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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 6 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 6 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.  
 
 

(Krunity Péter megérkezett, 18.08 óra, 7 főre bővült a testület) 
(Tolonics István megérkezett 18.12 óra, 8 főre bővült a testület) 

 
 
 
Prezentáció: 
 
kozmeghallgatas prezentáció.ppt 
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Ennyit szerettem volna elmondani. 
 
Köszönöm szépen, önöké a szó, tisztelt lakótársaim. Kérem, hogy először 
Szabóné Tóth Ildikónak, a NIF vezetőjének tegyék fel kérdéseit az új úttal 
(József A. u., körforgalom, Hév állomás) kapcsolatban. 
 
Szabóné Tóth Ildikó NIF vezetője 
Tájékoztatást ad az elkerülő útról, a Budakalászon felújított utakról. Az 
engedélyezési eljárás soron következő részében, az érintett lakosokat – akik 
területileg érintettek, Budakalász, Pomáz, Szentendre vonatkozásában – külön-
külön a hatóság meg fogja őket keresni, úgynevezett közmeghallgatásra. Ezt 
megelőzően a NIF Zrt. a lakosokat, egy lakossági fórum keretében, meghívja 
Önöket szeptember 11. késő délutánra, előzetes tervek szerint. A műszaki 
adatokban én tudok segítséget mondani, de az érintettség vonatkozásában a 
kollegáim kézzelfoghatóan meg tudják nézni a tervek alapján, hogy kit mekkora 
terület érint, mi várható a továbbiakban. Ez követően lesz a hatóság 
közmeghallgatása, ahol már a lakosokat érintően bármiféle probléma merül fel, 
azt jelezhetik. 
A hatóságnak szeptember 30-ig hiánypótlást kell ismét leadni. 2005 óta 
próbáljuk engedélyeztetni az elkerülő utat. A folytatás az engedélynek a 
függvénye.  
Várom a kérdéseket. 
 
Kulin Sándor: 
Rendhagyónak tartom, hogy ilyen sokan személyesen megjelentek a 
közmeghallgatáson, gratulálok az elért eredményekhez, beszámolóhoz. 
Észrevételeimet szeretném elmondani: 

- a lakosságnak az a része, aki nincs itt, hogyan fogja látni az itt 
elhangzottakat? A VKC közvetítése nem megoldott; 

- nem megoldott a gyalog közlekedés a József A. utcában. Két gyerek kocsi 
– szembetalálkozásnál - nem fér el egymás mellett; 

- a kerékpár közlekedést nem tartom megoldottnak; 
- a körfogalomba érkezők részére az út le van szűkítve, nincs surranó pálya 

biztosítva a balra kanyarodóknak; 
- nem látom biztosítottnak a Mező utcából a város felé fordulóknál nincs 

meg a kellő tájékozódási lehetőség, nem biztonságos. Kérem, hogy a 
közlekedés biztonsági szerv vizsgálja meg, ez egy közérdekű bejelentés. 

- az elkerülő út változatlanul szükséges; 
- 250 mFt-ról legyen egy korrekt elszámolás, amit a lakosság is 

megtekinthet az úttal kapcsolatban; 
- mit sikerült az ügyben lépni, hogy a köznyugalmat zavaró ócskavassal 

házalók ne lármázhassák tele a várost ünnepnapokon, szombat délután; 
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Szabóné Tóth Ildikó NIF vezetője 

- a járdán nem tudtunk sajnos szélesíteni ez a település adottsága; 
- elkerülésről az előkészítés zajlik, engedélyeztetés őszre lehetséges; 
- kerékpáros közlekedés a József A. u. többször felmerült, de nem került rá 

sor, hogy külön kerékpársáv legyen a József A. utcán. Ugyanis 
Budakalász Önkormányzatának van egy kerékpáros hálózata, amelyet a 
térképen jelöl. Túl széles lett volna az akkori szabványok alapján, hogy a 
József A. utcára ezt feltegyük, a járdáról már több területet nem lehetett 
elvenni. A kijelölt kerékpáros nyomvonal nem a József A. utcán van, 
hanem a Szent. László utcához csatlakozik be egy földúton.  
A kerékpáros hálózatról még annyit, hogy a Budakalász elkerülő 
tervezése és a forgalombiztonsági intézkedések tervezése folyamán, 
kapcsolatba kerültünk az engedélyezési eljárások kapcsán Pilisi 
Kerékpárosok Szövetségével, akik a pilisi kerékpárutat tervezik. 
Konkrétan a Pomázi úti – Budai úti csomópontnál fog véget érni, ez a 
kerékpár út megy ki a 11-es út felöli oldalán. Egy regionális kerékpár út 
lesz megvalósítható; 

- a jelző lámpák a Hév megállónál tesztelés alatt vannak, 
forgalomszámlálásra alkalmas műszer van a lámpákra szerelve. A 
programokat folyamatosan teszteljük, nem végleges még a beállításuk. 
 

