nem, mert az Oktatási Bizottság egyik 
tagja, azt kérdezte, hogy őket miért nem kérdezték meg? Rögtön mondta volna, 
hogy ott van a Schmidt ház, abban elférnek az orvosi rendelők. 
 
Rogán László polgármester: Nem férnek el. 
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Kincsesné Salca Mária (Erdőhát út): Felmerült az, hogy a Közmű Kft. sárga 
csekkeket küld elmaradásokról. Olyan elmaradásokról kapnak csekkeket, hogy 
fizessék be, ami nem indokolt. Itt valami kettős könyvelés van és hibás?  
 
Rogán László polgármester: Igen, 2010-ben azért kellett megválnunk attól az 
ügyvezetőtől, új alapokra kellett helyezni, mert történtek anomáliák. 
 
Kincsesné Salca Mária (Erdőhát út): Felmerült az is, valaki azt mondta, hogy 
Kaltner úrnak érettségije is van, de az előző meghallgatáson azt mondta, hogy 
autószerelő. Kérdésem, hogy van-e érettségije van nincs? Nincs. Kaptam rá 
választ, köszönöm. Tudják-e a képviselő urak, hogy csak bíróság mondhatná ki, 
hogy Parlagi Endre már nem lehetne polgármester a tavalyi évben a 
választásokig. Ugyanis ezt egy képviselő társa nem mondhatta ki. 
Említette valaki, hogy Rogán úr azzal kampányolt, hogy miért jelentkezett 
polgármesternek, úgy gondolja, hogy itt megtalálja a számítását. Megtalálta? 
 
Rogán László polgármester: Kovács úr nem ezt tette fel nekem kérdésbe, nem 
azzal kampányoltam, hogy azért leszek polgármester, mert beléptem a Fideszbe. 
Mária rosszul tetszik kérdezni. A Fideszbe 2008-ba léptem be, de nem azért, 
hogy polgármester legyek, mi kitaszítottként dolgoztunk akkor a testületbe, mert 
az a testület nem tartott minket alkalmasnak. 
 
Kincsesné Salca Mária (Erdőhát út): Erdőhát úton még nincs járda, 10 éve 
szeretnénk elérni, hogy legyen. Hulladékszállítás nincs az üdülő övezetben. 
 
Rogán László polgármester: Ha van hulladékszállítási szerződése Önnek, 
akkor ki fog menni a hulladékot elhozni. De, ha nincs, akkor miért menjen ki?  
 
Nagy Ernő 35/44 hrsz. telek tulajdonosa: A probléma a 20 kw-os vezetés 
körül forog már évek óta. Homor úr szerint együtt kell kitenni a szabad 
vezetéket, polgármester úr szerint a szabad vezeték ronda, földkábelt kéne tenni. 
Egyetértek, de nincs 40-50 mFt arra, hogy ezt megtegyük. Szeretném megkérni 
a Polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatos az Elmű-vel. Lehet, hogy 
közös erővel valamilyen megoldást lehet találni. Elmű-nél Magyar Lajos urat 
kell megkeresni a Váci úton.  
 
Rogán László polgármester: Köszönöm, hogy segített ebben a munkában 
eddig is. Mindenképpen szeretnénk ezt a dolgot rendezni. Fel fogjuk venni az 
Elművel a kapcsolatot. 
 
