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Javasolt napirend: 
 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 

 
 
1. Az Önkormányzat közérdekű lakossági tájékoztatója az előző közmeghallgatás 

óta történt eseményekről 
Előadó: Rogán László polgármester 

 
2. Lakossági közérdekű hozzászólások, javaslatok 
 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A közmeghallgatással 
egybekötött testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel 
határozatképes.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen szavazattal a 
javasolt napirendet elfogadja. 
 
 
1. Az Önkormányzat közérdekű lakossági tájékoztatója az előző 

közmeghallgatás óta történt eseményekről 
Előadó: Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester megtartja – prezentációval egybekötött – 
tájékoztatóját. 
 
 
Ezt követően felkéri Kovács László rendőrkapitányt, hogy tájékoztassa a 
jelenlévőket a rendőrség munkájáról. 
 
 
Kovács László Szentendrei rendőrkapitány rövid tájékoztatót ad a rendőrség 
munkájáról. 
Júliustól emelt óraszámban tudnak a közterületen járőrözni. A nyáron új 
őrsparancsnok érkezett Budakalászra. A Budakalászi városőrséggel kiváló az 
együttműködés. A nyár folyamán kiemelten ellenőriztük a tavak környékét, a 
folyamatos járőrözésnek és figyelemfelhívásnak is köszönhető, hogy ebben az 
évben senki nem fulladt a tóba. 
Kiváló az együttműködés a városőrséggel. 
Fokozottan ellenőrizzük a szeszesitalt árusító helyeket, és próbáljuk megoldani, 
hogy fiatalkorúak ne jussanak szeszesitalhoz. 
Az iskolákban – kérésükre – különböző felvilágosító előadásokat tartunk.  
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2. Lakossági közérdekű hozzászólások, javaslatok 
 
Lecza István: A Vasútsoron van egy Hej vendéglő. 11-ig vannak nyitva, de reggel 
4-5 óra körül, amikor elmennek, az úttest üveggel van borítva. Miért nem lehet 
ellenőrizni, hogy a zárórát betartsák.  
 
Kovács László: Amikor bejelentést kapunk, mindig ellenőrizzük. Az Ön által 
említett időszakot az őrsparancsnok úr feljegyezte, és a járőrözést megerősítik. 
 
Baksa Zsolt Márton Áron u.: Számomra Budakalász legszebb része az Omszk-tó. 
Meglepődtem, hogy 8-10 autó jött velem szembe. Sorompó nincs, lakat nincs.  
Láttam 8-10 padot megrongálva.  
Tovább sétálva szemben találtam magam egy kerítéssel. A víztől kb. 20 méterre. ott 
egy építkezés folyik. Kitől kaptak ott engedélyt? Igaz, hogy az már magánterület, 
de ha nem kaptak volna engedélyt, olcsón vissza lehetett volna vásárolni.  
A terveken szerepelt ott egy kerékpárút. Azt valaki odacsalta, hogy ne kelljen a 
szomszédoktól engedélyt kérni.  
Tudott-e erről a Polgármester úron kívül más is? 
Kapott-e a Polgármester úr felhatalmazást a testülettől, hogy egy közparkon 
keresztül kezdődjön egy építkezés? 
Mi lesz, ha az ottlakók kitalálják, hogy a drótkerítést betonkerítésre cserélik? 
A 40 m-es védőtávolság miért nincs meg? 
A lakók miért nem kaptak értesítést? 
Kapott-e a polgármester úr felhatalmazást, hogy teherautók haladjanak egy 
közparkon keresztül? 
 
Szabó Imre: Kapitány úrtól kérdezem, hogy szemptember 30-án voltam Önnél. Ön 
akkor tett egy ígéretet, hogy megkeresi az önkormányzatot, hogy egy bizonyos 
területet szakmai felméréssel egyértelműsítsenek. 
Mikor fog ez megtörténni. 
 
Kovács László: A közlekedésrendészeti osztály megkapta ezt a feladatot. 
Egyébként ezt a terület a Pest Megyei Közútkezelő kompetenciájában van, tehát 
egy szélesebb körű egyeztetést fog igényelni. 
Az Ön felvetése nyomán beindult egy konzultáció. 
 
Kincsesné Salca Mária Kerestem a rendőrséget, hogy sürgősen állítsa le az 
építkezést, de nem tudtam zöldágra vergődni velük. 
 
Rogán László: Kérem, hogy a Kapitány úrhoz címzett kérdéseket tegyék fel 
először. 
 
