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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 10 fővel 

határozatképes.  

 

dr. Hantos István képviselő kéri, hogy a Vasút sori óvoda szülőinek hozzászólása 

legyen előbb. A javaslat 4 igennel és 6 tartózkodással elutasításra került. 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igennel és 4 tartózkodással 

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. 

 

 

 

2. Lakossági közérdekű hozzászólások, javaslatok: 
 

 

Németh Antal: Berdó csatornázásával kapcsolatban az Európai Uniós pályázatok 

10-15 % megvalósult, a pályázatok egy részét viszont az Európai Unió visszahívja. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 20%-ra emelte a pályázatok összegét és 

befogadott olyan pályázatokat, amiket nem tud finanszírozni. 

Így kapott Budakalász is lehetőséget, de nem volt jól előkészített a pályázatunk, így 

Budakalász Berdó csomagja nem került be a csomagtervbe. A Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium jövőre új projektet fog kiírni. Viszont lejárnak a vízjogi engedélyek, a 

tervdokumentációk. A helyi önkormányzat feladata az előkészítés, így nem helytálló 

az a kijelentés, hogy nincsen az önkormányzatnak más feladata, csak a konzultáció, 

mint ahogy azt polgármester úr a Hírmondóban állítja. Az önkormányzat dolgozói 
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sem adnak tájékoztatást. Kérném, hogy ezekben a témákban több tájékoztatást 

nyújtsanak. 

 

 

Kincsesné Salca Mária: Jó gondolat a mintagazdaság létrehozása. Mellette meg kell 

hirdetni az „ehető kertek” pályázatot, ne csak fű nőjön a kertekben.  

Az Egészségklub mellett a szintén 10 éves Budakalászi Énekkórus Keszthelyen 

országos második helyezést ért el. 

Rogán László polgármester: Gratulálunk nekik. 

Kincsesné Salca Mária: Volt szó a hulladék gyűjtéséről, de nem látok megoldást a 

külterületen keletkező hulladékoknál, mióta felszámolták a hulladékszigeteket a 

külterületi részeken. A hétvégi házak lakói nem tudják a szemetüket elhelyezni. A 

hulladékgyűjtő szigeteket inkább megszüntették, mintsem hogy fenntartanák. Hol 

lehetséges a hétvégente keletkező hulladék elszállítása, elhelyezése? Jelenleg ez 

nincs megoldva. 

Szúnyogirtás ugyan létezik, de szakemberek azt állítják, nem csak a szúnyogokat, 

hanem a méheket és hasznos rovarokat is ölik, ezért más megoldás kellene. 

Az Omszk park sorompóinál lévő táblákon lévő tiltások betartását hogy 

foganatosítja az önkormányzat, milyen intézkedéseket tettek eddig a 

szabálysértőkkel szemben? 

Szeretnék önkormányzati kölcsönt kérni hőszigetelésre, mert hidegben élek 10-12 

éve. 

Budakalászi elkerülő út elleni tiltakozásomat, megkapták-e? Szeretném ezt 

felolvasni, mert ez nem magánügy. 

Rogán László polgármester: Kérem az időkorlátot betartani. 

 

Szabó Imre: Elsősorban az önkormányzat felé benyújtott panaszok kivizsgálása és 

elhúzódása miatt szeretnék szólni. 

Emellett a Posta előtti járda parkolás ügye hogy áll?  Mikor lesz egyértelműsítve, 

hogy ott ne kapjanak az emberek bírságot, miközben ügyeket intéznek a postán? A 

posta előtt 2 autó parkolására van hely. Budapesten, Szentendrén működik a járdára 

felfestett csík. 

Főleg a Ciklámen utcai lakosok részéről felmerült az igény, hogy tisztázni kellene a 

közutakon található árkok tisztítását. Én rendben tartom a sajátomat, de nincs 

támogatás az önkormányzat részéről. 11 zsák levelet szedtem össze, kétszer 

telefonáltam az önkormányzathoz, hogy zsákot kérjek, de egyszer sem hívtak vissza. 

