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2. Lakossági közérdekű hozzászólások, javaslatok 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Az ülést – 
közmeghallgatást – megnyitja. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 10 
fővel határozatképes. Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja 
el a Testület.  
 
Nógrádi Zoltán: Minden évben elmondom, hogy az én nyelvtani 
értelmezésemben a közmeghallgatás az, amikor mi hallgatjuk meg a közt, 
és nem a köz minket. Javaslom a két napirendet megcserélni.  
 
Kaltner Károly: Több ismerősöm jelezte, hogy később fog ideérni. Én 
megnyugtattam őket, hogy a beszámoló után kerül sor a kérdések, 
észrevételek felvetésére, semmiről nem fognak lemaradni. Javaslom, hogy 
tartsuk az eredeti napirendi sorrendet.  
 
Rogán László: A meghívóban is ez szerepel, hogy lakossági tájékoztatás 
és a lakosság meghallgatása. Az elmúlt időszakban sok pozitív visszajelzést 
kaptam a tájékoztatóval kapcsolatban. 
Kérem, szavazzunk Nógrádi Zoltán képviselő úr javaslatáról 
 
A javaslatot a Képviselőtestület 4 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett elutasította. 
 
Rogán László: Kérem, hogy szavazzunk a meghívóban szereplő 
napirendről.  
 
A Képviselőtestület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett napirendet 
elfogadta.  
 
 
1. Az Önkormányzat közérdekű lakossági tájékoztatója az előző 

közmeghallgatás óta történt eseményekről 
 
 
Rogán László polgármester megtartja a tájékoztatót.  
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2. Lakossági közérdekű hozzászólások, javaslatok 
 
Neszveda Péter: 
Köszöntöm a kevés számban megjelent lakótársakat, a képviselőtestületet, 
a hivatal munkatársait. A közlekedéssel kapcsolatban szeretnék szólni. A 
kisfilmben is láthattuk, hogy a Klisovác utcában az Egészségházig az utat 
megcsinálták, parkolóhelyeket alakítottak ki, a másik utcában is. Sajnos 
kevés a parkolóhely. A Budai útról, illetve a Pomázi út, József Attila úti 
kereszteződésben a reggeli csúcsforgalomban a forgalom katasztrofális. 
Amikor építették az egészségházat, akkor a domboldalról levezető utat a 
Hegyalja utcát egyirányúsították és a polgárőrség vigyázta, hogy fölfelé ne 
menjenek az autók. Egy ideig ment ez az ellenőrzés, de most ez lanyhult. 
Ugyanúgy jönnek föl, az Erdőhát utcán jönnek, akik egérútnak használják. 
Az Erdőhát utca borzalmas állapotban van. Sebességkorlátozó táblát 
kellene kitenni és az egyirányúságot ellenőrizni kellene.  
Sajnálatos módon nincs itt a területi képviselőnk, és ő mondta, hogy 
hamarosan meg lesz csinálva az Erdőhát utca. Ennek nem örülök. Amikor 
megcsinálták is rossz volt. Most belterületbe vonták a Prekobrdot, és 
elkezdődtek a parcellázások. Valószínűleg heteken belül elkezdődik az 
építkezés. Véleményem szerint az építkezések 80 %-os megvalósulásáig az 
útépítés kidobott pénz. Utána kellene megcsinálni. Közlekedési helyzetben 
meg azért, mert ha ezen az úton gyorsan mennek, akkor a megjavított úton 
még gyorsabban fognak menni. A fekvőrendőr építése ellen pedig 
határozottan tiltakozom. A sebességkorlátozó táblák kihelyezése okos 
dolog, ha azt ellenőrzik. Amikor megszűnik az ellenőrzés, már mennek az 
egyirányú utcában szemben, és átlépik a korlátot. 
A Klubrádióban volt egy műsor, ahol az M0 továbbépítéséről volt szó. 
Szeretném tudni, hogy a testületnek mi a véleménye, és mit szeretnének 
ezzel kapcsolatban tenni. Mi az elsődleges? Az elkerülő út vagy az M0 
továbbépítése. Melyiket támogatja inkább?  
Sok emberrel beszélgettem, és ők azt támogatják, hogy az M0 építése 
folyjék tovább. Mert ha megépül az elkerülő, akkor az természetvédelmi, 
helyi védettség alatt álló területen kell, hogy megépüljön. Végül az M0 
folytatása szükségszerű.  
Ezekre szeretnék választ kapni.  
 