Pál Béla: A kapitány úrtól kérdezem: tudnak-e abban segíteni, hogy a biciklisek 
hogyan használják a kerékpárutat? Rendszeresen középen mennek. A gátról le 
kellene küldeni őket, a Metró áruháznál pedig rákényszeríteni őket a kerékpárútra. 
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Kovács László: Élethalálharcot vív a rendőrség és a kerékpáros társadalom. A 
kerékpárosok szerint a kerékpárút alkalmatlan a kerékpározásra. Ők szeretnének a 
11-es úton kerékpározni. 
Ezen a szakaszon nem volt ilyen típusú jelzés, amit Ön jelzett. Szeretném, ha a 
közeljövőben ebben az ügyben felkeresne, hogy megbeszéljük a problémát.  
 
Orbán Erika: Kimaradt az útépítésből az Erdőhát utca. Rettentő kátyús.  
A forgalom följön a Pomázi útról az Erdőhát utcára, mert a lámpa nagyon 
visszatartja a közlekedőket. A Hegyalja utcán följönnek, és az Erdőháton mennek 
le az Orvosi rendelő előtt. Régen kint volt egy 30-as tábla, bár akkor sem 30-al 
mentek az autók.  
Nem kitiltani kell az autósokat, hanem megoldani Budakalász közlekedését.  
 
Kovács László: Forgalomtechnikai kérdésben nekünk nincs kompetenciánk. A 
szabályok betartatásában tudunk segíteni.  
 
Dr. Wettstein András: A hátsó tavakon engedélyezett-e a jetski használat. Évről 
évre több van. 
 
Kovács László: Vízi rendészeti tevékenységek alapvetően nem tartoznak a 
Szentendrei kapitánysághoz. Azt szeretném kérni, hogy egyeztessünk, nézzük meg, 
hogy milyen lehetőségek vannak, hogy a vízi rendészethez fordulhassunk.  
 
Rogán László polgármester megköszöni Kovács László kapitány úr megjelenését. 
 
Rogán László: Wettstein Andrásnak – természetesen nincs engedélyezve a jetski, 
hiszen bányató. Se fürödni, se horgászni nem lehetne ott.  
Erdőhát utcát megterveztetjük. Az Erdőhát utca megépítése 130 mFt-ba kerül. 
Annyi pénze nincs az önkormányzatnak, hogy mindenhol egyszerre építsen utat. 
Bárhol kezdjük, a város másik végén lakók elégedetlenek lesznek.  
 
