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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy: Javaslat Budakalász Kálvária komplex kertépítészeti kiviteli 
tervdokumentációjának jóváhagyására valamint a BSS OIL felajánlásának elfogadására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzata elhatározta a Kálvária domb területén található 
régészeti emlékek- és a középkori templom régészeti feltárását, továbbá régészeti 
bemutatóhely, közpark és kálvária kialakítását.  
 
Budakalász város érvényben lévő településrendezési terve szerint a Kálvária dombon a 
2431 és a 2438/3 helyrajzi számú zöldterület közparkként került meghatározásra. 
A tervezési terület övezeti besorolása: Z-Kp, helyi védelem alatt álló, településképileg 
kiemelt övezet. 
A terület tulajdonosai  Budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia (2431 hrsz) és 
Budakalász,Város Önkormányzata. (2438/3 hrsz). 
 A munkálatok 2011-ben kezdődtek meg, és a két tulajdonos együttműködési 
megállapodást kötött a fenti célok megvalósítására. Plébánia a megállapodás keretében 
hozzájárult,  hogy a tulajdonában álló területen az Önkormányzat, illetve a vele 
szerződéses viszonyba kerülő vállalkozó a szükséges munkálatokat elvégezze. 
Az ingatlanokon az elmúlt évtizedek alatt özönfajok és inváziós fás szárú növények 
szaporodtak el. A fák fajtájuk szerint fehér akác, gyalogakác és zöld juhar egyedei voltak, 
melyek mindegyike inváziós fafajtának minősül, továbbterjedésük megakadályozása 
kiemelt feladat. 
A régészeti ásatás és feltárás környezetrendezési, valamint állagmegóvási műszaki 
dokumentációját okleveles építészmérnök készítette el, a feltárási munkálatok a Pest 
Megyei Múzeumok Igazgatósága kivitelezésében zajlanak. 
 2012-ben a Kalász Építész Stúdió Kft. által készített „Kálvária dombon tervezett régészeti 
ásatás és feltárás környezetrendezési, valamint állagmegóvási műszaki dokumentációja" és 
az „Aktualizált környezetrendezési terv" című tervek  alapján a kálvária településközpont 
felé néző északnyugati domboldalán a zöldfelületet az Önkormányzat a szükséges 
mértékben megbontotta, az inváziós fajtájúnak minősülő fák kivágását elvégezte.  
Az erózió megakadályozása és a pótlás érdekében már a tavalyi évben 3000 darab fás 
szárú örökzöld cserje került elültetésre. 
2012- ben BSS OIL megkereste Önkormányzatunkat azzal, hogy a Budakalászi Kálvária 
dombon létesülendő közpark kialakításhoz közérdekű hozzájárulásként kertészeti terv 
készítésével, a területrendezéshez és a kertészeti feladatok részbeni elvégzéséhez 
munkavégzéssel és anyag biztosítássál kíván hozzá járulni.  
A BSS OIL Kft-vel kötött támogatási megállapodás szerint a kivitelezés megkezdéséhez 
szükséges a komplex kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció Támogatott (Önkormányzat)  
általi jóváhagyása.  
 
A tervkészítés során fontos szempont volt a szakrális emlékhely környezetének méltó 
kialakítása, a tájhonos fajokat előtérbe helyező növénytelepítés mellett egy ligetes 
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hangulatú, áttekinthető park létrehozása, valamint a keletkező felszíni csapadékvíz 
biztonságos elvezetése és szikkasztása.  
A feladat összetettségére (több összekapcsolódó részfeladat) és az ezekből adódó   
költségekre tekintettel a park  ütemezve ( 4 ütemben) kerülhet megvalósításra( lásd. 
műszaki leírás 8. pontja).  
 
BSS OIL Kft. vállalta a komplex kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció elkészíttetését és 
az első ütem megvalósítását a pihenőpadok, szemétgyűjtők elhelyezése nélkül, valamint a 
2. Ütem megvalósításából a gabionfal építését -  a töltőanyag biztosítása 32/64 frakciójú   
osztályozott kavics)  fenyőpadló ülő-felütet elhelyezése nélkül- és a parkolók és 
kerékpártároló kialakítását a Golgota utca mentén zúzottkő felülettel. A tereprendezési 
kiviteli terv alapján munkálatok megkezdésének optimális időpontja 2013 szeptember 
eleje ez indokolja, hogy a Képviselő-testület a rendkívüli ülésen tárgyalja az előterjesztést.  
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 
határozati javaslat elfogadására.  
  
Mellékletek: 
meglévő állapot helyszínrajza 
metszet rajzok 
kertépítészeti helyszínrajz 
műszaki leírás 
tereprendezési és burkolatépítési helyszínrajz 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász Kálvária komplex 
kertépítészeti kiviteli tervdokumentációját jóváhagyja és köszönettel elfogadja a BSS OIL 
Kft. (2013 Pomáz, József Attila u. 75.) közérdekű felajánlását kertészeti terv 
elkészíttetésére, és a Kálvária-park 1. és 2. ütemének részbeni kivitelezésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
 

Rogán László 
      polgármester 