Rogán László: Nem kell megijedni, nem kezdjük holnap az Erdőhát utcát 
építeni. Azt pályázati pénz nélkül valószínűleg nem tudjuk megcsinálni, 
mert olyan magas lenne a költsége. Kollégám, dr. Udvarhelyi István is 
érzékeli ezeket a problémákat, amiket felvetettél. Az ellenőrzés 
mindenképpen menni fog.  
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Véleményünk szerint a fő prioritás az M0. Arra van hamarabb lehetőség. 
Személyes véleményem, hogy az M0 hamarabb meg fog épülni, mint 
bármilyen elkerülő út. 
 
Deák Alfréd: Október 24-én délben hazaérve jön az egyik szomszéd 
hozzám, hogy össze van törve a kocsim. Rögtön telefonáltunk a 
rendőrségre, kb. 2 óra múlva a rendőrség kijött, és azt mondták, hogy 
elindítják az ügyet. Pénteken délelőtt bementem a rendőrségre, hogy 
vannak ott építkezések, és szeretnék bejelenteni építkezési helyet, ahová 
valószínűleg felment autó. A Szentendrei rendőrségen 11-kor már nem volt 
senki. Azt mondták, menjek Kalászra. Bementem az Önkormányzathoz, ott 
11 és 12 között nem volt senki. Egy sofőrrel találkoztam, aki elmondta, 
hogy hol van a rendőrség. Elmentem a Kalászi rendőrségre. Nem volt ott 
senki, és nincs kiírva semmi. Segítséget szeretnék kérni, hogy legyen ott 
feltüntetve, ha valaki bajban van, hova és mikor fordulhat. Az én ügyem 
azóta sincs megoldva. Kiadtak egy papírt, hogy megszüntették a 
nyomozást, mert személyi sérülés nem történt. 
A Biztosító 400-500 ezer forint között van a károm. Segítséget azóta sem 
kaptam. 
Egyébként köszönjük, hogy ennyit foglalkoznak azzal, hogy szép legyen a 
város. Ma felmentem a Kálváriára. A falevelek ott vannak kupacolva. Miért 
kell otthagyni? 
Dunapart – olyan szép lenne, de egy kicsit foglalkozni kellene a Dunaparti 
sétánnyal a komptól Pest felé is.  
 
Rogán László: Dunapart – jó időben rengeteg kerékpáros van, Kollégáim 
rendszeresen szedik a szemetet, de két-három óra elteltével újra ott van a 
szemét.  
Jelen vannak a rendőrök a teremben, nem tudom, hogy erre a konkrét 
problémára mi a válasza az Alezredes úrnak. 
 
Kovács László alezredes: Konkrét üggyel kapcsolatban nem tudok itt 
válaszolni. Kérem, hogy holnap a városi rendőrkapitányság számán legyen 
szíves felhívni, hogy meg tudjuk nézni. Hogy akkor 11-kor volt-e valaki a 
rendőrségen, most is meg lehetne nézni, valószínűleg most is találnánk ott 
kollégát. 
A Budakalászi rendőrőrs kis létszámú apparátussal dolgozik. Nem tudjuk 
megoldani, hogy ott állandóan legyen egy személy. Abban az időszakban 
is, amikor nem volt rendőrőrs, a 107 és a 112 szám a Szentendrei 
Rendőrkapitányságon csörög, és ők utolérik a Budakalászi kollégákat. Én 
mindenkinek javasolnám, hogy ezt az utat válassza.  
A rendőrség szolgálatszervezésének meg vannak a sajátos szabályai.  
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Sok nyitott kérdés van abban, amit Ön elmondott. Kérem, hogy holnap 
keressen meg a hivatalomban, hogy a konkrét ügyet meg tudjuk beszélni.  
 
dr. Hantos István: Örök probléma a teherautók feljárása a Berdóba. 
Megpróbáltunk valamit tenni az ügy érdekében. Rendszeresen kérjük az 
ellenőrzést. A helyiek és a rendőrök óránként elmennek arra, és ha ilyet 
látnak, büntetik őket.  
Bementem ilyen építkezésekre, próbáltam a tulajdonosokkal beszélni, de 
sajnos nem nagyon tudunk mit tenni.  
 