Kroó József Közmű Üzemeltető Kft. ügyvezetője: 2011. május óta töltöm be 
ezt a tisztséget, sok mindent örököltem az előző vezetéstől. Sajnálom Kovács 
Attilát, hogy az ünnepek közeledtével ennyi gyűlölettel tudott eljönni körünkbe. 
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Sokkal jobban el lehet intézni dolgokat szeretettel, mint gyűlölettel. Ha ezek a 
kérdések érdeklik, mi nyitva vagyunk, szívesen látjuk az ügyfélfogadáson. De 
aki ügyfélfogadáson kívül keres meg minket, annak is segítünk. Számtalan 
lakosnak kamatmentes részletfizetést adunk, megpróbálunk segíteni. Akinek 
problémája van a szennyvízzel az jöjjön be hozzánk. Kétféle fizetési mód van, 
egyik fizetési mód a sárga csekk, a másik a csoportos beszedési megbízás. De 
van egy harmadik az átutalásos, amit nagyon kevesen alkalmaznak. 
Amikor én ide jöttem, akkor a 2010. november, decemberi, sőt az első 4 hónap 
szennyvízdíj se volt kiszámlázva. A lakosságnak ez volt a legnagyobb 
felháborodása, hogy miért nem kapta meg. Technikai oka volt ennek, a DMRV 
későn küldte el a mérőóra állásokat. 
Azt mondta a kollegáimról, hogy csalnak, sikkasztanak. Az a kérésem, ha egy 
ilyennel találkozik, keressen meg. Azt kérem Kovács úrtól, hogy bizonyítékait 
hozza el, nekem kötelességem a kollegáimat törvényes úton megvédeni. 
 
Dévai Ferenc(Felsővár u. 20.): Az eligazító táblák nagyon tetszenek. Örülök, 
hogy megörökölve az előző testülettől az Egészségház projektje elindult. 
Örömmel láttam és voltam kint a Kálvária újra bontásánál, remélem, hogy 
értékessé válhat ez a feltárás. A közterület tisztasága kezd visszatérni az előző 
ciklusra jellemzően. Javasolnám, hogy azok a hölgyek és urak, akik a tisztaságot 
végzik, azok egy megfelelő kerekes kocsit kaphassanak, hogy ne a hátukon 
cipeljék a mások által elszórt szemetet, ezt nagyon megalázónak tartom.  
Megítélésem szerint itt a negatívumok is összejöttek. Örülök, hogy a harmadik 
időközi választáson mégsem a Fidesz nyert. Nem értek egyet, hogy 
felszaporodott az alpolgármesterek száma a több munkára való hivatkozással. A 
külsősnek nem tudjuk mi a feladata, a belsősnek nem látjuk, legfeljebb cikket ír 
Ercsényiné, hogy miért fontos az, hogy alpolgármester legyen. Ugyanakkor, 
amikor 3 főre emelkedett ez a szám, 75 %-ról 100 %-ra emelkedtek a 
javadalmak. Javaslom a javadalmak lecsökkentését, egy alpolgármester elég 
lenne. Gazdasági és Fejlesztési Bizottságot egy ember nyakára lett rápakolva, és 
cipeli, úgy, hogy abba bele lehet rokkanni, ha ezt rendesen csinálja. Javaslom, 
hogy ezt a bizottságot vegyék ketté.  
A megyei főügyészség 2007.01.11-i állásfoglalása szerint „az 
összeférhetetlenség kiküszöbölése nem a főépítészi tevékenység korlátozásával, 
hanem a település területén a tervezési tevékenység kizárásával biztosítható”. 
Nem a Turi Attila ellen van, hanem egy elvről. Összeférhetetlen. 
Amit nehezményezek, talán a településnek a legkisebb beruházása lenne, egy 
piac nyitása, 21 éve nem történik semmi. 
Felsővár utcai kérdés, az önkormányzat kiadja az építési engedélyt, akik 
odaköltöznek, több ezer tonna súlyú építőanyag megy fel Felsővár utcán, ahol ki 
van téve, hogy 3,5t korlátozás. Megértem az építtetőt, hogy ha építkezik, fel 
szeretné vinni az ahhoz szükséges építőanyagot, miért nem lehet feltárni végre 
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az Ürömi út felső pontja felöl a Berdót? Vagy az lehet a megoldás, hogy nem 
szabad építési engedélyt adni. 
Választásokról, felvetettem, hogy cenzúra ízűnek érzem a tájékoztatást. 
Elmondom, hogy miért gondolom. Akkor mikor egy felednivaló helyzetben a 
többség választási kampányában a szcientológiázás megtörtént, még telefonon 
is, ez követően történt egy bírósági döntés, aminek értelmében a Hír TV eleget 
tett, bocsánatot kért. A budakalászi testület, a bírósági ítéletnek nem tett eleget. 
Úgy gondolom, hogy még mindig nem késő, csak tegyék meg. Megállapítom, 
hogy a TV teljes egyoldalúvá válásával, a televízió semmitmondó közlésével a 
tájékoztatás teljesen megszűnt. Kérdésem a következő lenne: Mennyibe került a 
választási kampány 2010-ben? A városnapok 3 napos rendezvénye mibe kerül. 
Mi az indoka az Omszk tó környékének újra rendezése? 
 