Kincsesné Salca Mária: Megmondták-e a régiek az új hivatali dolgozóknak, hogy 
a bringás öregasszony kicsoda, mert nem engednek be a Hivatalba.  
Tegnap kaptam a hírt az egyik budakalászi képviselőtől, hogy kirúgták a jegyzőt! 
Erről nekem Karinthy Frigyes jutott eszembe, aki a „Tanár úr kérem”-ben azt adta 
egy rossz tanuló gyerek szájába, hogy: „nem lehet iskolába menni, nincs kapu, nem 
lehet bemenni” 
Nos, most úgy látszik, Budakalászon is ez a helyzet: a földmérőknek az Omszk-tó 
körüli közparkban történt megjelenése óta mi, budakalásziak sokan követeljük, 
hogy állítsák le a törvénysértéseket megvalósító, valójában a volt alpolgármester, 
Zentai Lőrinc által intézett építkezést. 
A Bocsi-Zentai törvénysértő üzleti páros jelenleg is az önkormányzatnál és a 
Polgármesteri Hivatalban működő támogatói – a tegnapi hír szerint - eltávolították 
a „kaput”: a budakalászi jegyzőt, hogy ne lehessen „bemenni”, vagyis: ne legyen 
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arra hivatott, törvény-ismerő, vezető személy, aki intézkedhetne a közvagyon 
védelmében! 
Lehet, hogy tévedek, de jóhiszeműen azt feltételezem, hogy dr. Molnár Éva 
budakalászi jegyző mindeddig igyekezett munkáltatójának, a budakalászi 
képviselő-testületi többségnek megfelelni, de ekkora törvénysértés-halmaz 
jóváhagyásához már bizonyára nem adta a nevét. 
Ha ez így van, akkor ezért ő nem büntetést, elbocsátást érdemel, hanem inkább azt, 
hogy megerősítsék tisztességes munkahelyi szerepében. 
Mi, budakalásziak viszont most – jegyző hiányában – kizárólag az Önök hivatalos, 
törvényismerő, állami intézmények segítségére számíthatunk.  
Tisztelettel kérem, hogy azonnal állítsák le a közparkban a magáncélú építkezést! 
Vizsgálják ki, mi történt 1977-1986-1998-2002-2006-2010-2014-ben az Omszk-
park É-Ny-i sarkával kapcsolatban! 
Állíttassák helyre a lerombolt közvagyont – a lerombolók költségére! 
Vizsgálják ki, dr. Molnár Éva jegyzőt miért kellett kirúgni, és miért éppen most! 
Meg kell akadályozni az Omszk-parki ingatlan panamát! A közvagyon vagy 
maradjon közpark, vagy ha a rohamszerű építést már nem tudnánk megakadályozni 
– a „papírmunka” lassúsága miatt -, a bitorolt terület épületekkel együtt kerüljön 
vissza köztulajdonba. 
Az Omszk-tó melletti közparkban a múlt héten még csak földmérők végezték a 
Zentai Lőrinc által törvénysértéssel elbitorolt „ingatlan”- terület kitűzését, - ezért 
kértek tőlem segítséget közelben lakó budakalászi lakosok. 
Ezen a héten már hatalmas rombolásról számoltak be még többen, és tegnap estére 
– magam is láttam a helyszínt – megépítették már a drótháló-kerítést is, meg sem 
várva, hogy a vasoszlop betonalapja megkössön, ezért a huzalfeszítés pl. a sarki 
oszlopot kissé bedöntötte. Volt olyan budakalászi lakos, aki beszélt az ELMŰ-
sökkel, akik gyorsan kiépítették a villanyvezetéket, és munkásokkal, akik 
Romániából jöttek, és itt egy évi munkára kaptak ígéretet. Volt, aki megtudta, hogy 
Zentai már nem 30 lakásos lakótelepet akar ide építtetni, hanem csak hat lakást. De 
akkor is a kavicsbánya felszámolása óta törvényesen a település tulajdonába tartozó 
közparkban! És a tó vízvédő-övezetén belül, tehát környezetvédelem 
szempontjából megengedhetetlen helyen! 
A csatolt, 2002-ben készült szerkezeti terv részletén jól látható, hogy Zentai a 
kiszemelt zsákmány-terület mellett a tóig „görbíttette” a vízvédelmi övezet határát! 
Tehette: ő korábban a kárpótlási földkiadó bizottság tagjaként szemet vetett ezekre 
a térképen felejtett rajzú telkekre, szántónak minősítette, amit a Földhivatal nem 
ellenőrzött, mint szántót, kiadta magának kárpótlási földként.” 2002-ben 
alpolgármester volt, és a szerkezeti terv Zentai kedve szerinti alakításából látható, 
hogy már akkor is összejátszott Bocsi István jegyzővel. 
Amikor Zentai a közparkban fekvő telkeire telekalakítási engedélyt kért, hogy majd 
építhessen rájuk, a szomszédos telkek tulajdonosai is előírásos értesítést kaptak 
erről, és fellebbeztek. 
2006-ban Zentai újra telekalakítási engedélyt kért a közparkban magának kiszemelt 
telkekre, de a szomszédos telkek tulajdonosai is előírásos értesítést kaptak erről, és 
ismét fellebbeztek. Ekkor kérték az én képviselői segítségemet is ahhoz, hogy a 
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köz-Wc-mosdó megmaradjon, hogy ne őket zaklassák mellékhelyiségért a park 
látogatói. Tiltakozó próbálkozásaink ellenére és közepette 2006. október 13-án 
Zentai leromboltatta a szociális épületet. 
2007-ben, miután kérésemre a Földművelésügyi Minisztérium a csatolt 
állásfoglalását elküldte, javasoltam az önkormányzatnak, hogy bírósági úton 
jegyeztesse be a törvényes tulajdonjogát a közpark Zentai miatt kihagyott, WC-s 
területére is. Parlagi Endre polgármester kezdeményezte az önkormányzati 
tulajdonjog megállapítását és bejegyeztetését a nyilvántartásba, - de az ő súlyos 
megrágalmazása árán hatalomba került – én röviden így nevezem őket: csaló banda 
- visszavonta Parlagiék korábbi határozatainak egy részét, ezt is. 
Zentai a magának kiszemelt telkek mentén berajzoltatott egy egyméteres 
területsávot, azért, hogy a telekalakítási engedélyhez ne kelljen az ott lakó 
szomszédoknak is értesítést kapniuk. Nem is kaptak, azóta sem. Tehát több 
alkalmuk nem volt fellebbezésre. Ez sem törvényes eljárás. 
Most derült égből villámcsapásként érte őket a múlt héten, hogy a közparkban 
földmérők dolgoztak: a földhivatalban bejegyző okirat nélkül 1977-ben térképre 
rajzolt „telkek” kitűzését végezték! 
És pár nappal később már ott áll a kerítés is! És a munkagépek széles 
„mélyszántása”, a Tanító út és a József Attila utca között, a parkon keresztül-kasul, 
hiszen út nem vezet a bitorolt „telkekhez”! 
Tehát már a fa alá sem lehet járni, a lerombolt WC mellé. A tó átellenes sarkánál 
meghagyott szociális épület pedig túl messze van. Nem véletlen, hogy a Köjál 
utasította a tanácsot a WC-k és mosdók megépítésére: - a vérhasjárványok miatt! 
És most: kezdődhetnek újra a járványok? 
Kérem szíves és gyors intézkedésüket! 
Megoldásnak ez a javaslatom: 
1.bontsák el a friss kerítést; 
2.állítsák helyre a lerombolt szociális épületet - a lerombolója költségére; 
3.a továbbiakban vegyék komolyan az előírásos vízvédő övezetet: több millió 
ember ivóvízbázisa rejlik a föld alatt Szentendre és Budakalász környékén! 
4. vegyék komolyan a József Attila utca felőli sorompóra rögzített táblán olvasható 
tiltásokat. A rendje, autóval, sőt, még motorkerékpárral is behajtani tilos, még 
kutyával sem lenne szabad ott sétálni! Stb. 
 