Hogyan lehet elérni az illetékest, hiszen csak az ügyfélszolgálatot tudom hívni? 

Vasárnapi fűnyírás tiltása mellett - ha valóban a lakosság érdekében történt - tiltani 

kéne a forgalmat a Szentendrei út felől is, mert az is zavarja a lakókat. 

Két éve tettem panaszt jegyző úrral kapcsolatban, amely szerintem nem került 

kivizsgálásra. Elmondhatom? 

dr. Udvarhelyi István jegyző: Ez személyes ügy, nem közérdek. 

Szabó Imre: Azért én elmondom. Ha a panaszomat polgármester úr ismerte volna, 

szerintem nem nevezte volna ki jegyzőnek. Iratbetekintést kértem, de nem kaptam, 
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és a jegyző úr azt válaszolta, nem kíván foglalkozni az üggyel. A nyilvánosságot 

fogom keresni az ügy kapcsán, jeleztem ezt Tolonics képviselő úrnak is. 

 

Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens: A budakalászi 

közszolgálati hulladékszállítással kapcsolatban az a válaszom, hogy a lakosok 

ingyenesen kapnak évente 24 hulladékgyűjtő zsákot. 

Többen nem értenek egyet ezzel a kijelentéssel a jelenlevők közül. 

Szabó Imre: Nem ez volt a kérdésem. Azt kérdeztem, hogy közterületen 

összegyűjtött zöldhulladékért miért nem kapok zsákot? 

Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens: Várostakarításon, aki kért, 

kapott zsákokat.  

Rogán László polgármester: aki nem kapta meg a megfelelő számú zöld zsákot, 

kérem jelezze a szolgáltató felé. 

Szabó Imre: személyesen voltam a hulladékszállító telepen, de nem volt zsák, csak 

ehéten lesz. Önöket sem tudtam elérni, hogy intézkedjenek. 

Rogán László polgármester: elképzelhető, hogy kifogyott a készlet. 

 

Réti Antal: Fogorvoshoz csak hónapokkal később kap időpontot a páciens a 

kapacitáshiány miatt. 

2 fogorvos 2700 órában rendel. Kérem az önkormányzatot, hogy még két praxist 

állítson be. A rendelők kihasználatlanok fél napig. 

Rogán László polgármester: ez a kérdés ennél sokkal bonyolultabb. Az OEP 

kártyaszám alapján finanszírozza az orvosokat. Ha több orvos lenne, csökkenne a 

fizetésük. Szerencse, hogy két fogorvosuk is van. Máshol nincs ennyi se. Azt 

megtehetjük, hogy felvethetjük nekik, hogy rendeljenek többet.  

Réti Antal: Nem tudnak többet rendelni. Nyíljon több praxis. 

Rogán László polgármester: ha az OEP nem támogat még egy körzetnyitást, akkor 

nem fogja finanszírozni. 

 

Asztalos Csaba: A Vasútsori óvoda ügyében jöttem. Az derült ki a tájékoztatókból, 

hogy az önkormányzat 2007 óta tud az óvoda állapotromlásáról, mégsem tartotta 

karban. Miért nem tette meg, ha ez feladata volt? Inkább most közli, hogy be kell 

zárni. A három másik óvodában viszont volt, van felújítás. 

A gyerekek szempontjából milyen pszichológiai okokat tud felhozni, amely 

indokolja az óvodai csoportok 30 fő fölé emelését, amely megvalósulna, ha 

átirányítanák a meglévő csoportokba gyerekeket? 

Miért nem pályáztat energetikai korszerűsítésre ebben a Vasútsori óvodában? 

Hol tekinthetőek meg az állagmegóvásról szóló információk? 

Készültek-e lég- és zajszintmérések és hol tekinthetőek meg? 

Mennyibe kerül az óvodaköltöztetés?  