Rogán László polgármester: A Városnapok alatta maradtak a 2010-es évinek, 
forintosítani nem tudom, amit a Képviselő-testület a költségvetésében 
meghatározott. A bizottsági üléseken is többször felmerült, majdnem 
egyhangúan született arról döntés, hogy igen is a tóval és a környékével is 
kezdeni kellene valamit, mert ez így nem maradhat, ahogy most van. Nem 
mennek le kalásziak a kánikulai melegben, mert nem érzik magukat 
biztonságban. Ezért azt gondolta a Képviselő-testület, hogy valamit nekünk 
ezzel kezdenünk kell. Nekünk úgy a tó környékét rendezni kell, hogy a 
kalásziakat visszacsábítsuk a környékére, meg kell teremteni a nyílt vízi 
fürdőzés lehetőségét, meg kell teremteni a kultúrát. A rekontán pálya itt szóba 
került, még télen is sokan használják futásra a tó környékét. A norvég alapba, ha 
kiírnak rekortán pályát, akkor el kell készíteni. Ha bekerítjük, akkor jobban 
fogják használni a kalásziak.  
 
Mányai Zoltán képviselő: Dévai úr egy kicsit nehéz helyzetbe hozott, amit 
állított, abból semmi nem igaz. Nekem ezek után el kell gondolkodni, hogy 
kérjek-e ezután jogi lépést. Kérem, hogy vonja vissza ezeket a szavakat, nézzen 
utána mindennek és utána mondjon rólam ilyeneket. 
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Személyemre se vonatkozik, hogy nem 
szcientológusoztam le senkit. 
Megbízási jog vagy köztisztviselőként tölthető be a főépítészi munkakör, a 
paragrafusra hivatkozások ezeket tükrözték. Ez nem vezetett eredményre, hogy 
eltávolítsák a Főépítészi tevékenységtől, a törvényi feltételek nem álltak fenn. 
Ezzel kapcsolatban peres eljárást nem tudtak elindítani. 
 
Bordós Ferenc (Rákóczi u. 6.): Tudtommal a hulladékszállítási 
közszolgáltatással kötött szerződés minden lakó számára kötelező, nem tudom, 
hogy miért nincs egyeseknek. Polgármester úr bevezetőjében láthattuk az 
égetésrendelet módosítását. Örülök, hogy létrejött, de szükség lenne egy 



 21 

szigorúbb betartatásra. Kérdezni szeretném, hogy tervez-e a Képviselő-testület 
valamiféle olyan lépést, hogy a lakosságnak komposztálást létesítsen a 
településen?  
 
Rogán László polgármester: A hulladékégetési rendeletet amikor a testület 
megalkotta, megpróbáltuk beszabályozni. Ez az első esztendő volt, de úgy 
érzem, hogy beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Nagyságrendekkel csökkent 
péntekenként a füst mennyisége.  
Igaz, hogy ez nem teljesen szűnt meg.  Ha észleltem a füstöt, szóltam a 
településőröknek, hogy menjenek ki, szólítsák fel őket a jogszabályra, mert 
lehet, hogy nem ismerik, kérjék meg, hogy ne tegyék többet. A cél nem a 
bírságolás. Az önkormányzat szeretett volna egy komposztálót, de nem találtunk 
olyan ingatlant, ami megfelelt volna. 
2012 decemberében lejár a szolgáltatóval kötött szerződés, ki fogjuk írni a 
közbeszerzést. 
Ha kitalál valami jó dolgot a hulladékhasznosításra, keresse fel Fetternét, 
mondja el az ötletét, lehet, hogy fel tudjuk használni, vagy ki tudnak valamit 
találni közösen. 
 