Garai Sándor: Köszönöm, a beszámoló alatt mindenre választ kaptam. 
 
Szép Lajosné: Az a kérdésem, hogy elkészült-e a HÉSZ újabb tervezete? 
 
Rogán László: Decemberben szeretné a Képviselőtestület elfogadni. 
 
Szép Lajosné: Volt egy olyan igérvényünk a Polgármester úrtól, hogy az 
intézményi terület jelzőt leveszik a területünkről. Nem tudom, hogy ez 
megtörtént-e. Engem ez ebből a szempontból érdekel. 
A múlt héten volt egy egyeztetés, ahol a védett területekről volt szó. 
Nekünk van ott egy 0137/17-es földterületünk. Ott az szerepel, hogy ez 
védett, a 0137/18 nem, a 0137/19 megint védett. Ezt így nem tudom 
követni. A nagy védett területekben egyik védett, a másik nem. Ez hogyan 
lehetséges.  
A 058/73.-as föld a férjem a TSZ-ből kapta, mint szántót. Most kiderült, 
hogy ez egy nagyon védett terület. Nem tudom miért. Van-e ott valami, ami 
azóta lett, ami korábban nem volt?  
Nekünk összesen ennyi van, és mindegyiknek van valamiféle titulusa, 
amitől úgy érzem, hogy rajta van az önkormányzat keze. Hiába az enyém, 
de mégsem, mert nem csinálhatok semmit. 
A múltkori meghallgatáson volt olyan, hogy kérdeztek dolgokat, és az volt, 
hogy írásban kapunk választ. Engem az is érdekelne, hogy mások mit 
kérdeztek, és mi volt rá a válasz.  
 
Rogán László: Ami közérdekre számot tarthat az igen. Egyéni ügyekben 
nem. 
 
Szép Lajosné: Én nagyon sok helyen látom, hogy az önkormányzatok 
közmunkásokkal – egy szakember irányításával – terméket termelnek. Meg 
lehet nézni az önkormányzati területeket, hogy néznek ki. Ezt nálunk is 
meg lehetne tenni az 50 közmunkással. 
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Rogán László: Sajnos az 50 közmunkás van még egy hétig, aztán 
elmennek 4 hónapra továbbképzésre, és tavasszal visszajönnek egy 
hónapra.  
 
Szép Lajosné: Kálvária – gyönyörű. Egyetlen dolog bánt, hogy ezeket a 
kereszteket régen lentről lehetett látni. Azért került bele a címerünkbe, mert 
a három kereszt látszik. Most úgy néz ki, mintha bekalapálták volna. Aki 
tudja, az tudja, hogy ott van. Őseink nem dugták el.  
Józsi atya mutatta a terveket, de az akkor nem látszott, hogy a helyreállítás 
után nem lehet majd látni. 
 
Rogán László: Ott egy kb. 2 m magas domb került elbontásra, hogy a 
templom falait kiáshassuk. A domb rejtette a falakat. Most nincs ott a 
domb. Józsi atyával egyeztetett helyre kerültek a keresztek. 
 