Budakalász ezen részén nincs másik óvoda, népszerű ez az intézmény, miért akarják 

bezárni? 

dr. Krepárt Tamás alpolgármester: szülőként megértem az aggodalmakat és a  

szubjektív hozzáállásukat. Bármilyen döntés születik, a gyerekek ovis koruk végéig 

ott maradhatnak. 
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Az intézmény elhelyezkedése nem a legszerencsésebb. 60-70 üres férőhely van 

óvodai szinten, ez praktikusan azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni, hogy a 

korszerűtlen Vasútsori óvoda létjogosultsága jogos-e. Mi annak idején a Szalonka u 

elhelyezését nem tartottuk szerencsésnek, de megépült egy nagyon korszerű épület, 

ki kell használni. A Vasútsori Óvoda nem felel meg semmilyen jogszabályi 

előírásoknak, ezért pályázati pénzből nem tudjuk felújítani. Csak saját pénzből 

tudjuk felújítani, melynek költsége 40-50 MFt, de ez felveti a kérdést, hogy megéri-

e, mikor van szabad kapacitás más óvodákban. 4 óvoda van a 10-12 ezres 

Budakalászon. A kiesőbb részen lévő Szalonkai utca környékén élők gyerekei tudnak 

oviba járni, de iskolába már nem tudnak a környéken, több km-t kell gyalogolni az 

iskolába, tehát nem lehet megoldani, hogy mindenkinek minden intézmény a 

közvetlen közelében legyen. 

Ercsényi Tiborné alpolgármester: Eddig is, ahogy tudtunk, próbáltunk állagot 

óvni. Nem tudtunk energetikai pályázaton indulni a nagyon rossz állapota miatt. 

Légszennyezettségi felmérések szerint sokkal kevesebb a por a Szalonka utcában a 

magasabb fekvése miatt. A Vasútsori Óvodában ráadásul a zajszennyezettség is 

magas a HÉV közelsége miatt. A Budai út is nagy forgalommal bír. 

A Szalonka utcai óvoda tervezőjével tanulmánytervet dolgoztattunk ki új 

csoportszobák építésére, hogy semmiképp se legyen 30 fős csoportlétszám. Három 

másik óvoda van még. 

Asztalos Csaba: az épület az akkori építési szabályoknak felel meg. Ha nem lehet 

pályázni, akkor olyanra kell, ami ez a problémát megoldja. 

A gyalogos közlekedés nem megoldott a Szalonka utcában, ha autóval visszük a 

gyerekeinket, újabb légszennyezést okozunk és sok időbe telik a forgalom miatt. Az 

sem megoldott, hogy mit csinál az utolsó óvodai csoport egyedül az óvodában, az 

utolsó évben? 

Rogán László polgármester: kezdeni kell az óvodával valamit, mert nem méltó a 

gyerekekhez. A cél az, hogy intézményi terület maradjon. 

 

Szép Lajosné: mennyibe kerül évente az önkormányzatnak az egynyári virágok 

cseréje? A Dunakanyari városokban nincs ennyi virág. Pazarló mennyiség, irritáló 

pénzpazarlás a virágokra.  

Rogán László polgármester: Az összegre nem  tudok válaszolni, írásban megkapja 

a választ. 

Szép Lajosné: Ahelyett, hogy a vasútsori óvodára költenék a pénzt.  Az 

önkormányzati épület régen óvoda volt, adják vissza óvodának és az önkormányzat 

költözzön fel a Szalonka utcai intézménybe. 

A 0135-ös terület intézményi terület és az önkormányzatnak elővásárlási joga van, 

miért nem oda tervezik az iskolát? 

Rogán László polgármester: Önnek rosszak az információi, pont oda tervezzük az 

iskolát. 

 

Szép Lajosné: A Kálvárián polgári esküvőt tartanak. Katolikus egyházterület, ha jól 

tudom. 
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Rogán László polgármester: Részben igen. Részben viszont önkormányzati. A 

felújítása során az önkormányzat sok pénzt költött rá. Polgári esküvő nincs a 

templomromban. 