Kincsesné Salca Mária (Erdőhát út):  Komposztálás 4 raklap összedrótozva, 
kész a komposztáló. A budakalászi Hírmondó úgy indult új szerkesztéssel, egy 
teljesen felháborító pályáztatás útján, nem lett jobb, csúnya lett, az újban 
nincsenek meg a közérdekű adatok, csevegésszerű az újság, vissza kellene hozni 
a régi hírmondó stábját.  
Be lehet építeni az egész közigazgatási területet? 
 
Rogán László polgármester: Nem lehet beépíteni az egész Budakalász 
területet. Nekem a Hírmondó jobban tetszik, olvasmányosabb. Sokszínűek 
vagyunk, olcsóbb lett az újság.  
 
Kincsesné Salca Mária (Erdőhát út): Az Erdőhát utcán a járda mikor lesz 
kész? 
Homor István: Egy kis türelmet kérek, kész lesz ebben a ciklusban.  
 
Kormos László (Klisovác u.): Erdőhát utcai járdára nézzen utána, nagyon 
veszélyes. A Klisovác tér nincs kitáblázva, a térre legyen pénz fordítva és 
legyenek kitáblázva. 
Testvérkapcsolathoz kapcsolódik, szálláshelyük nincsen, amikor jönnek hozzánk 
vendégségbe. Minimális térítést ad az önkormányzat a családnak. 
Megfontolandó lenne a fogadókedv kiszélesítésére, 3.000-5.000 Ft/fő/nap 
megítélésével, talán többen jelentkeznének. 
Szelektív gyűjtés, újra tárgyalásra kerül. Szeretném felajánlani a magam 
részvételét, aki szelektíven gyűjt, annak a kukája már kevesebbet fogad be. A 
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tárgyalások során, aki vállalja a szelektív gyűjtést, annak legyen lehetősége arra, 
hogy vegye meg a hulladékzsákot, mert nem gyűlik össze annyi, mint hetente a 
60 l. Aki erre igényt tart, ne kötelezzük arra, hogy kirakja azt a 30 l kommunális 
szemetet és 60l fizessen. 
Budakalászon megalakult az Észak-Budai Vállalkozók Klubja. Második ülésünk 
is meg volt. Az a kérés jött, hogy ajánljuk fel azt a segítséget, hogy külső 
szemmel, más oldalról tudnánk segíteni a testület, ill. az önkormányzat 
munkáját. Vezetői, vállalkozási, kivitelezői szemlélet is van részünkről. 
 
Rogán László polgármester: a mindenkori képviselő-testület igyekezett arra 
nagy hangsúlyt fektetni, hogy lehetőség szerint kalászi vállalkozókat 
alkalmazzon. Berdó felújításnál, az iskolákban a nyílászáró cseréknél a legtöbb 
munkát a kalászi vállalkozók kapták meg. Miért a Lövete tér? Valóban évek óta 
hiányosság a tábla, ezen fogunk változtatni. A halottak napjára lett felújítva az a 
rész, ennek ennyi volt az oka. Felújítottuk a Kopjafát is ugyan úgy a tóparton. A 
parkkoncepciónak része a parkosításnak. 
Nem tudom, hogy az mennyire járható, hogy az önkormányzat pluszba oda ad a 
családoknak 3-5000 Ft-ot. Támogatjuk az egyesületet. Régóta hiányzik 
Budakalászon egy vendégház. Sajnos az anyagi lehetőségeink most ezt nem 
teszik lehetővé ilyen szempontból.  
 
Fucskóné Saági Anóka előző Hírmondó szerkesztője: 
Egy feledékenységére szeretném felhívni a testület figyelmét, sem a TV 
felvételen, sem pedig az Önök által elmondott egyszerű és apró dolog, az, hogy 
a Kálvárián találtak egy templomot és ez Kátai Ferencnek köszönhető. 
Zeneiskola, nem hangzott el, hogy nem hisztériakeltésről volt szó, 3 hét alatt 4x 
jelent meg az önkormányzat. Mindannyiszor bejelentés nélkül jelentek meg. A 
négy alkalom után tették meg, hogy kiküldtek a szülőknek egy levelet és 
értesítették a szülőket az eseményről. Az eljárás és a módszer nem volt korrekt. 
Ez jellemző az önkormányzatra. 
 