Dr. Krepárt Tamás: A Mária most meglepően szűkre fogta az építéssel 
kapcsolatos kifogásait.  
Annak idején Kincsesné észrevétele alapján kiváltottuk az ingatlan tulajdoni lapját. 
A tulajdonosok kárpótlásként kapták meg. 
Ez az ingatlan soha nem volt a közpark része, soha nem volt önkormányzati 
tulajdon. Ez az önkormányzattól függetlenül került magánszemélyek tulajdonába. 
Parlagi Endre ezzel kapcsolatban pert indított, az ezzel kapcsolatos eljárás 2009-
ben véget ért. A legfelsőbb Bíróság jogerős ítéletet hozott az ügyben. 
Az önkormányzat próbált a földhivatal ellen is pert indítani, ezt 2010-ben zárták le.  
A jelenlegi jogi helyzet kialakulása az országos jogszabályoknak megfelelően és az 
önkormányzattól függetlenül történt. 
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Az építéshatósági kérdés az egy másik ügy. A korábbi szabályozás alapján erre az 
ingatlanra egy 31 lakásos társasházat lehetett volna építeni. 
Erre a területre új szabályozó elemeket alkottak meg, és ezt a 2010-es testület már 
nem fogadta el.  
Erre a területre 10 lakást lehet építeni, információink szerint 7 lakás épül.  
Budakalász Polgármesteri Hivatala építéshatósági ügyben nem jár el. Ha bárkinek 
bármilyen ügye, problémája van, Szentendre Város építéshatóságához fordulhat. 
Kincsesné Salca Mária tevékenysége megkeseríti az önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal munkáját. Folyamatosan rágalmazza az önkormányzati 
képviselőket. 
A legutolsó levelében egész konkrétan arra kér mindenkit, hogy itt a tettlegesség 
ideje, menjünk ki, és tépjük ki a kerítést. 
Erre az eseményre ő szeretné meghívni a rendőrséget is. 
Én mindenkit kérek, ha valaki látja, hogy kerítést bont, azonnal hívja a rendőrséget, 
mert ezzel bűncselekményt hajt végre. 
 
Kincsesné Salca Mária: Földművelésügyi Minisztérium szakvéleménye szerint a 
kijelölés jogszabálysértő volt. 
 