 

Szép Lajosné: Lesz buszjárat az óvodába? 

Rogán László polgármester: Jó gondolat. 

Ercsényi Tiborné: amennyiben oda jutunk, biztos lesz erre megoldás. Az iránytaxi 

megoldható. 

 

Pónya Pál: köszönetet szeretnék mondani, hogy a Meredek utcában az aszfaltos utca 

elkészült. Remélem a Szegély utcában is elkészül. 

ADamjanich utcában nincs kitéve a főútvonal tábla, balesetveszélyes. 

M0-ra való felhajtásnál van egy sárga tábla, amely állítom, szabálytalan, a KRESZ-

szel ellentétes. Kérem, hogy szüntessék meg és jelezzék a Közútkezelő felé. 

 

Rogán László polgármester: Jövőre lámpás körforgalom lesz ott. 

Észrevételezhetjük, de nincs ráhatásunk arra az útra. Az állam nem költ rá 

milliárdokat, míg nem készül el az M0-s elvezető. 

Pónya Pál: Az elkerülő utat mikor építik meg? Már nagyon régóta be van tervezve 

és Budakalász az elkerülő út meg nem épülése miatt kártérítést kap. Budakalász 

megkapja ezt a pénzt? 

Rogán László polgármester: az elkerülő út engedélyezési tervvel rendelkezik, de 

csak 2020 után kerül sor a megépítésére. A kompenzáció miatt – mivel nem kaptuk 

meg -  jogi útra tereltük az ügyet. 

 

Lázár István: A Vasútsoron küzdünk évek óta a szennyvízzel, befolyik a telkemre. 

Problémámra nem kaptam választ, csak azt, hogy keressük a megoldást. A DMRV 

klórmeszet szórt a szennyvízre, ami viszont kiölte a növényeimet. 

Rogán László polgármester: jogszabályváltozások miatt a DMRV-nek átadtuk a 

csatornahálózatot. Sajnos nem csak Önök szenvednek ezzel a problémával. Nincs 

hatáskörünk, ezért a panaszokat csak továbbítani tudjuk a DMRV Zrt. felé. Eddig 

hiába volt önkormányzati tulajdonban a csatornahálózat, a DMRV tartotta fenn.  

 

Lázár István: A Hej Kocsma ügyében többször panaszkodtam a hangoskodás miatt. 

Az önkormányzattól azt a választ kaptam, hogy tegyek feljelentést. Megtettem, de a 

bezáratás mellett szóló aláírásgyűjtésemet a rendőrségen nem vették át.  

Rogán László polgármester: a HEJ kocsmát nem tehet felelősségre vonni azért, 

mert a vendégek törnek-túznak közterületen. Ráadásul a törzsvendégek nagy része 

nem is budakalászi. 

 

Lázár István: A Sport utcában egy tűzcsap porrá égett, kértem, hogy állítsák helyre, 

de nem történt meg. 

Rogán László polgármester: ütemterv szerint cseréli a DMRV a tűzcsapokat. 

Gondolom, hogy még nem értek oda. 

Lázár István: Tanító utcánál nincs gyalogátkelő, kéne oda.  
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Az Omszk-tónál a kutyatulajdonosok szabadon engedik kutyáikat. 

Rogán László polgármester: sajnos – tisztelet a kivételnek – sokan azt hiszik, nekik 

joguk van ott a kutyát sétáltatni, meg a tóban úsztatni a kutyájukat. 

Lázár István: Büntetni kellene őket. 

Rogán László polgármester: Büntetjük is. Ezzel „nevelni” szeretnénk az 

embereket, mert tiltva van a kutyasétáltatás és fürdés az Omszk-tónál. 

Lázár István: térfigyelő kamerát kellene felszerelni. 

Rogán László polgármester: Szeretnénk 30 db HD felbontású térfigyelő kamerát 

telepíteni. 