Rogán László polgármester: Ezt kérem, fejtse ki, mire tetszik gondolni? 
 
Fucskóné Saági Anóka pl. a Budakalászi Hírmondóval történtek. 
 
Rogán László polgármester: Ön érintett. Így, hogy tud elfogulatlan lenni?  
 
Fucskóné Saági Anóka: Ezért tudok elmondani olyan dolgot, hogy az elmúlt 4 
évben nem történtek olyan dolgok, mint abban a félévben amióta Önök 
működnek. Nem volt cenzúra, Önöknél volt. Az utolsó két számból habozás 
nélkül kidobtak két oldalt, ami korrekt volt, igaz volt. Letiltottak arról, hogy 
minket a Polgármesteri Hivatal tájékoztasson. A pályázatot úgy írták ki 
természetesen, hogy arra ez a szerkesztőség ne jelentkezhessen.  
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A vezetőknek úgy kellene működni, hogy szolgáljon, ez közhely. Nem pedig 
letiltani levélben valakit, hogy miért hív össze szülői értekezletet, mint igazgató. 
Ezzel a testülettel nem lehetne együtt dolgozni.  
Könyvvizsgáló. Valamikor márciusban összefoglalta az év tevékenységét. 
Kimondva azt, amit a Hírmondó nem közölhetett le, hogy nem igaz azok a 
híresztelések, hogy több százmilliós tételt halmozott fel az önkormányzat az 
elmúlt 1-2 évben. Kimondta ezt a könyvvizsgáló ezt az összefoglaláskor, amikor 
lezárta ezt az évet és három hét múlva más könyvvizsgálója lett Budakalásznak. 
Évtizedek után. 
Városnapok, 2011 Budakalász Éve. Az önkormányzat 12 millió Ft-ot különített 
el a rendezvényekre. Tetszenek tudni, hogy mennyi ebből a Faluháznak adott 
programokra a költségek? 11 mFt egész évre, 12 mFt három programra. 37 mFt 
zeneiskolára, mennyit fizetünk alpolgármester fizetésre?  
Nem tudom, hogy az érdemes dolog-e, hogy 5 oldal telik el arról, hogy interjú 
polgármester úrral, alpolgármester úrral, főépítésszel és megint a 
polgármesterrel. Attól függetlenül, hogy elveszítettük a Budakalászi Hírmondót, 
hosszú a keze az önkormányzatnak, a Római Katolikus pap velünk szeretett 
volna csináltatni a Szentistvántelepi Templomnak a története könyvet. Nem volt 
szabad neki velünk csináltatnia. Nem mi kerestük meg őt, hanem ő keresett meg 
minket. Kérte, hogy nézzük meg, korrektúráztam, grátisz, ajándék. Az illető, aki 
csinálta és nagy szakembernek azóta se sikerült javítania, úgy jelent meg. 
Gratulálok az önkormányzatnak a választásaihoz és a döntéseihez.  
Miért kellett feljelenteni azt, aki az óvodát felépítette, mert csúszott? Bizonyítani 
akarta az előző testületnek, hogy nem jól csinált valamit? 
Az újság, a reklámköltség teljes egészében az új szerkesztőségé, nekünk ez nem 
volt, az önkormányzatnak kellett utalnunk. Nem mindegy hogy mutatjuk be a 
dolgokat.  
Útépítés augusztusban mindenki tudta, hogy csődbe ment a vállalkozó, az 
önkormányzat meg csak októberben jelentette be.  
 