Szabó Imre: Gratulálni szeretnék a képviselőknek a megválasztásukhoz. 
Azt javasolnám, hogy ezzel a bizalommal éljenek, és ne visszaéljenek. 
Egy önkormányzati dolgozó a Szentendrei útról a város felé haladva, pénteki 
napon, amikor lehet égetni, és az új sorháznál felmutatta az igazolványát, és 
felszólította, hogy oltsa el a tüzet, mert közterületen nem lehet égetni. 
Fölhívtam a hivatalt, de nem voltak biztosak benne, hogy lehet-e vagy sem. 
A hivatali dolgozó azt mondta, hogy hordja be a saját telkére és ott égessen. 
Kérdésem, hogy a közterület – árok és járda tisztítása – ilyen esetben kinek a 
feladata az ott összegyűlt levelek elégetése, elszállítása.  
Én a saját területemről összegyűjtöm, de nem tudok annyi zsákot összeszedni, 
amennyibe beleférne. Az utcai fronton is 11 zsáknyit gyűjtöttem össze. Ilyenkor mi 
a teendő? 
Másik: 2013-as panaszok és beadványokról szóló törvény alapján az egy éves 
évforduló előtt nem kaptam érdemi választ. Tettem egy panaszt és egy közérdekű 
bejelentést. Az aljegyző asszonyhoz tenném fel a kérdést. Egy ilyen beadványra, 
ami azt szolgálná, hogy a lakosság és a hivatal kapcsolata minél jobb legyen, 
mennyi időn belül kell érdemben válaszolni?  
A jegyző a rendőrségre küldi, a rendőrség elküldi a kormányhivatalnak, a 
kormányhivatal a jegyzőnek. Ez megy 11 hónapja.  
Hallottam, hogy a Jegyző asszonyt menesztik. Azt is hallottam, hogy lesznek 
változások. Gondolom, ez törvényesen fog történni, pályáztatva, kiválasztva. Akkor 
kihez fog ez tartozni? 
 
Rogán László: Budakalász Város Önkormányzata közös megegyezéssel jegyzőt 
fog váltani.  
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Közterületen lehet égetni. Kérem a kolléganőmet, hogy jöjjön, és mondja el 
részletesen az erre vonatkozó szabályokat. 
Itt szeretném elmondani, hogy a rendeletet most kívánjuk megváltoztatni, és az 
égetést meg szeretnénk szüntetni. De ehhez a feltételeket meg kell teremtenünk.  
 
Fetterné Ferenczy Beatrix: Közterületen semmilyen napokon nem lehet égetni. A 
Ciklámen utcára vonatkozóan van egy külön szabályozás, tekintve, hogy az óvoda 
és a bölcsőde mellett helyezkedik el. Az intézmény működési idejében 100 m-en 
belül nem lehet égetni.  
 
Szabó Imre: Lemérte valaki, hogy hány méterre van az óvodától a Szentendrei útra 
eső rész? Hajlandó vagyok odamenni és lemérni. 
Én nagyon egyetértek azzal, hogy ne legyen égetés, de ha 200 méterre van valaki, 
és D-Nyi szél fúj, akkor is odafújja a füstöt. 
Én összeszedném az egészet, de sajnos nem viszik el. 
 
Rogán László: Igen, azt szeretnénk, ha az égetés megszűnne. 2016-ra komposztáló 
edényeket kapunk, addig pedig próbálunk több zsákot kieszközölni a vállalkozótól. 
 
Dr. Papp Judit: Egyéni sérelemmel kezdődött ez a panasz. Ön személyesen is járt 
benn. A jegyző asszony lefolytatta a vizsgálatot, az eljárást. Ezt követően többszöri 
levélváltás volt. Rendőrségre tettük át az ügyet. Azóta nem tudok róla, illetve 
tudomásom szerint lezárta a rendőrség és a Polgármesteri Hivatal is. 
 
Szabó Imre: Ezek szerint nincs tisztában a menettel. 2013 decemberében 
személyesen voltam Önnél. Ezt azóta is intéznek.  
Én azt kértem, hogy vizsgálják ki a közterület-felügyelő intézkedésének 
szabálytalanságait, törvénysértéseit. A jegyző asszony nem vizsgálta ki, hanem egy 
alibi levelet küldött 9 hónap után. Mennyi idő alatt kell Önöknek egy közérdekű és 
egy panaszbeadványt kivizsgálni.  
 
Dr. Papp Judit: Ez egy egyéni szabálysértési ügy. 
 
Szabó Imre: Ez közügy.  
 
Dr. Papp Judit: Ez egyéni ügy. 
 
Kővári Istvánné Magyar utca: Örülök, hogy hallottam a komposztálás 
lehetőségéről. Az égetés nem csak egészségkárosító, hanem pazarlás is.  
Nagyon sok hangos eszközt használnak. Nyáron a fűnyíró, télen a láncfűrész. Ezt 
szabályozni kellene, hogy mikor lehet hangos eszközöket használni. 
 
Kaltner Károly: Most folyik a környezetvédelmi rendeletünk felülvizsgálata. Ez 
foglalkozik az Ön által felvetett kérdésekkel is.  
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Vincze István Pomázi út 28.: A Hegyalja út Pomázi út kereszteződésénél esős 
időben víz alakul ki, nem lehet a járdáról a zebrára rámenni. Ennek a kijavítását 
meg kellene oldani.  
 