 

Lázár István: hangos a HÉV, valamit kellene ellene tenni. 

Rogán László polgármester: A BKV jövőre felújítja a pályarendszert, így reméljük, 

a továbbiakban nem lesz olyan hangos. 

 

Lázár István: VKC TV-ben nem volt hetek óta adás, a kép is kimerevedett. 

 

Tolonics István képviselő: Lázár István úrnak válaszolva: azon vagyunk, hogy a 

napi problémákat megoldjuk. A VKC TV 2-3 napja működik, megoldották a műszaki 

problémát. 

 

Liszkai Gyuláné: Első kérdésként, elidegenítési tilalom van-e a Mély utcában?  

Ha ki vannak kapcsolva a lámpák a Lenfonónál, akkor a forgalom normális. 

Javaslom, hogy kapcsoltassuk ki. 

Budakalászon a helyi iparűzési adót mikortól lehet majd elektronikusan beadni? 

A hulladékszállítás a Mély utcában katasztrófa. Zsákokat és kukákat nem ürítik. A 

környezetvédelmi referensüknek már jeleztem a problémát. 

Rogán László polgármester: Januárban elérhető lesz a helyi iparűzési adó 

befizetése elektronikus úton. 

Hulladékszállítási szolgáltatót váltottunk, mert lejárt az előző szerződése. Csak ez a 

cég pályázott, ezért ez a cég lett a szolgáltató. 

Az elidegenítésre vonatkozó kérdésére jegyző úr válaszol írásban. 

 

dr. Krepárt Tamás alpolgármester: elidegenítésről nincs tudomásom, maga a tény 

a tulajdoni lapról kiderül. Azt ki lehet deríteni, hogy ha esetleg van elidegenítés a 

tulajdonon, miért került rá. 

 

Györgyi Antalné: a szomszédunkban meghalt a tulajdonos. A járda mellett volt egy 

tüskés bokor. Augusztus 18-án írtam email-t és most kaptam tértivevényes választ, 

hogy levágták. Levágták igen, de nem ez a megoldás. Ki kell vágni, mert kinő újra. 

Rogán László polgármester: kérem Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi 

referenst, hogy intézkedjen. 

 

Szécsi István: Tetszett, hogy a patak partján szolárlámpákat helyeznek el. 

Reklamálom viszont, hogy a Helyi Építési Szabályzat nem engedi a napelemeket. 
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30 szolárszolgáltatót kerestünk meg az ország egész területén. Egyikük sem hallott 

közülük egy ilyen értelmetlen korlátozásról.  

Ercsényi Tiborné alpolgármester: valóban ésszerűtlen ez a szabályozás, ezért a 

Helyi Építési Szabályzat módosítása folyamatban van. 20-25 m2 felületű napelemre 

van szükség egy átlagos családi ház áramellátására. 

 

Felföldi Sándor: nekem is a napelem korlátozása a bajom. Engedélyt kértem a 

telepítésére, ezt főépítész úr a városképre hivatkozva elutasította, pedig sok helyen 

látom, hogy van a tetőkön. Meglátjuk, hogy a HÉSZ milyen változtatásokat hoz. 

Ercsényi Tiborné alpolgármester: Melléképületre nem lesz korlátozás, utcafrontra 

természetesen nem lesz elhelyezhető. 

Felföldi Sándor: Hol van az utcafront? 

Ercsényi Tiborné alpolgármester: A ház homlokzatánál. 

 

Dévai Ferenc: Gesztus lett volna a jelenlevők felé, hogy megkérdezzék a 

közmeghallgatás kezdetekor, meg akarják-e nézni a power point előadást? 

A Vasútsori Óvoda ügye egyre gyanúsabb. Az épület valóban nem óvodának épült, 

de múltkor lementem a pincébe és porszáraz volt, a boltíves megoldása pedig teljesen 

ép volt.  

Állítólag nem bővíthető, de a mellette lévő templomkert 5 ezer m2. Szerintem az 

összes elhangzott kifogás hibás. 