Rogán László polgármester: Azt el kell mondanom, hogy nem a testület 
mondta ki, hogy a Gropiust felszámolták. A szerződés él, mert a közbeszerzésen 
ő nyerte meg a pályázatot, hiába számolták fel közben. Addig a NIF nem írhatott 
ki másik közbeszerzési pályázatot, míg élő szerződése volt mással.  
Lejárt a szerződésük, szerintem nem azt jelenti, hogy valaki 5-10 évig csinál 
valamit, akkor onnan kell menni-e nyugdíjba? Jött egy pályázat, ki lett írva, és 
az az úr, aki, azóta is végzi jobbat adott be. Kaposvári cég, nem ismertük. A 
habitusa, a fellépése, a szakmai tudása, mi azt gondoltuk, hogy ez egy pályázati 
kiírás. Demokrácia van, a testület más döntést akart, amikor egy igazgatói állást 
is kiírták, de a pedagógusok mást szerettek volna, mégis az lett, akit a testület 
megválasztott.  
Tudomásul veszem, hogy vannak sértettségei, nem tud indulatok nélkül 
beszélni.  
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Pethő László (Köbányai út): Nem kalászi születési vagyok, azt mondták, hogy 
jöttment vagyok. Elindultam egy választáson. Meghívtak a településfejlesztési 
bizottságba, valahogy elment a 4 év. Minden témában jutottuk valamire. 1994-
ben kezdődött először a Megyeri híd, Harcsa úr munkája során, elkezdődött 
némi harc. Felosztottuk a képviselői fizetésünket, támogattunk szervezeteket.  
Sokszor felajánlottam Harcsa úrnak a szolgáltatásaimat, a hírközlés javuljon, de 
nem kellett senkinek a segítségem. Egyszer Krepárt úr megjegyezte, hogy 
inkább foglalkozzak a Kábel TV-vel. Azzal kellett szembesülnöm, hogy eladják 
ez a TV-t. Elküldik a helyi munkaerőt, a színvonal nem változik. Azt a pénzt 
szeretné befektetni minél előbb. A legnagyobb értékteremtőt adta el az 
önkormányzat.  
Volt az előző Polgármester részéről egy felkérés, hogy a Felügyelő Bizottsági 
tagságot elvállalnám-e? Egy feltétellel, ha nekem szakmaiságot kell 
képviselnem. Természetesen. Mikor vége lett a választásoknak, kaptam egy 
papírt, hogy megszüntetik ezt a funkciót, más emberekbe helyezi a bizalmát a 
testület. A testület döntött. Tudomásul vettem. Kiírnak egy pályázatot, az 
ügyvezető-igazgatói posztót pályázzam meg. Szakmai leírással 20 oldalnyit 
készítettem el. Nem én nyertem, tudomásul vettem. Meg szerettem volna nézni a 
másik pályázatot, de nem jutottam hozzá. Eljutott hozzám egy szomorúbb hír, 
amiért ezt az egészet elmondtam, lehet, hogy soha nem álltam volna ide, olyan 
ember nyerte el, akit előzőleg kizártak a pályázatból, mert nem felelt meg a 
pályázati kiírásnak. Nagyon szomorú nekem, hogy egy helyen nem építhettem 
hálózatot, ott ahol, akár hány éve élek, 1987. óta. Miért? Miért kellett eladni? 
„Bocsássák meg a budakalásziak Önöknek, hogy nem tudják mit cselekszenek” 
 
Rogán László polgármester: Azt gondoltuk és láttuk, a közel negyed milliárd 
Ft. Mindenki itt hagyta ezt a TV-t. A szolgáltató nem tudott az árakkal 
versenyezni, szemcsés, nézhetetlen. Érzékeltük azt, hogy az utolsó percben 
vagyunk. Bízom abban, hogy amikor átadjuk az a rendelőt, ami ebből épült, 
megtapsolják ezt a testületet, hogy de jó, hogy megcsináltátok. Nekünk egy 
kicsit megfoghatatlan az, amit Ön mond, hogy ez egy örök érték. Szakemberek 
elmondták, hogy a minőség megmaradjon 80 mFt-t kell rákölteni. 
 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Háromnegyed éven keresztül vizsgáltuk, 
egyrészt a cégnek a működését, tárgyaltunk a lehetséges szerződéses partnerrel, 
és a következő megállapításokat tettük. Emlékeim szerint a Kábel TV-nek 
fénykorában 2000 körüli előfizetője volt, ez 900 fizetőre csökkent. A nyereség 
folyamatosan csökken, a rendszerfinanszírozásra szorul, amit az önkormányzat 
nem tud bevállalni. 80-100 mFt-os felújítást tesz ki. Nem lehet összehasonlítani 
a minőséget, a szolgáltatást. Hitelfelvétellel tudtuk volna esetleg megoldani, de 
az nem célszerű ebben az időben.  
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A vezetőség úgy döntött, hogy elfogadható vételárat sikerül kialkudnunk, akkor 
megfontoljuk az ajánlatot. Nagyon kemény és eredményes tárgyalási folyamatot 
sikerült elérnünk, 240 mFt vételár.  
 