Dévai Ferenc: Szeretném jelezni, hogy az általam függetlennek vélt vendégek 
létszámából 13-an távoztak a Polgármester úr beszámolója alatt. Képesek voltak ily 
módon szerepet cserélni. 1.20 perces filmet levetíteni, az emberek idejével 
visszaélni. 
Ez közmeghallgatás és nem polgármesteri beszámoló. 
 
Rogán László: Ha a lakosok azt kérik, hogy a vetítéssel kezdjünk, akkor vetítéssel 
kezdünk.  
 
Dévai Ferenc: Aki nagyon akarja, megnézi a VKC-n.  
Nekem a rendőrséggel egyszer volt komoly összetűzésem, 1984-ben, 
sajtószabadság miatt. 
A múltkori közmeghallgatás úgy záródott, hogy nem ismertem rá arra a részre, 
amiért én idejöttem, mert ami nem tetszett, azt kivágták. 
Valaki számolja az újságban, hogy kiadványonként a polgármester úr minimum 6x 
szerepel fényképpel? Soha egy kritikus vélemény sem az újságban, sem a tévében, 
el nem hangzik. Ezt le lehet ellenőrizni.  
Összeírtam azokat a veszteségeket, amiket szeretnék felhozni. A beruházásoknál 
nem volt ott a forrás. Amennyiben ezek a beruházások pályázati pénzek, jó lett 
volna elmondani. Az egészségház esetében az egykor összeadott pénzünk került 
felhasználásra. A többinél nem tudom mi volt a forrás.  
Komoly veszteségeket érzek, hogy az ezt megelőző időben és most is három 
polgármestert tart fenn az önkormányzat.  
Itt két bizottságot négy bizottságra váltjuk. Az egyikben elnök, a másikban tag, 
nem tudom mennyi pénzért. Ez a fajta mértéktelen pénzfölvétel egyre inkább 
felháborító. Remélem, nem csak tőlem fogják hallani. 
Veszteségként élem meg, mert nem kívántak arra törekvést, hogy azt a bizonyos 
parti telket megvegyék. Ellenben a Felsővár utcában 21 millióért azt a pici telket.  
Az óvoda területéből elveszett 1000 m2. Ott volt a kitűnő levegőjű terület az új 
óvoda mellett, amit felparcelláztak, és az a pénz eltűnik. 
 
Rogán László: 82,6 %-kal lettem polgármester, a Budakalászi polgárok elfogadják 
azt a munkát, amit eddig csináltunk. 
 
Dévai Ferenc: Az 1000 m2 az óvodából eltűnt, a Szegfű utcai grund az eltűnt, azon 
épületeket építenek.  
Én ezeket a cselekedeteket kénytelen voltam felhozni.  
Szalonka utcában egészséges helye lett volna a gyerekeknek, ki tudja milyen okból, 
felparcellázták, és eltűnt ez a pénz is.  
Híd ügy – ott mozgássérült át nem tud menni.  
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A főépítész átszabta a falut. Lepaktál a betelepülőkkel, akik jönnek és felzabálják 
Budakalász zöldfelületét. 
Nem szabadna a közpénzzel így bánni. A templom bejárata el lett virágozva. Alig 
lehet megközelíteni. Aztán meg kicserélték, a szép virágzó töveket kidobták, újakat 
tettek a helyükre. Nem tudom, kinek érte meg. 
 
Rogán László: Évek óta októberben az egynyári virágok mindig át lettek ültetve. 
Nem értem, hogy ezzel mi a probléma.  
 
Vilmos Gyula: Égetési probléma – nem avart égetek, hanem rózsatövet, szúrós 
kórót. Azt, ha kitenném, nem biztos, hogy elvinnék. 
A Magyar utcában bármikor arra mennek, iszonyatos gumiszagot lehet érezni. 
Hogy egyeztethető ez össze az egészséges életmódra törekvéssel?  
 
Rogán László: Volt már ilyen ellenőrzés, tettenérés. Az a baj, ha nem tudjuk tetten 
érni az elkövetőt, nem tudunk eljárást indítani. Kértem a városőrséget, hogy 
ellenőrizze, hogy hol száll föl a füst. Azt is elmondtam, hogy nem a büntetés az 
elsődleges, hanem a figyelmeztetés. Nem az a lényeg, hogy pénzbírságot szabjunk 
ki, hanem az, hogy ne szennyezzük a levegőt. 
 
Juhász Lajos Pacsirta utca: Kőbányai út vége – hetek, hónapok óta hibás a 
közvilágítás. Az ott lévő játszótéren összejönnek fiatalok, és oda nem illő 
tevékenységet folytatnak. Lehet-e ott esetleg járőrözéssel ezen segíteni. 
 