Kértem a szakvéleményt hivatali dolgozótól, de nem kaptam kielégítő választ, csak 

félinformációkat. Valamire kell az a terület, egy ekkora rész jelentős kereskedelmi 

értékkel bír. 

 

Lázár János miniszter úr tegnapi beszédéből idézve a közszereplőnél a korrupció 

büntetőjogi kategória és közerkölccsel nem összeegyeztethető.  

 

A Vasútsori óvodánál az elhangzott 160 M FT-os költséget sem tudjuk ellenőrizni. 

 

A népesedés hátrányára válik a Klenity II és a Kálvária beépítése. Ne legyen beépítés, 

ezt ügydöntő népszavazással el lehet dönteni, ha továbbra is ez a homályosító 

politika folyik. 

 

A hajléktalan szállót megszüntették. Ez a szociális háló csökkentése. 

Szociális bérlakást nem lehet igényelni, eladják az önkormányzati lakásokat, ami a 

hajléktalanok számának növekedésével jár. Az eladásból járó pénzt nem az új 

lakások építésére szánják, hanem felélik.  

Rogán László polgármester: a jogszabályok nem engedik a felélést. 

 

Dévai Ferenc: A Kálvária - remélem nem megvalósuló - beépítendő részen 

megadtak egy fiatalnak vállalkozási engedélyt, de azután ezt visszavonták.  

A Kálvária mögötti területet kérjük, hogy hagyják meg a mostani állapotában. 

A Képviselő-testületben a kontroll szerepének meg kellene lennie. Spekulációs 

vonalra csúszott a testület.  
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dr. Krepárt Tamás alpolgármester: Kérem konkrétan nevezzen meg ügyeket vagy 

személyeket, ne általánosítson. 

Dévai Ferenc: Ne oktasson ki arról, hogy miről beszéljek. 

Konkrétan nincsen meg 30 m-es védősáv az Omsz-tó mellett. 

 

Szeretném megkérdezni, hogy a baptista gyülekezetet miért kellett kirúgni az eddigi 

helyükről? 

Rogán László polgármester: a baptista gyülekezetnek a Kós Károly Művelődési 

Házban van imatermük, amit ingyenesen használhatnak hetente egyszer. Van 

felszerelésük is. Eddig a Tüzéptelepen voltak. Az akartuk, hogy a Tüzép helyett az 

óvoda legyen inkább a város közepén, ezért minden segítséget megkapott a Baptista 

egyház.  

Van valami, amivel ebben a városban meg van elégedve? 

Dévai Ferenc: Igen, a Felsővár utcára és a virágok tizedére. 

Még egyszer kérem Budakalász utolsó zöld területeit szabadon hagyni, az 

ingatlanspekulációt megelőzni. 

 

Madarász Csaba: Lenne jónéhány javaslatom. Szeretném, hogy Budakalászon 

legyen komposztálás. Jó lenne, ha az ebből keletkező energiát vissza tudnánk 

fordítani a természetbe, nagyon jól megtérülő befektetése lehetnek ez a városnak. 

 

A budakalászi HÉV megálló és a Sport utca között nincs járda és világítás. Jó lenne 

polgárbaráttá tenni a kereszteződést és az utcát.  

 

Szeretném megkérdezni, mit tudunk a pomázi cementgyárról? 

Ercsényi Tiborné alpolgármester: Nem lesz cementgyár. 

 

Madarász Csaba: A Kálvárián a játszótér nem biztonságos és nem funkcionális. 

Dísznek szépek, de van olyan játék, amiről nem tudjuk, mire való, némelyik 

balesetveszélyes, ilyen az a három rugós játék is.  

 

Kérem, hogy a következő közmeghallgatáson legyen nyitva a büfé, és legyenek 

szívesek megvendégelni a lakosokat vízzel. 

 

Az „Átlátható önkormányzat” program keretében előadás lesz az Andrássy úton 

november 25-én csütörtökön, szeretettel meghívom önöket erre az előadásra. 

