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Önkormányza   hírek 

Budakalász új iskolája a tervek szerint 2018. szeptemberében nyitja meg 
kapuit a diákok elő  . Az új iskolára a hatalmas gyermeklétszám mia   
van szükség, amit a városban lévő két oktatási intézmény már nem bír 
el. Jelenleg mindkét iskola túlterhelt. Egyik intézményben sincs megfelelő 
méretű tornaterem, illetve a szaktantermek hiánya is gondot okoz. Az új 
iskola megoldást jelent majd a problémákra. 

Engedélyezés ala   a Budakalász 
Patakpart Általános Iskola tervei

Az iskola tervezésénél két fő szempontot 
vett fi gyelembe Turi Attila, a város főépí-
tésze. Az egyik egy tanulmány, amit ok-
tatási szakemberek bevonásával együtt 
készítettek el, annak érdekében, hogy az 
iskola minden oktatási-nevelési igényt 
kielégítsen. A másik szempontrendszert 
pedig azok az építési szabványok jelentik, 
amiknek meg kell, hogy feleljen az intéz-
mény. „Az új iskola építése nem csak azt 
a célt szolgálja, hogy tehermentesítsék a 
meglévő iskolákat, hanem mind felszerelt-

ségében, mind mentalitásában egy olyan 
modern intézmény legyen, ahová szívesen 
járnak a diákok tanulni”- mondta Turi At-
tila. A helyszín ideális, közel a természet, 
az udvar végében egy patak csordogál. Az 
önkormányzat arról is gondoskodik, hogy 
az intézmény megközelítése ne okozzon 
gondot a tanulóknak és a közelben élők 
terhelése se legyen túlzott. A tervek között 
szerepel, hogy hidat építenek a Barát-pa-
tak felett, így több irányból lesz lehetőség 
eljutni az iskolához, így tehermentesítve 

az Egészségháznál lévő csomópontot. Az 
engedélyezési tervek már elkészültek. A 
földhivatalnál elindították a telekalakítási 
eljárást. A több mint egy hektár terület 
belterületbe vonása folyamatban van. A 
kiviteli tervek leadási határideje április 
20. Amint lezárul az engedélyezési eljárás 
és az építési engedély is rendelkezésre áll, 
az önkormányzat kiírja a közbeszerzési 
pályázatot. A közbeszerzést követően az év 
második felében megkezdődhetnek a kivi-
telezési munkálatok.
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Képviselő-testüle   döntések (2017. február 23.)

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 
23-án hozott, a polgármesteri interjúban nem érintett döntései:

Alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotása
A korábbi rendelet megalkotása óta eltelt hosszabb idő, valamint a körzetekben 
szereplő közterület elnevezések pontosítása is indokolta a régi rendelet felülvizs-
gálatát és az új megalkotását.

Szociális rendelet módosítása 
A rendelet módosítását a gyakorlat tette indokolttá. Az újszülöttek egyszeri támoga-
tására és a temetési segély benyújtására vonatkozó határidőt rögzítette a rendelet, 
valamint a módosítás lehetőséget ad arra, hogy a köztemetés költségeit nagyobb 
arányban terheljék a temetésre kötelezett hozzátartozókra. 

Bérleti szerződésekről szóló rendelet módosítása 
A módosítást ennél a rendeletnél is a gyakorlat tette indokolttá, a helyiségbérleti 
díjtartozásra vonatkozik, a korábbi 1 éves részletfi zetés helyett maximum 2 év rész-
letfi zetést a Polgármester engedélyezhet. 

Környezetvédelmi rendelet módosítása
A rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a Kormányrendelet gyümölcs-
fák kivágása esetén is pótlási kötelezettséget ír elő, melyet saját rendeletünk nem 
tartalmazott. A másik módosítás pedig lehetővé teszi a veszélyes anyagot nem tar-
talmazó föld és kő beszállítását a városba, feldolgozás és újrafelhasználás céljából. 

Nyitnikék óvoda udvarára tornaszoba építés
Az Önkormányzat a H.Concept Kft.-vel szerződést kötött a Nyitnikék Óvoda Po-
mázi úti tagintézményének udvarán tornaszoba építésére. Az építési munkák 
megkezdése után derült ki, hogy a közművekre való rákötés, valamint a műszaki 
ellenőr által kért szakági kiviteli tervek elkészíttetése kapcsán a vállalkozónak az 
előre látható költségeken felül többletköltsége keletkezett. A Közbeszerzési Törvény 
lehetőséget ad a szerződés új eljárás lefolytatása nélküli módosítására, amennyiben 
a módosítás összege nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át. 

Belterületbe csatolás
A leendő iskola területén lévő ingatlanok külterületi mezőgazdasági rendeltetésűek. 
A HÉSZ előírásai szerint a felsorolt ingatlanok együttesen és kizárólag egészség-
ügyi, oktatási, szociális intézmény számára fenntartottak. A földrészleteket ösz-
szevontan, oktatási intézmény létesítése céljából hasznosítja az Önkormányzat. 
Belterületi becsatolást követően az azonos rendeltetésű ingatlanok összevonásra 
kerülnek.

A képvisel-testület valamennyi döntése teljes terjedelemben megtalálható a város 
weboldalán.  (budakalasz.hu/onkormanyzat/kepviselo-testuleti-ulesek)