Szép Lajosné: Köszönöm. 
 
dr. Krepárt Tamás: A közeljövőben a természetvédelmi rendelettel 
kapcsolatban elmondom, hogy sokak számára nem ismert, hogy a jelenlegi 
helyi védettséget a 90-es évek végén rendelte el az önkormányzat. Egy 
kategorikus tiltással egy meglehetősen széles területre került ez 
kiterjesztésre. 
A jelenlegi vezetés úgy látta, hogy időszerű ennek a felülvizsgálata. Ennek 
kapcsán az önkormányzat megbízott egy szakértőt, aki javaslatot tett a 
védelem alatt tartás és kivonásra vonatkozóan. Fontosnak tartjuk, hogy az 
eddigi kategorikus tiltással ellentétben akár egyedi elbírálás szempontjai is 
figyelembe kerülhessenek, ha az ott helyben védett természeti értéket nem 
veszélyezteti. Ezt próbáljuk beépíteni a rendeletbe. Valóban sok olyan 
tulajdonos van, aki valóban mezőgazdasági tevékenységet szeretne 
folytatni. Mi úgy szeretnénk az új szabályozást megalkotni, ami nem jelent 
automatikus tiltást. 
Mezőgazdasági tevékenység – van egy olyan elképzelésünk, hogy az 
önkormányzat létrehozna egy kis mintagazdaságot. Ez részben szolgálhatna 
iskolai oktatási célokat, vagy gazdakörnek lehetne fóruma, esetleg az ott 
megtermelt gyümölcsökkel az iskolai étkeztetést lehetne segíteni. 
 
Kovács Attila: Néhány kérdést szeretnék föltenni.  
Az a helyzet, hogy nem mindig válaszolnak a kérdéseinkre. Nem adták le 
vágatlanul az adást. Úgy tudom, Rogán úr megcenzúrázza, és csak az 
mehet adásba, amit ő jónak lát. Az önkormányzati újság is úgy működik, 
hogy más vélemények nem hangozhatnak ott el. Cenzúra alatt van a 
közmeghallgatás is és az újság is.  
Udvarhelyi úr írt egy e-mailt, hogy ő ezeket a cikkeket nem fogja lehozni. 
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Rogán László: Most is élő adás van. Budakalászi újság nem párt újság. 
Abban nem fog megjelenni soha olyan rész, ami nem az ország vagy a 
város érdekét szolgálja. Ha a Budakalászi Nemzeti Fórum szeretné pl. a 
nyugdíjasokat támogatni, ez bele fog kerülni, de nem fog soha olyat olvasni 
benne, ami propaganda célokat szolgál. A Budakalászi Hirmondó a 
budakalászi köz tájékoztatását szolgálja.  
 
Kovács Attila: Igen sok olyan önkormányzati újságról tudok, ahol a 
különböző egyesületek, pártok megszólalhatnak. Sajnos a Budakalászi nem 
ilyen. 
Jegyzőtől kérdezem, hogy igaz-e, hogy a két alpolgármester nyelvpótlékot 
vesz fel? 
 
dr. Molnár Éva: Ön is tudja, hogy az alpolgármesterekre milyen 
jogszabályok vonatkoznak. Azt a javadalmazást kell biztosítani, amit a 
jogszabály előír. 
 
Kovács Attila: A törvény szerint akkor jár a nyelvpótlék, ha mindennapi 
tevékenysége során használja azt a nyelvet. Kérem, hogy a jogszabályt 
juttassa el hozzám. 
 
Dr. Molnár Éva: Jogszabály úgy írja elő, hogy bizonyos nyelvtudásokra 
kötelező adni a pótlékot. Ne kezdjünk erről vitatkozni. 
Kovács Attila: Szeretnék a két alpolgármesternek feltenni egy kérdést. 
NÉMETÜL BESZÉL!!!!!!!!!!!!! 
 
dr. Krepárt Tamás: Nem szeretném elrontani a show-t, de angolból van 
nyelvvizsgám, nem németből. Kérem, hogy a bohóckodást hagyjuk abba.  
 
Kovács Attila: Akkor Ercsényinétől várom a választ. 
 
Ercsényi Tiborné alpolgármester németül beszél. 
 
Rogán László: Remélem, meggyőzte az Alpolgármester Asszony, hogy 
tud németül. Kérem, hogy ezt most hagyjuk ezt abba. 
 
Kovács Attila: Kérem, hogy amit jogtalanul felvesznek pénzt, forgassák 
vissza szociális ügyre. 
Az M0-ással összefüggő 250 milliós csomagok hol tartanak?  
 