 

A forgalmi csomópontok miatt nagy a légszennyezettség, van rá mód, hogy 

sarkalljuk az autósokat arra, állítsák le várakozás közben a motort? Lehetne egy 

táblát kirakni a HÉV megállóban, hogy várakozás alatt állítsuk le a járműveik 

motorját, csökkentsük a zajszennyezést. 

Rogán László polgármester: jó a gondolat, csak finomítani kell az ötletet. 

 

Madarász Csaba: Szükség lenne állampolgári kódexre a közmeghallgatás kapcsán. 

SZMSZ-ben ez nincs jól leírva, javaslatot teszek a SZMSZ-ben való módosításra: 
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1. Mikor kell közmeghallgatást tartani? Egyes önkormányzatok nagyobb 

beruházásoknál is tartanak, jó lenne ezt bevezetni Budakalászon is. 

2. Közmeghallgatás menetét szabályozni kellene. Az elmúlt egy évről szóló 

tájékoztató filmüket otthon is meg tudtam volna nézni. 

3. Tematizálni kellene a kérdéseket. Hatékonyabb lenne az ügymenet. 

4. Minden elhangzott kérdésre szeretnénk választ kapni és ezeket elolvasni. 

 

Megalakítjuk a „100%-ban teljesítő önkormányzat klubját”.  Azokat az 

önkormányzatokat gyűjtjük össze, amik teljesítik a kritériumainkat. Szeretném, ha 

ez az önkormányzat is tudna csatlakozni ehhez a klubhoz. A Közadattárban még 

Parlagi Endre szerepel, mint polgármester. Állampolgári és etikai kódex kellene. 

Az állampolgári kódex mellé képviselő-testületi kódexet is kéne készíteni. 

Remélem konstruktív javaslatokat tettem és remélem, javul a közszolgálatiság 

szelleme. 

 

Kővári István: kérésem, hogy legalább havonta egyszer legyen egy bűnmegelőzési 

és biztonságtechnikai előadás a rendőrség részéről. 

A komposztálással én is egyetértek. Van három komposztálóm is. 

Rogán László polgármester: reményeink szerint 600 komposztálót kapunk. Ha ez 

megvalósul, széleskörű tájékoztatást nyújtunk. 

 

Deák Béla: Szakmai kritikákat szeretnék megfogalmazni.  

 

o 2010-ben sok eső esett, a pincék megteltek vízzel. Azt gondolták, 

Szentistvántelepen azért volt sok víz, mert a Zrínyi utcai árkok tele voltak lombbal. 

Ezt az önkormányzat kitisztította és részben lebetonozta. Azzal, hogy ezt az övárkot 

kibetonozták, most a víz áll benne. 10 M Ft így ki lett dobva az ablakon, amennyibe 

ez a projekt került. 

 

o Az Egészségházra ráköltöttek 220 M Ft-ot, Szerintem a régi épületnek nem 

volt baja. Annak a 220 M Ft-nak lett volna jobb helye. A régi épületet 40 M Ft-ból 

fel lehetett volna újítani. 

 

 

o A patakmenti fűzfasor szép éke volt Budakalásznak. Ahelyett, hogy fűzfákat 

telepítettek volna, hársfákat ültettek. A hársfák 25 év múlva hoznak lombot, ez 

köztudott. 

 

o A gát Budakalász egyik legszebb része. Beépítési javaslatokat tettem a gáttal 

kapcsolatban. 

A Lenfonó csomópont megbukott. Nagy a sor, komoly a környezetszennyezés. 

Javaslatom volt egy aluljáró, de félresöpörték ezt a javaslatot. Az aluljáró esetén 

tehermentesülne a csomópont. A 6 m szintkülönbség, amely a Szentendrei és a 

Pomázi út között van, kivitelezhetővé tenné. 
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o A József Attila utcán 12 ház eladó, mert az emberek menekülnek onnan. A 

sövényeket kivágták, helyette levendulákat ültettek, amelyek nem fogják a port. 