Rogán László: Szerettük volna elérni, hogy a gyalogosok át tudjanak menni a 
zebrán. Tudomásul kell vennünk, hogy a Lenfonónál találkoznak a hévek, ezen 
nem tudunk változtatni. Nagyon nehéz azt összekoordinálni, hogy ne 
alakuljanak ki dugók, addig amíg 20 ezer autó jön be a városba.  
A bokrok tekintetében, kértem a kolleganőmet és személyesen is jártam kint, 
hogy először magunkba kell keresni a hibát. Az egész városban az a probléma, 
hogy a járdákon nem lehet elmenni, mert az ott lakók a fákat, bokrokat nem 
nyírják le. Le kell vágni a növényeket, fák ágait, amik akadályozzák a 
biztonságos gyalogos közlekedést. Saját portáján kell először kezdeni 
mindenkinek a rendbetételt. Mindenki arra vár, hogy az önkormányzat 
megcsinálja helyette, ez egy rossz szemlélet.  
 
dr. Krepárt Tamás: A Kábel TV-vel kapcsolatban remélem egy megnyugtató 
hírt tudok közölni. Valóban volt egy olyan probléma, hogy a korábbi ígéretekkel 
ellentétben, nem volt lehetőség az alapcsomagban az önkormányzati tv 
szolgálgatására. Ez egy jogszabályi előírások következménye volt. A jelenlegi 
információm az, hogy megoldják ezeket a problémákat és bármely csomag 
igénylése esetén a helyi tv fogható lesz. 
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Verrasztó Anita: Hiányolom én is a kerékpárutat a József A. utcába. Hétvégén 
a sárgán villogó lámpákat előnyben részesíteném, főleg az esti órákban amikor 
nincs csúcsforgalom. 
A címer házban lakom, volt egy felcsíkozott rész előttünk, ez egy kapu kijáró. 
Kérdezem, hogy ez visszakerülhetne-e? 
 
Szabóné Tóth Ildikó: Nem része a projektnek a sárgacsíkozás. Ha jól tudom, 
ezt a Prolán kérelmezte a Magyar Közúttól, úgy kaptak hozzájárulást, hogy az 
útépítés során ez adott esetben majd vissza kell festeniük. A projektbe utólag 
már nem tudtuk beletenni.  
A körforgalmat nem tudják használni, beállnak a körforgalomba, pedig nem 
tudnak tovább haladni, mások meg nem férnek el. Már gondolkoztunk mi is 
arra, hogy sárga festést kellene felrakni a körforgalomnál. Ezt a Magyar 
Közúttól kell az önkormányzatnak kérvényeznie, mert nem a projekt része.  
 

Furák Kálmánné (József A. u.25.) 
- a kiállás és a beállás nagyon nehéz a saját házunkba. Ennyi parkoló 

felépítése indokolatlan, nincs annyi autó, ami ezt indokolná. A mi 
oldalunkon nem lehet megállni; 

- az útjelző táblákat miért a járda közepére rakták? 
- el vagyunk lehetetlenítve az áttereléssel, miért nincs mind a két oldalon 

parkoló? 
 

Szabóné Tóth Ildikó: Az emberek notóriusan megszegik a szabályokat, azt volt 
a projekt célja, hogy a tengelyt folyamatosan változóvá tegyük. Ha mindenki a 
megengedett sebességgel közlekedik, akkor az pontosan olyan, aminek lennie 
kell. Minden egyes intézkedés, minden egyes lakosnak, minden egymás mellett 
élő lakosnak változó igényei vannak, ezeket nem lehet egyesével vizsgálni. Ez 
egy koncepció volt.  
A műszaki átadás-átvételi eljáráskor én már láttam, hogy adott esetben adott 
szakaszokon a parkoló sávok nincsenek kihasználva. A Magyar Közúttal és az 
önkormányzattal is egyeztettem, javaslatom volt, hogy a zöld területet növeljük 
meg, vannak elképzelések. 
Ki-be hajtásnál jobban figyelni kell, az ingatlanról nem lehet kitolatni, mert 
balesetveszélyes.  
 
Furák Kálmánné: Régebben széles volt az út, meg lehetett állni és ki lehetett 
állni. 
 
