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Budakalász Város Polgármestere 

 
248/2012.(XI.29.) számú előterjesztés 

 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
 

A Képviselő-testület 
2012. november 29-ei  

rendes ülésére 
 
 
Tárgy:  Javaslat a Kálvária domb régészeti feltárását követő 

helyreállítás, burkolás költségének biztosítására 
 
 
Készítette:   Orosz György gazdasági irodavezető 
   Homor István szaktanácsadó 
   
 
Egyeztetve:  Balsai Judit pü.osztályvezető 
    
 
 
Ellenőrizte: dr. Papp Judit irodavezető  
 
 
Látta:   dr. Molnár Éva jegyző      

 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi  Bizottság   
 

 
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

 
A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.  
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Előterjesztés 

 
Tárgy:  Javaslat a Kálvária domb régészeti feltárását követő téliesítést 

szolgáló burkolás költségének biztosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kálvária domb régészeti feltárása 2012. november elején befejeződött. Az eddig 
feltárt terület téliesítését szolgáló (állagmegóvás) burkolat készítése szükségszerű 
és indokolt. A terület nagysága 350m2, az elvégzendő munka bekerülési költsége 1,5 
millió forint. 
Ebből 500 000 Ft az adományként kapott (de kevés) kőlapok hiányzó 
mennyiségének vásárlására, valamint az aljzatkészítés és lerakás munkadíjára 
fordítódik.  
A kőlapok lerakása magába foglalja -  az árajánlat alapján - az aljzat készítését 20 cm 
vastagságban,  amelyre 3-4 cm fektető anyag kerül kiterítésre, továbbá ebbe kerülnek 
elhelyezésre a megvásárolt kőlapok.  
 
A fenti költség biztosítását az eddig feltárt terület megóvása érdekében, az 
önkormányzati lakóingatlanok karbantartási keret terhére feltétlenül javaslom. 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében 5 000 000 Ft-ot biztosított a 
Kálvária feltárásra, a mely a 2012. nyarán megkezdett régészeti tervásatások 
költségét fedezte.  

Az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázati kérelmet nyújtott be 
az ásatások finanszírozására, amelyre 2 000 000 Ft támogatást nyert. 

A Budakalászi AUCHAN Áruház 7 000 000 Ft címzett támogatást nyújtott az 
Önkormányzatnak a Kálvária ásatások folytatására. 

Így 14 000 000 Ft-os keret állt rendelkezésre az ásatások során felmerült 
költségek finanszírozására. 

 
rendelkezésre álló keret (Ft) kiadások (Ft) 

Önkorm. 
költségvetési 
rendeletében 

5 000 000  PMMI július-aug. 
feltárás 

vállalkozási 
szerződés 

4 991 100 

NKA pályázaton 
nyert 

2 000 000  PMMI szept.-okt. 
feltárás 

vállalkozási 
szerződés 

4 732 899 

AUCHAN 
támogatás 

7 000 000  templomfalazat 
záróréteg/állagmegóv
ás 

vállalkozási 
szerződés 

1 424 014 

összesen 14 000 000 

egyéb munkák 
(földszállítás, kőkeresztek 
deponál., közönségnapok, 
konténerek, geodéziai 
felmérés, 10 közmunk. 
foglalkoztatása, 
környezetrendezési 
tervkészítése, 

megrendelések 2 249 435 
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Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kálvária domb régészeti 
feltárását követő téliesítést szolgáló burkolásának fedezetére 1.500 E Ft-ot biztosít az 
önkormányzat költségvetésének 1. sz. melléklete 3. sor Önkormányzat dologi 
kiadások - 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat 
(önkormányzati bérlakások karbantartása) keret terhére. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat 
költségvetésének soron következő módosítása során az átcsoportosításról 
gondoskodjon.  
 
Határidő: a beruházás megkezdésére azonnal, az átcsoportosításra a soron következő 
költségvetés módosítása 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
Budakalász, 2012. november 21. 

Rogán László 
polgármester 