 

o Nincs közműtérképe Budakalásznak. Abban a ciklusban, amikor képviselő 

voltam, volt rá igény. 8 M Ft-ba került, de senki nem látta. A közmű építésénél 

folyamatosan szaggatták a vezetékeket, csoda, hogy nem történt nagy baj. A 

közelmúltban egy 300 mm-es vezeték sérült meg, egy napig nem volt víz.  

Az önkormányzatnál, a műszaki osztályon lennie kellene egy közműtérképnek és 

addig nem kifizetni a vállalkozót, amíg át nem adja rendesen. 

 

o Felhívnám a szíves figyelmüket, hogy az új utak építése előtt a meglévő 

vezetékeket korszerűekre kellene cserélni, Szentendre is így járt el. 

A vezetékek szakaszolása is megoldatlan. A tűzcsapok nagyrészt elrozsdásodtak. Ne 

az legyen a vége, hogy a szép utakat fel kelljen bontani, hogy kicseréljék korszerű 

műanyag vezetékre a mostani régi vezetékeket. Javaslom, hogy nézzenek utána 

ennek a problémakörnek. 

 

o Elektromos vezetékek kerüljenek a földbe, ez előbb-utóbb elkerülhetetlen. 

Meg kellene terveztetni, előre gondolkodni ez ügyben. 

 

o Az önkormányzatnak kötelessége fenntartani olyan lakásállományt, amely 

kiszolgálja a szegény embereket. A Kolóniánál igaz, hogy elavult, de pénzt kell 

rákeríteni, garzonokat lehetne kialakítani. Szívesen vállalom, hogy megtervezem. 

o A Mályva utca közelében van egy útszakasz, ahol télen jégpálya van. Ha ott 

baleset történik, az önkormányzat nagy kártérítést fog fizetni. 

 

o A METRO áruház ellen annak idején népszavazás volt, a csomópont 

megvalósult. Ez a létesítmény megépült, ami nagy baklövés volt.  

 

 

o Hiányzik a koncepció, Budakalász jövőképét meg kell határozni. 

Mindenki szakmáját tisztelem a Képviselő-testületben, de van közöttük 

villanyszereplő, TV-szerelő és más kisiparos. 

Felajánlottam szívesen, hogy külsős tag legyek, de elzavartak. 

 

o Nincsen építészfórum, pedig szívesen segítenénk. Nem látom a távlati 

dolgokat.  

 

Rogán László polgármester: Ha egyszer bejön hozzám, szívesen elbeszélgetek 

önnel. Úgy érzem, kicsit régebbről datálhatta a megbántottságát. Nagyon szívesen 

még több információval látom el. 

 

Harmath Istvánné: panaszt szeretnék tenni a szomszédomra. 

Dr. Udvarhelyi István jegyző: TV előtt inkább ne, ne itt tegyen panaszt. 

 



12 / 12 

 

Szabó Imre: Jegyző úrhoz intézem a kérdéseimet: hajlandó-e biztosítani az ügyemet 

érintő dokumentumokat betekintésre átadni a Képviselő-testületnek? Hajlandó-e 

foganatosítani azt az ígéretét, hogy bíróságra megy ellenem? 

 

Dr. Udvarhelyi István jegyző: Ez nem közügy, nem tartozik ide. Ez magánügy. 

Egyéni sérelmei vannak, erről önnel itt vitát nem tudok folytatni. A sérelmei nem 

jegyzői minőségemben keletkeztek. Amennyiben ellenem bizonyítékai vannak, úgy 

forduljon bírósághoz.  

 

Rogán László polgármester: Az önkormányzati törvény értelmében azokra a 

kérdésekre, amelyekre nem azonnal válaszoltunk, legkésőbb 15 napon belül választ 

adunk. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a testületi üléssel 

egybekötött közmeghallgatást 22.02 órakor berekeszti. 

 

 

K.M.F. 
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