Szabóné Tóth Ildikó: Óvatosabbnak kell lenni a kiállásnál. 
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Kaltner Károly: Kezdeményeztem a közútkezelőnél a 40 km-es táblát a József 
A. utcába, továbbá az előzni tilos táblát. Mi a hozzáállása a NIF Zrt-nek az 
északi járda szakasszal? 
 
Rogán László: Elképzelésünk van a sövény helyett valamilyen más növény 
telepítésére. Valamilyen formában megpróbáljuk megépíteni a járdát. Nem 
tartalmazta a projekt az északi oldali járdát, de mindenki látja, hogy ez így 
balesetveszélyes, nem lehet így hagyni. Igyekszünk megoldást találni rá, kérem 
a türelmüket. 
 
Szabóné Tóth Ildikó: A szabályok miatt van a tábla a járdán, a kiemelt 
szegélytől ennyire kell elhelyezni. Tudjuk, hogy nem megfelelő, teszek egy 
jelzést a Magyar Közút felé, hogy adott esetben hogyan lehet ezen változtatni. 
 
Szurján Oszkár: 
Óriási lépés történt a biztonságos közlekedés felé. Egy gyenge pontot látok a 
budakalászi állomásról, ha jövünk fel a Jókai M. utca felöl, van egy kijelölt 
gyalogos átkelőhely. Az átkelés biztonsága nem megoldott. Egy lámpás 
kereszteződés lenne a megoldás. 
 
Kaltner Károly: A lámpás megoldás több év múlva lenne megvalósítható, a 
Magyar Közútkezelő nagyon lassan működik. Kezdeményeztem az átjáró elé 
egy 30 km-es táblát. Várom a válaszukat. 
 
Rogán László: A következő csomag tartalmazza azt a Budai úti fejlesztést, amit 
Szurján úr hiányolt. A fejlesztésre mikor lesz pénz, melyik ütemben, azt most 
nem tudom megmondani.  
 
Kincsesné Salca Mária:  
A levegő munkacsoport helyi képviselőjeként vehettem részt a hatósági 
egyeztetésen. Sérelmezem, hogy előtte való nap kaptam meg a meghívót. 
Írásban adtam be a véleményemet az elkerülő útról. Kelet-nyugati elkerülő út 
felmentené Budakalásznak a belső átmenő utjait az északról jövő, vagy délről 
haladó járművekről. 
Szeretném megemlíteni, hogy köszönet az előző képviselő-testületnek, amelyik 
a mostani fejlesztéseket előkészítette. 
 
Rogán László: Előző képviselő-testületek, kérem, többes számot használjon. 
 
Kincsesné Salca Mária: 

- a lerombolt WC mosdót is rendbe kellene tenni az Omszk tónál 
- Szentistvántelepi állomás épület helyi rendőröknek lett átadva, nem 

költözhet ide a helyi rendőrőrs? 
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- hogyan dönthetett alapos ismeretek nélkül a zeneiskoláról a képviselő-
testület, ha a zeneiskola ünnepi rendezvényén és bemutatkozásán csak 2 
képviselő volt ott. Nem ismeri az eredményeit a múltját és a jövőjét. 

- Telepi Iskolával kapcsolatban ők is a Kalász Suliba fognak járni zenét 
tanulni? Három helyszínen kell az igazgatást ellátnia, így a Kalász Suli 
igazgatója kétszer annyi fizetést fog-e kapni, mint a Telepi Iskola 
igazgatója? Miért nem zenészre bízzák az iskola vezetését? Eredics 
félreállításával nem lehet egyetérteni, szeretném, ha visszahoznák a 
Zeneiskola élére; 

- a tanárok kapnak szolgálati kerékpárt, vagy ingyen buszjegyet? 
- a Zeneiskola nem csak budakalászi tanulókat oktat, hová járhatnak, 

melyik iskolába? Megválnak tőlük? 
- javaslom, hogy „jó tanuló jó sportoló” mintájára, „jó tanuló és jó zenész” 

kitüntetését is jutalmazzon az önkormányzati testület; 
 
Szabóné Tóth Ildikó: Az, hogy a lakossági észrevételek mi nem fogjuk 
figyelembe venni, ez a megállapítás nem igaz, ezért hívjuk össze a lakossági 
közmeghallgatást, hogy a lakosok észrevételeit figyelembe vegyük. Ezt az 
időpontot szeptember 11-re tervezzük. 
 
Tóth Tibor: Forgalomtechnikai hatástanulmány készült-e a beruházás kapcsán a 
József A. u-nál? 
 