Rogán László: Felvetésed alapján a városőrség felé jelezzük. 
 
Molnár Ákosné Scholz Ferenc u. 8.: Az egészségházban mikor lesz működtetve a 
beteghívó rendszer? Szűk a váró, de nem lehet kijjebb jönni, mert betolakodnak. Az 
orvosok azt mondják, hogy nem működik.  
A felnőtt rendelésre történő váróban – azon a szűk részen – nincs levegő. 
Égetéssel kapcsolatban – a tavasszal volt egy gumiégetés, felhívtam a 
közterületeseket, és közölték, hogy ők már este nem dolgoznak. Hívjam a 
rendőrséget.  
Rogán László: Éjszaka a rendőrség látja el a járőrözést. 
Az orvosi rendelő úgy lett megtervezve, hogy ott is van kijelzője a 
hívórendszernek.  1,5 mFt-ért építtettük ki a rendszert.  
Mi magyarok szeretünk odaállni az ajtóba.  
Sajnos nincsenek itt az orvosok, így nem tudják ők elmondani, hogy miért nem 
működtetik. Valamiért – nem tudom miért – nem szeretik ezt a rendszer. Csak egy 
kis akarat kellene, hogy használják. Már azt is megoldottuk, hogy csak az 
asszisztenciához csörögjön. Én nem tudom az orvosokat kényszeríteni, hogy ezt 
használják.  
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Deutsch József: Környezetvédelmi rendelet – remélem, azért szalonnát sütni lehet? 
Örülök, hogy a gyár területén a garázs-részek lebontódtak. Van-e valami 
hasznosítási elképzelés? 
A kémény mellett van a kazánház, aminek be van szakadva a teteje. Van-e valami 
elképzelés. 
A Hársfa borkert – azzal van-e valami terve az Önkormányzatnak? Jó lenne valamit 
kezdeni vele valamit. 
Kovács L. Mályva utca sarkán – víz kialakul – a Mersichék háza melletti területen 
nem lehetne-e szikkasztót csinálni. 
Felmerült-e az a gondolat, hogy az iskolaépítés – nem lehetne-e az iskolával 
szemben egy alsó tagozatot építeni. Hátha olcsóbb lenne a megoldás: 
 
Rogán László: Kovács Lajos és Mályva utca sarkán – az óvodaépítés kapcsán -  
megoldottuk a víz-szikkasztást. 
Iskolaépítés – 4 tanterem, jövőre a Kalász Suliban is gond lesz, de ott fizikálisan 
probléma lesz. 
Új iskolában gondolkodunk Budakalászon. Két helyszín merült fel. Az egyik a 
Klenity területén, a másik a Zeneiskola mögötti rész, a gyár területe. Nagyon jó 
központ alakulhatna ott ki – faluház, zeneiskola, iskola.  
Hársfa Borkert – az önkormányzat – vételi joggal rendelkezik a felső terület 
tulajdonosa. Emlékeim szerint talán még egy évig él a vételi jog, 45 mFt-ért. 
Amennyiben nem, úgy másfajta hasznosítást keresünk. 
 
Horváth József Kántor u.: Hallottam egy interjút az alpolgármesterrel, ahol 
elkerülő útról volt szó. Hol fog ez megépülni. 
Régen volt az évi 250 mFt-os kártérítés. Elég rég nem hallottunk róla. Már jó sok 
pénz összejöhetett.  
 
Rogán László: Ehhez minden segítséget köszönettel vennék, de a legutolsó 
információim szerint az EU nem támogatja, erre a Magyar Államnak nem lesz 
pénze. 
Ha bejönne a polgármesteri hivatalba, meg tudnám mutatni, hogy tervezünk egy 
feltáró utat. Ez levenné az óriási forgalmat a József Attila utcáról és a Kántor 
utcáról. Ezt szeretnénk úgy megoldani, hogy az útépítés minden kritériumával 
rendelkezzen. Ott van egy nagy szennyvízelvezető cső, amit ki kell váltani. A 
Majdani feltáró út több sebből vérzik. A kiserdő magántulajdon, ott nem mehet az 
út. Ami a HÉSZ-ben le van jegyezve, ott nincs magántulajdon.  
 