Pethő László (Köbányai út): Csak annyi, hogy a fejlesztés mennyibe került 
volna, én már abba az anyagba leírtam, hogy 10-12 mFt-ba megcsinálható lett 
volna az internet. 
Egyetlen egy digitális műsorelosztás van a IPTV, két bokszot felraknak, már 
szakadozva működik. Én kívánok Önöknek sok sikerült, hogy ezt 250 mFt-os 
értéket létrehozzák. 
 
Tállai György (József A. u.): A járda befejeződik a Country tanyán, vizsgálják 
ki, hogy megépíthető-e az állomásig. A közvilágítás a városhoz tartozik, akkor a 
Tanító utcai zebránál egy erősebb fényforrásra lenne szükség, mert ebben a téli 
időben igen nehéz átjutni. 
 
Rogán László polgármester: Az önkormányzat megfeszítve próbál segíteni a 
közvilágítás tekintetében, felírtam, nincs akadálya, hogy két erősebb izzót 
tetessünk fel. 
Járda kérdése benne volt, két járdát nem akar a kivitelező csinálni.  
 
Harmath János (József A.u.): Aki azt a járdát megtervezte és kivitelezte nem 
nézte meg, hogy milyen. Az a járda hullámos. A két kapu között lejtenie kellene 
a tó felé. 10 cm hullám van, onnan nem fog lefolyni a víz. 
 
Rogán László polgármester: Igen, ezt mi is tudjuk. Amikor a kivitelező el 
kezdte építeni, minden nap kint voltunk ellenőrizni, szóltunk a hibák miatt, de 
mindig az a választ kaptuk, hogy október 30-ig van a befejezés határideje, akkor 
nézzük majd meg. Igyekszünk érdemben mozdulni. 
 
Kroó József: Remélem, mint budakalászi lakos hozzászólhatok, itt van a 
Pomázi Rendőrségtől Kovács Róbert alezredes, kérem mondja el röviden, hogy 
mi kell figyelnünk a lopásoknál, a randalírozóknál. 
 
Kovács Róbert alezredes: Úgy szoktam fogalmazni, olyan, témáról amiről nem 
értek, arról nem tudok 2 percet beszélni. Igen csekély részét követik el helyi 
lakosok a bűncselekményeknek. Olyan tér kialakítása kellene a tónál, ahol jól 
érzi magát a lakosság. 
Hiába rakja ki az önkormányzat, hogy fürödni tilos a tóba, ha a média elmondja, 
hogy víz minősége jó.  
Nem emelkedett a tavalyi évhez, de nem is csökkent a bűncselekmény. A híd 
megépülésével, ezek száma áttevődött az idegenekre.  
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Rendőrőrs megvalósul Budakalászon, a Pomázi Rendőrőrshöz fog tartozni. 4 
körzeti megbízott a terv, 8 fő járőr + 1 parancsnok, 13 fő fog szolgálatot ellátni.  
 
Rogán László polgármester: Van-e még valakinek hozzászólása? (Senki sem 
jelentkezik.) Képviselő testület tagjainak van-e hozzászólása? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor köszönöm szépen, hogy eljöttek, bízom benne, hogy tudtunk 
önöknek válaszolni.  
A közmeghallgatást ezennel bezárom. 
 

(A közmeghallgatás végének időpontja: 22 óra 48 perc.) 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 