Szabóné Tóth Ildikó: Technikai intézkedések voltak, ilyen jellegű nincs. 
 
Tóth Tibor: Eddig a Szentendrei útról, akik próbáltak a József A. utcára menni, 
azok azért ki tudtak kanyarodni. Most jelenleg a körforgalomtól a Mályva utcai 
óvodáig áll a sor. Van közben egy lakópark, sorház, óvoda udvara, a lakók 
levegőjét és a környezeti zajhatását alaposan felborította. Ezért kérdeztem meg, 
hogy készült-e hatástanulmány. Szerintem ez az auditálás újabb feladata, hogy 
amennyiben lehet, ezt orvosolni kell. 
 
József A. utcai járda. Szabályozási szélességéből a járdákat nyugodtan lehetett 
volna adott esetben a duplájára növelni, mert a parkolók jóval szélesebbek. 
Javítottuk volna a közlekedésbiztonsági lehetőséget, akik ki- és behajtanak a 
házukhoz. 
 
Szabóné Tóth Ildikó: A körforgalmat, ha rendesen használják, akkor vélhetően 
a Szentendre útról ki lehetne kanyarodni. 
Járda ügy. A projekt nem így indult az első csomag tervezetekor. A NIF 
megkapta az első csomagot, átvizsgáltuk, ütemtervet készítettük, hogyan lehet 
megvalósítani, mekkora összegből. A megvalósítás min. 2 év. Ekkor határozott 
az önkormányzat, hogy még egy csomagot indít. Az önkormányzat igyekezett a 
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lehető legjobban felhasználni ezt az összeget, a lehető legtöbb beruházást 
végrehajtani belőle. A József A. utcának nem az volt a célja, hogy átépítjük az 
összes szegélyt, a tervezés folyamán derült ki. Ha ma kezdenénk ennek a 
projektnek a tervezését, én a szegélyeket hoztam volna beljebb, szélesebb 
zöldsávot építettem volna, szélesebbek lettek volna a járdák.  
 
Tóth Tibor: Műszakilag megoldható lehetett volna? 
 
Szabóné Tóth Ildikó: Nem lehetett volna, a programban 2011 évre volt 
biztosítva a forrás, a maradványt tudtam felhasználni, eddig állt rendelkezésre a 
forrás. Két évre előre kell tervezni a költségeket. Nem tudtuk a projekt műszaki 
tartalmát növelni. 
 
Tóth Tibor: Forgalomtechnikai probléma, a hév átjáró után, a Pomázi útra 
Pomáz felé kis ívben egy direkt kanyarodó sávot miért nem lehetett berakni? 
Nem volt rá pénz? 
 
Szabóné Tóth Ildikó: Az önkormányzat P+R parkolót tervezett arra a területre. 
 
Tóth Tibor: Az a túlsó végében van. 
 
Szabóné Tóth Ildikó: A közútkezelőnek jelezni fogom. 
 
Tóth Tibor: Mit csinálnak azzal, hogy a csatorna fed lapok már most meg 
vannak süllyedve? 
 
Szabóné Tóth Ildikó: A kivitelező javítani fogja, kérem, hogy Homor úr járja 
be és szóljon. 
 
Furák Kálmán: Ha ennyire nincs pénz a kivitelezőknek, akkor miért bővítették 
ki az utat. 
 
Szabóné Tóth Ildikó: Nem bővítettük ki az utat. Helyben építettük át, a szegély 
mögött van egy megtámasztó gerenda, azzal lett bővebb az út. 
 
Kaltner Károly: NIF-nek mi az álláspontja a járdával kapcsolatban? 
 
Szabóné Tóth Ildikó: Még nincs konkrét állásfoglalás, az egyeztetések még 
zajlanak. 
 
Rogán László: Köszönjük Szabóné Tóth Ildikónak a felvilágosítást. 
Akinek a rendőrséghez közbiztonsági kérdései vannak, kérem jelezze. 
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Jánosi Zoltán (Tó part utcai lakópark): 
Tavirózsa probléma. Az üzemeltető napról napra megszegi a békés egymás 
mellett élés szabályait.  
A zajszint nem csak a nyitva tartás időn túl okoz problémát, hanem délután 15 
órakor is karaoke versenyt szerveznek. 22 óra után zajonganak, veszekednek, 
részegen randalíroznak.  
A probléma, hogy sokszor bejelentettük, írásban ezt megtettem, de 
elbagatellizálják ezt a problémát. Meddig kell ezt tűrni? Mi az eljárás, hogy ezt a 
békés együttélést elérjük? Regisztrálják-e a bejelentések számát? 
Birtokvédelmi eljárás kezdeményezést fogunk elindítani, kb. 200 fő fogja ezt 
beadni, célszerű ezt megelőzni. Szűnjön meg ez az állapot.  
 