Ercsényi Tiborné: Itt nem egy elkerülő útról van szó, hanem bizonyos utcák 
burkolatot kapnak. Ha bármilyen vészhelyzet adódik, és beáll a József A. utca 
forgalma, akkor Szentistvántelepet csak Szentendre érintésével közelítheti meg egy 
mentő, vagy tűzoltó. Ezeket az utakat azért szorgalmazzuk, hogy végszükség esetén 
a körforgalom kikerülésével is meg lehessen közelíteni Szentistvántelepet.  
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Bodovics Tamás Kántor utca – Amikor a József A. utca forgalma áll, egy sáv 
akkor is szabad. A Kántor utcába nagyon nehéz befordulni. Ott két forgalmi sáv és 
egy járda nem fér el. Szerintem balesetveszélyes lesz.  
Bármelyik másik út megépítésével ezt a feltáró utat meg lehet oldani. 
Orvosok – gyakran ki van írva, hogy nem rendel az orvos, helyettesítése a másik 
orvosnak saját rendelési idejében. Nem lehetne ezt a honlapon közzé tenni?  
 
Rogán László: A 250 mFt-ok nem érkeznek. Eddig Völner úrral voltunk 
kapcsolatban, most Tasó László államtitkár úr van, tőle kértem személyes 
találkozót. Remélem, hogy ott eredményre jutunk. Amennyiben nem, Budakalász 
meg fogja tenni, amit meg kell tennie.  
 
Braun Péter Harcsa utca: Mi személyes egyeztetésre kértünk időpontot. 
Prezentációval kapcsolatban – szeretném, ha a legközelebbi prezentációban a 
Dunapart fejlődéséről is láthatnánk valamit. A mostaniban csak a kerékpártárolót 
láttuk. A Dunaparttal kapcsolatos bármilyen dolog a testület elé kerül, kérem, hogy 
keressenek meg bennünket.  
 
Kalocsai Csaba Kántor utca: Utca lakók írtunk polgármester úrnak levelet, és 
kértük, hogy a jövő évi költségvetésben jusson pénz a közvilágításra. 2-2,5 éve 
lakunk ott az utcában, és a közbiztonság nem a legjobb. A szolár láma is megoldás 
lehetne nálunk. 
9 ház épült az elmúlt két évben, 12 gyerek van ott, 5 után nem szívesen engedjük ki 
őket. 
 
Rogán László: Amit meg tudunk ígérni, az a közvilágítás. Szilárd burkolatot nem 
ígérhetünk. Ha sikerül extra forráshoz jutnunk, akkor sok mindent meg tudnánk 
valósítani.   
Mi sok helyen szeretnénk szolár lámpát. Ennek a bekerülési költsége nincs 500 eFt.  
 
Koller István: Azt nem tudom, hogy milyen vallású lehetett az az ember, aki a 
szerb kereszt mellől és a katolikus templom mellől kiszedte a bokrokat.  
 
Szabó Imre: Azért maradtam, hogy az aljegyző asszonyhoz szóljak, ugyanis nem 
értette a kérdésemet. Ugyanis azt kérdeztem, hogy a 2013. évi panaszokról és 
beadványokról szóló törvény szerint a beadott panaszt mennyi idő alatt vizsgálják 
ki. Erre ön egy jogi fordulattal személyes problémává alakította. Nincs személyes 
problémám. Ami a bírságra vonatkozik, azt már rég elfelejtettem. A panaszom 
olyan összetett, ami a rendőrségi vizsgálatok, a kormányhivatal és az önök nem 
értéséből adódik. 
A jegyző asszony, aki munkáltatója a bepanaszolt személynek, nem vizsgálta ki 
munkajogilag. Erre ön azt mondja, hogy ez személyes ügy. Személyes akkor lesz, 
amikor meggyőződöm róla, hogy Önök törvénytelenül jártak el. Én megígértem 
Önnek, hogy bármennyire is próbálják kibekkelni, hogy ezt a panaszbejelentésem, 
hogy nem vizsgálják ki, tovább fogok menni. Szépen haladunk, de egyelőre ez egy 
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általános rossz felfogás lesz az önkormányzat ténykedéséről, pedig itt egy emberről 
van szó, akit önök védenek.  
Hallomások jönnek, hogy kik fogják megpályázni a jegyzői beosztást, és állítólag 
az az ember is pályázik, aki ellen a panasz van. 
Önöknek 30 napjuk van arra, hogy megvizsgálják a panaszomat, ezzel szemben 11 
hónapja nem csinálnak semmit. Én választ nem kaptam. 
 
Dr. Papp Judit: Tavaly december óta húzódik az Ön problémája. Azóta legalább 8 
levelet írtunk. Én ezzel kapcsolatban többet nem kívánok elmondani.  
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a testületi üléssel 
egybekötött közmeghallgatást berekeszti. 
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