Rogán László: Ön is tudja, hogy műszaki tartalmat nem fogok felsorolni. 
Völner Pál államtitkár úrral kapcsolatot tartunk, és ő is jelzi, hogy 
Budakalász kérdése nagyon fontos. Ők is tudják, hogy lemaradásban 
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vannak. Erről folynak a tárgyalások. Ha ez olyan szakaszba jut, amit a 
testületnek meg kell vitatni, azt meg fogja tenni.  
 
Kovács Attila: Tolonics úr – igaz-e, hogy 2011-ben ittas állapotban 
balesetet okozott a HÉV átjárónál. 
 
Tolonics István: Nem okoztam balesetet.  
 
Kovács Attila: Alpolgármester úr elvesztett I. fokon egy magánvádas pert. 
Kiváncsi leszek, hogy mi lesz az Ön sorsa a II. fok után. 
Rogán úrtól kérdezem – igaz-e az, hogy Önt az irodájában félreérthetetlen 
helyzetben találták önkormányzati dolgozók. 
 
Rogán László: Nem tudom mire gondol Kovács úr. Nekem feleségem van 
– aki jelenleg sajnos kórházban. Engem nem találtak intim helyzetben 
senkivel.  
 
Kovács Attila: Jegyző asszonytól várom a jogszabályt a nyelvpótlékra 
vonatkozóan. 
 
Rogán László: Van Budakalászon egy olyan képviselőtestület, amelyik 
legyőzte a gyűlölködést. Kovács úr a múlt, mi a jövő vagyunk. Kovács úr 
lételeme az emberek sértegetése.  
 
Kincsesné Salca Mária: Kezdem én is az Erdőhát utcával. 10 cm-es 
gödrök vannak rajta. Addig, amíg a környezet az útjavításra nem alkalmas, 
a lyukakat be kell tömni. 
 
Rogán László: Ez napokon belül meg fog történni. 
 
Kincsesné Salca Mária: Láttam az elkerülő útnak a környezetvédelmi 
hatóság állásfoglalását. Tévedés van benne. Ha meg is adták, azt vissza kell 
vonni, mert tévedtek, mert kiderült, hogy Natura 2000-es területen is 
átmegy, és ők azt nyilatkozták, hogy nem érint ilyen területet. 
A másik az erdészet állásfoglalása. Tehát még nincs engedélyezve az 
elkerülő út.  
Lakossági tiltakozás lesz ellene, ha a patakmederbe kap engedélyt. 
Ellenben nem tiltakozunk, ha a Pomáz területén épül meg az elkerülő, mert 
ez alkalmas lesz arra, hogy kievezesse a Budakalászon átmenő forgalmat a 
11-esre. Többekkel közöltem a véleményemet, és mivel a Pomázi elkerülő 
út nem kapott engedélyt, az Ürömi nem engedi, kizárólag az alagutat, 
éppen ezért annak a völgybe tervezett szakasznak se eleje, se vége. Ezzel 
kapcsolatban az Interneten hozzájutottam olyan térképhez, ami a 
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patakvölgy területeit megszabdalta. Semmi értelme a szakaszos 
védelemnek.  
Az elkerülő útnak a tervezett szakaszát nem szabad megépíteni, viszont a 
Budakalásztól Északra eső részét meg kell építeni. Ennek viszont a 
csapadékvíz befogadója a Zrínyi utcai árok, ami szakszerűtlenül lett 
megépítve. A HÉV alá folyik a csapadékvíz, és ez tömegbalesetet okozhat. 
Ott folyamatos lejtést kell biztosítani egészen a Dunáig.  
Több helyen érdeklődtem, hogy kinek a dolga. Azt a választ kaptam, hogy 
a kezelő dolga. Akkor a mi dolgunk. Ez két települést szolgál, de a 
szentistvántelepieket védi. Ennek a megoldását kifejezetten a 
budakalásziak érdekében a budakalászi önkormányzatnak kell 
szorgalmaznia.  
Miért tagadja meg az önkormányzat azt a lényegi segítséget olyantól, 
akinek 8 éve nincs fűthető lakása. A minisztériumból azt mondták, hogy az 
önkormányzat dolga, hogy ezt megoldja. Küldtek engem a hajléktalan 
szállóra, de ott csak férfiak vannak.  
Ha az önkormányzat segíteni akart volna, nem nyúlt volna 28 hónapra a 
leégett házam helyreállításának engedélyezése.  
Közvilágítás – nagyon gyér sok helyen. 
Hírmondó – cáfolták a cenzúrát. A Hirmondó nem pártlap, de abszurdum 
és igazságtalanság, hogy kizárólag az önkormányzat képviselőjelöltjét 
ismertették a Hírmondóban, és a többit nem. A többi képviselőjelöltnek 
ugyan olyan joga lett volna bemutatkozni. Igazságtalanság és 
törvénytelenség történt.  
 