Tabi Gábor (Tanító u.): 
Problémám az, hogy nem értem az önkormányzat hozzáállását, ez egy több éves 
probléma. Az utolsó négy nap krónikáját szeretném felolvasni Önöknek: 

- június 21. 15 perccel éjfél után bejelentettem, hogy még mindig nyitva 
van a Tavirózsa, 24,45-kor a városrendészet autója elhaladt az épület 
előtt, nem állt meg. 1 óra után zárt be a helyiség. 

- június 22. 23.30 órakor még érkeznek vendégek, a cégér nem világít. 
Semmiféle járőr nem zavarja őket. Klubhelységként használják, rendkívül 
zavaró. 

- június 23. 1.40 órakor még üveget pakolnak, 2 órakor zártak be 
- június 24. reggel 6-kor részegek üvöltöztek a Tavirózsa előtt, levetkőztek, 

fürödtek a tóba és üvöltöztek 
- 1,40 órakor érkezik egy autó, már ott állt egy rendőrautó is, a rendőrök itt 

pihennek. Az autó beáll a rendőrautó mögé. 
 
Alapvető problémát látunk a helyzet kezelésével kapcsolatban. Úgy gondoljuk, 
hogy a felelős városvezetésnek az lenne az érdeke, hogy azokat az embereket, 
akiket éjjel 22.00 óra után egy kocsma ide vonzana, ne feltétlenül vonzza maga 
mágnesként. Úgy gondolom, hogy Önök tudnak ebben intézkedéseket tenni. 
Kérjük, hathatós és gyors segítségüket. 
 
Rogán László: Itt látszik, hogy nagy szükség van a rendőrőrsre. Ez egy nagyon 
régi probléma, ha a tóval nem kezdünk hosszútávon valamit, ilyen átjáró ház 
marad, mint most is, hiába zárunk be minden műintézményt. Nem lehet 
megtenni, hogy minden méteren ott álljon egy rendőr. Ha fürödni, hangoskodni 
akar valaki, megteheti, mert nincs lekerítve. 
Vajon mit tehetünk annak az érdekében, hogy Budakalász városában él 11 ezer 
ember, aki között van pihenésre vágyó, van szórakozásra vágyó, mindenki 
megtalálja magának Budakalászon a számítást. Amikor a Kalászi Ifjúsági Klub 
tagjai bejönnek hozzám, és azt mondják, hogy el kell menniük a városból, hogy 
kapjanak valami szórakozást, mert Kalászon megfojt minket minden rendelet. 
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Mit kezdjünk háromezer felnőtt fiatallal, akik nem találják meg a helyüket 
Budakalászon? Ha bezáratok minden műintézményt, megtalálják maguknak a 
szórakozást keresnek maguknak egy helyet ahol le tudnak ülni, iszogatnak és 
beszélgetnek.  
 
dr. Molnár Éva: Emberileg abszolút megértem a problémájukat. Két problémát 
látok, van egyszer egy 10 órai idő, amit kötelessége a Tavirózsásnak is betartani. 
Van a 10 alkalom, amikor a polgármester úr engedélyezhet további nyitva 
tartást.  
Szakmailag és emberileg teljesen azonosulni tudok, hogy azért van rendőrség, 
azért van a városrendészetünk, hogy ebben intézkedést tegyen, ha hozzánk 
bejelentés érkezik. 
A zajhatásra vonatkozóan nem nekem van jogköröm, hanem a kistérségi 
jegyzőnek. Javaslom, hogy közösen ezt a problémát beszéljük meg a Tavirózsa 
üzemeltetőjével együtt, ha ebben Önök partnerek, hogy mindenki el tudja 
mondani a véleményét. 
 
Jánosi Zoltán: Mi erre nyitottak vagyunk.  
 
Kovács Róbert alezredes: Megígérem, hogy felveszem jegyző asszonnyal a 
kapcsolatot és rövid időn belül ezt meg fogjuk oldani. Több bejelentés érkezett 
hozzánk. Miért volt ott egy rendőrautó, utána fogok nézni. Kérem, hogy ne 
feltételezzen rögtön rosszat róluk. Ki fogom vizsgálni az esetet. Ha Önnek 
gondja, problémája van, mi azért vagyunk, hogy segítsünk, hívjon minket 
bármikor, menjünk ki és intézkedjünk.  
 
Vincze István: Bejelentést szeretnék tenni alezredes úrnak. A Szentendrei úton 
gyorsulási versenyt rendeznek a motorosok az esti órákban. Kérem, hogy 
nézzenek utána  
 
Kovács Róbert alezredes: Továbbítom a bejelentést a közlekedési osztálynak. 
Ha bármi rendellenességet hall, lát, kérem, hogy hívjon fel minket. 
 
Korsós Ottóné: A szemét pénzzel kapcsolatos dolog felháborít. Szűrje ki az 
önkormányzat, hogy ki nem fizet szemét pénzt és ne az árat emelje. 
Útfelújításnál olyan emberek dolgoztak, akiknek nem volt szerszámuk, amivel 
dolgozhattak volna. Szétverték azt a betont egy kölcsön csákánnyal – amit az 
egyik lakó adott oda neki -, ami tartotta a tűzcsap tolózárját és azzal a betonnal 
egyenlíti ki azt a zárórészt, egy szintbe. Oda mentem szólni, hogy nem jó, erre a 
válasz az volt, hogy ő is tudja. Kíváncsi lennék, hogy ezért mennyit fizetett az 
önkormányzat. 
Próbáljanak meg a „hulladékgyűjtőkkel” valamit csinálni, mert félnek az öregek 
otthon. A városrendészetet ritkán látom. 
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Fetterné Ferenczy Beatrix: A szemét díjjal kapcsolatban a 60 l kukának az ára 
nem emelkedett. A hivatal az elmúlt hónapban több száz levelet postázott ki, 
hogy azt az anomáliát megszüntessék, hogy ne fizessenek szemétdíjat.  
 
Rogán László: Az önkormányzatnak van kötelezettségük, nem a lakossággal, 
hanem a céggel van szerződésük. A kolleganőm egyet tud tenni, ha tudomására 
jut, hogy valakinek nincs szerződése a szemétszállítókkal, szólni tud a cégnek. 
Az önkormányzatnak nincs abból haszna, hogy a lakosságnak és a cégnek van-e 
szerződése. 
 
Kurucz György, Prekobrdo:  
Alakult egy szervezőbizottság a közmű ügyek szervezésére és támogatására.  

- 20 kw-os távvezeték áthelyezése. Van olyan telektársunk, aki a saját telkét 
nem kerítheti be, mert az Elműnek szolgalmi joga van. 2013-ra kérem, 
hogy tervezzék be az áthelyezést a költségvetésbe; 

- közvilágításnak a kérdése ezen a területen. Maga a közvilágítás még nem 
aktuális, viszont az Elmű tervezés már folyik. Valamikor ez az 
önkormányzat feladata lesz. Úgy gondoljuk, hogy a közpénzek 
felhasználásának leghatékonyabb módja az, hogy ebben az évben 
kivitelezésre kerülő földkábelek kialakítása során a közvilágítási kábelek 
is kialakításra kerüljenek. Szeretnénk, ha még ebben az évben az 
önkormányzat teremtene erre forrást.  

- vízi közmű kialakítása. Terület belterületbe vonásra került, akkor kialakult 
egy közös teherviselési egyezség a telektulajdonosok között, ennek a 
támogatására kérjük az önkormányzatot, mert a szervezőbizottság 
önmagában nem bír elegendő energiával erre. Jelenleg nincs 
közműfejlesztési hozzájárulás megállapítva erre a területre, kérjük, hogy a 
megállapítás során tartsák ezt figyelembe, hogy az egyenlő teherviselés 
alakuljon meg. Jelenleg mi nem tudunk pályázati pénzhez jutni. Teljes 
egészében önerős. Kérjük a segítségüket, hogy olyan formába valósítsák 
meg, már a közműfejlesztési hozzájárulás megállapításakor szeretnénk, 
hogy részünkre ez kedvező irányba dőlne el és ez minimális lenne. 

Ezek a javaslataim lennének. 
 
Krunity Péter: Folyik a közvilágítás tervezése, együtt kellene megterveznie az 
Elműnek.  
 
Kroó József: Önök megkerestek minket telefonon. Ahhoz, hogy Önök pályázni 
tudjanak valamilyen szinten, meg kell terveztetni a terület közműhálózatát.  
 
Kurucz György: Ez a tervezés folyamatban van. 
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Kroó József: Ha ez meg lesz, akkor tudunk eljárni a szennyvíz befogadásával 
kapcsolatban. Innentől lehet, majd pályázni. Ha ez meg lesz, kérem keressenek 
meg, hogy tudjunk segíteni. 
 