Rogán László: Az M0-al és az elkerülő úttal kapcsolatban korai még 
konkrétumokról beszélni.  
A Hírmondó valóban nem pártlap, hanem az Önkormányzat egyik 
tájékoztató eszköze.  
 
Fuisz Tibor: Örömmel fogadtam a Berdóra vonatkozó híreket. Láttam, 
hogy lesz csatornázás is. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy van egy 
olyan szakasz, ahol még vezetékes ivóvíz sincs. Én kérem, hogy az 
önkormányzat segítsen abban, hogy ez megvalósuljon.  
 
Kaltner Károly: Igen, felvettük a kapcsolatot. Javasoltam, hogy szedjük 
össze az embereket, akik részt vennének ebben. Bízom abban, hogy ez 
mielőbb megvalósul. 
 
Sárosi Tibor: A BMSE elnöke vagyok, 250-280 gyermek sportol a kezem 
alatt. Ebben az évben nagyon sokminden történt a sport területén. Ebben 
nagy szerepe van annak, hogy az Önkormányzat magas szinten támogatja 
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az egyesületeket. A sportnak az a feladata, hogy becsületre, jóra tanítsa, 
nevelje a gyerekeket.  
 
Deák Alfréd: Van egy félbemaradt sportlétesítményünk, az uszoda. Mi 
lesz ennek a sorsa. 
 
Rogán László: Ezt nem az önkormányzat hagyta abba, hanem az Öttusa 
EB kapcsán egy vállalkozás. A Sportcsarnok akkori hasznosítójának volt 
egy cége, az szerette volna megcsinálni. 
Budakalászon egy vizes létesítmény megvalósítása nem lenne rentábilis. 
Valami másra kellene használni. Ezzel kapcsolatban volt néhány 
megkeresés, de egyelőre pénzügyi források hiányában ott marad.  
 
Braun Péter: Ivóvíz bevezetésével kapcsolatban – én is felvettem Kaltner 
úrral a kapcsolatot. El tudjuk-e érni, hogy a Dunaparton önerőből be tudjuk 
vezetni az ivóvizet? 
 
Kaltner Károly: Bízunk abban, hogy sikerül megindítanunk ezt a 
folyamatot. Mi azon leszünk, hogy ez valóban megvalósuljon.  
Egy pár mondatot szeretnék hozzátenni - Deák Alfrédnak, ha ilyen eset 
előfordul – bárkivel – nyugodtan hívjanak bennünket, amiben tudunk, 
segítünk. 
Elkerülő út – eszünkben sincs lassítani. Én azt látom, hogy egy hónapon 
belül három hír jelent meg, három határidővel. Én nem látom azt, hogy 
mikor lesz, amikor rá tudunk hajtani az M0-ra. 
Budakalászon ez legalább 8000 embert érint, mert vagy közlekedik, vagy 
elviseli a közlekedést. Elvi síkon ne vessük el az elkerülő út megépítésének 
lehetőségét. Én támogatnám, mert ki lehetne vezetni Budakalászról a 
forgalmat.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a 
közmeghallgatást 19.40 órakor berekesztette. 
 

K.M.F. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