Kuricz György: Szeptember 30-ra kész a terv és meg fogjuk Önöket keresni. 
 
Dévai Ferenc (Felsővár u. 20.)  
Két és fél óra ment el tájékoztatással, ami teljesen felesleges volt. Véleményeim, 
javaslataim: 

- pozitív dolognak tartom a Kálvária dombi ásatást, maradandó érték lesz; 
- pozitív a közlekedés korszerűsítése; 
- pozitív az egészségház kérdése, már 22 éve el kellett volna kezdeni; 
- Zeneiskola, sikerült az igazgató urat eltávolítani. A másik volt az 

államosítás „blödli”, a faluban mindenki tudta, hogy ebből semmi nem 
lehet, csak a képviselő ragaszkodott hozzá. Elkezdődött egy civil 
megmozdulás, ahol magam is gyűjtöttem aláírásokat.  
Volt egy tájékoztató a Zeneiskolával kapcsolatosan. Az Oktatási-, 
Kulturális és Sportbizottság elnöke nem vett részt, pedig ezeket vállalták, 
amikor a testület munkájában részt akartak venni. 

- sajnálatosnak tartottam Ercsényiné alpolgármester asszony TV riportja. 
„Nem fér el az oktatás a Zeneiskolába”,  

- a működő bányatónál parkolási pénzt kérnek, kérem vizsgálják ki, hogy 
hová megy ez a pénz; 

- a környezettel foglalkozók nézzék meg a fiatal fáknál, a gépi 
fűkaszálásnál gyanús, hogy nincs fűszál, akkor az meghal, inkább 
maradjon körülötte fű; 

- lomtalanítás sajnos már nem a régi formába van; 
- sok és drága rendezvényt szerveznek, kérdezem, hogy mennyibe kerül ez 

egy év alatt? 5-6 mFt-ról tudok. Hány rászoruló gyerek kapott 
táboroztatási segélyt? 

- Faluház és a bölcsőde között hivatalos közút van a rajzon, mi ennek az 
útnak a sorsa? 

- jelezni szeretném, hogy a Felsővár utcában a helyzet egyre tragikusabb, 
ha nem lesz egy rendes feltáró útja, akkor nagy problémák lesznek. 

 
Javaslatok: 

- kerti gépek használatakor a szomszédok többször egymásnak estek, 
szabályozza le a napközbeni használat idejét az önkormányzat; 

- tiszteletdíjjal kapcsolatosan, aki igazolatlanul hiányzik, annak az 
időarányos részét ne fizessék ki. A tiszteletdíj adható, nem kötelező; 

- költségtérítést kap mind a három vezető (polgármester, alpolgármester), 
akik 3 km-en belül laknak. A felhasználás arányában csak azt a pénzt 
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használják el a település vagyonából, ami a közmunkához szükséges. 
Bérkiegészítésként ne vegyék fel; 

- piac létrehozása egy önálló teljesítmény lenne; 
- a bölcsőde problémáját ne itt lenn oldja meg, hanem egy ideális helyen, 

fenn az új óvoda mellett. 
 
Rogán László: A tiszteletdíj és a költségtérítési díj költségét jogszabály 
szabályozza, hogy hogy kell elszámolni. Az előző ciklus előtt még el kellett 
számolni a költségtérítéssel, most már más tények vonatkoznak a 
költségtérítések tekintetében. 
A rendezvényünkről annyit, hogy a városnapok 1,5 millió Ft-tal van tervezve. 
Szeretném elmondani, hogy 2009. évben várossá váláskor ennek az összegnek a 
több, mint 4x-e volt. Nem szeretnék visszamutogatni, de kérem, egyenlő 
mércével mérjünk. 
 
Sugár u. 3024.: Többszöri kérésünkre és kérdésünkre nem kapott megnyugtató 
választ a lakosság a Sugár u. – Kálvári u. úttal kapcsolatban, ami nagyon rossz 
állapotban van, balesetveszélyes. Kérem ebben a segítségüket. 
 
Rogán László: Ezt a kérést pozitívan lehet fogadni, megvizsgáljuk az 
útfelújításból maradt pénzünket, akkor elképzelhető, hogy tudunk valamilyen 
technológiával kialakítani, ami elfogadható az Önök számára. 
 
Kovács Attila:  
A Zrínyi utcai árokkal kapcsolatos válaszuk nem volt részemre kielégítő. A 
beruházást amit végeztek, semmiféle alátámasztó szakmai anyaga nem készült 
el. A megoldás amit alkalmaztak, semmilyen alapja nincs, se méretezési, se 
tervező által készített előzetes hatástanulmányok, nem támasztja alá. Nem volt 
testületi jóváhagyás a beruházásra, továbbá hiányzik Pomáz város jóváhagyása 
is. A beruházás inkább Pomáz területén létesült, olyan, mint, ha más számára 
építettünk volna egy beruházást. Az eljáró hatóság a Közép-Dunavölgyi 
Környezetvédelmi-, Természetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőség írt 
novemberben egy levelet, hogy ez vízjogi engedély köteles. Megfelelő terveket 
kellett volna benyújtani. Az eljáró hatóság felkérdezte, azt válaszolták, amit a 
NIF válaszolt „csak 1 m-t meg nem haladó tevékenység zajlott ebbe az árokba”. 
Megváltozott a keresztszelvény, a folyásszint, félre vezették a hatóságot. Nem 
jogosult tervező, szakértő alkalmazását vették igénybe, aki a mérnöki 
nyilvántartásba nem szerepel. Jogszabályt sértenek az ő alkalmazásával. 
A kivitelező mi alapján dolgozott? Mi lesz a garanciával? Amiket elhelyeztek az 
árokba, már szétnyíltak, megrepedtek. 

- Tolonics ügy. Ittas gépjárművezetésen kapták el, mennyi igaz ebből? 
Sajnálom, hogy Tolonics úr nincs itt. 

 



14 
 

- Völner államtitkár úrhoz mikor elmentek, mit értek el az elkerülő úttal 
kapcsolatban? 

- Mányai Zoltán összeférhetetlenségével kapcsolatban még nem kaptunk 
választ. Ha ez az összeférhetetlenség még fenn áll, akkor a 4 éves időszak 
semmis. Kérem Mányai urat, hogy nyilatkozzon, hogy összeférhetetlen 
vagy sem. 

- Egészségházzal kapcsolatban néhány észrevétel. Turi urat mikor 
megkérdeztük, hogy mit lehet az egészségházzal tennünk, akkor azt 
nyilatkozta, hogy meg lehet menteni főfalakat, különböző elemeket, hogy 
a költségeket kíméljük. Miért nem lehetett ezt megoldani? Elég lesz a 
pénz? Úgy tudom, hogy nincs semmiféle jóváhagyott terv. Ennek a 
bontási költsége mennyi volt? 

 
Rogán László: 11,8 mFt 
 
Kovács Antal: Amit mi bontottunk el a Ciklámen utcai szennyvízátemelőt, ha 
jól emlékszem annak a teljes elbontási költsége 5 mFt volt. 
 
Homor István: Rosszul emlékszik. 
 
Rogán László: Nem tud belenyugodni, hogy ez a képviselő-testület békességet 
hozott a városba. A széthúzás és az emberi kapcsolatok totális szétzüllesztése 
után, ez a testület azt teszi most, amit tennie kell. A teljes dilettantizmus, amit 
most elmondott, ez a tájékozottság teljes hiányát jelenti. A kollegáim, akik a 
szakemberek a hivatalba, az a dolguk, hogy beszerezzék a szakhatósági 
engedélyeket, el tudják képzelni, hogy képviselő-testületi döntések, szakhatósági 
döntések nélkül építünk fel valamit? Olyan dolgokat vágni a másik fejéhez, azt 
feltételezni, hogy Mányai Zoltán valami törvénytelenség alapján látja el a 
posztját. Tisztelt Lakosság, nem szeretnék úgy az Önök szemébe nézni, hogy 
nem mondunk igazat. Mányai Zoltán behozta azt a papírt, hogy nem 
köztisztviselőként látja el a munkáját. Amit Kovács úr állít, az nem igaz. 
2010-ben elindultak a munkák. A budakalászi polgárok látják, hogy ki mit tett 
az elmúlt négy esztendőben, ki az, aki a városért dolgozik. Ki az aki, nap mint 
nap járja a várost, nem autóból, gyalogosan.  
Kérem, hogy először önmagunkkal béküljünk meg, utána keressük a másiknak 
azt a bizonyos szálkát és gerendát a szemébe. 
 

Rogán László polgármester: Van még valakinek hozzászólása? (Senki sem 
jelentkezik.) Képviselő testület tagjainak van-e hozzászólása? (Nincs jelentkező.)  
Megköszönöm mindenkinek a munkáját, aki itt volt, tisztelt kollegáimnak, 
lakótársaimnak, televízió nézőknek, mindenkinek, aki követte munkánkat. Jó 
éjszakát kívánok! 
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A közmeghallgatást ezennel bezárom. 
 

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

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 


