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ÖNKORMÁNYZATI/HIVATALI ÜGYEK 

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS 

Ígéretként elhangzott a részvételi költségvetés bevezetése. Hogy áll ennek az 
előkészítése? A 2021-es költségvetés már tartalmazni fogja ezt a tételt? Milyen összeget 
terveznek ilyen célra elkülöníteni? 

Budakalász Város Önkormányzata a szomszédos településekkel közösen indított egy 
tájékoztatási projektet. Ennek keretében először szeretnénk a budakalásziakkal megismertetni 
a város költségvetést, hogy milyen bevételeink vannak, abból mire és mennyit költünk. 
Jelenleg ennek előkészítése zajlik. 

A tájékoztatási kampány után kerülhet sor a közösségi költségvetés bevezetésére  
a 2022. évi költségvetés részeként. Összegről még nem határoztunk, de a város 
költségvetésének nagyságát figyelembe véve néhány millió forint körüli összeg lehet majd a 
keret.  

 

Milyen témákat terveznek közösségi tervezéssel megoldani a közeljövőben? 

A közösségi tervezés lehetőségének biztosítása bizonyos területeken fontos eleme annak a 
szemléletnek, amellyel az új összetételű Önkormányzat 2019 őszén megkezdte munkáját.  
A tavasz óta tartó pandémiás helyzet sajnos számos kezdeményezés elnapolását tette 
szükségessé, de a közösségi kert, illetve a Budakalász egyes városrészeiben megvalósítandó 
zöldítési programok mindenképpen számot tartanak majd a közösségi részvételre, tervezésre. 

 

Tervezik-e a lakosság véleményét kérdőíves módszerrel felmérni a közeljövőben? 

Az Önkormányzat alapvetően a személyes találkozásra és a közvetlen kommunikációra is 
lehetőséget kínáló platformokat preferálja, még akkor is, ha a pillanatnyi járványhelyzet ezeket 
most nem is teszi lehetővé. Amint a járványhelyzet enyhül és országosan is oldják majd a 
szigorú korlátozásokat, ismét kiemelt hangsúlyt tudunk fektetni arra, hogy lakossági fórumok, 
utcafórumok, nyílt helyszíni bejárások keretein belül is kikérhessük és megismerhessük a 
budakalásziak véleményét az egyes kérdésekben. 

 

 

INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYEK 

Tavaly novemberi ülésén a testület egy „Az elmúlt évek ingatlanértékesítéseit és 
ingatlanhasznosítási gyakorlatát vizsgáló” ideiglenes Bizottságot hozott létre. Az 
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ideiglenes bizottsági ülések jegyzőkönyvei hol érhetőek el a honlapon. Milyen 
eredménye van a bizottság eddigi munkájának? 

A Képviselő-testület tavaly novemberi rendkívüli testületi ülésén a vonatkozó jogszabályok 
alapján Ideiglenes Bizottság felállításáról döntött, mert indokoltnak tartotta megvizsgálni az 
elmúlt évek ingatlanértékesítési és ingatlanhasznosítási gyakorlatát. A Budakalászi Hírmondó 
novemberi lapszámának 5–7. oldalán részletesen beszámolunk az eddigi eredményekről. 
Interjú olvasható Kóder Györggyel, az Ideiglenes bizottság elnökével, valamint Rogán László 
képviselő véleménye is olvasható az újságban. A városi honlapon a bizottsági határozatok 
megtekinthetőek. További információkkal a folyamatban lévő eljárások lezárultát követően 
tudunk szolgálni. 

 

KALÁSZI NAPLÓ 

Javasoljuk, hogy ha már a névhasználati rendeletet a Kalászi Naplóval nem tartatják be, 
töröljék azt el.  

A Kalászi Napló elnevezésű újság létezéséről sokáig csupán indirekt információkkal 
rendelkeztünk. A helyi rendelkezések ellenére a névhasználatot nem kérvényezték, így jogos 
a kérdés, miért hagyjuk.  

Fontos tudni, hogy a Kalászi Napló nem regisztrált sajtótermék. A Médiatörvény alapján a 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál (NMHH) az internetes sajtótermékeknek és a 
hírportáloknak is regisztrálniuk kell magukat. A regisztráció során hitelt érdemlően meg kell 
adni a kiadó személy vagy szervezet adatait, illetve a felelős szerkesztő személyes adatait, 
amit impresszumként is szerepeltetni kell. Az NMHH tájékoztatása és aktuális nyilvántartása 
alapján azonban a Kalászi Naplót alapítói nem regisztrálták. Az impresszumokban jelenleg 
ugyan olvashatjuk Gál Krisztián nevét, de még nem találkoztunk senkivel, aki személyesen 
látta, vagy beszélt volna vele Budakalászon. Amikor különböző helyeken a saját életkoráról ír 
összezavarodik, joggal feltételezhetjük, hogy fiktív személy. Hétköznapi módon tehát szinte 
lehetetlen utolérni a cikkírókat és a finanszírozó ötletgazdákat, akik így elbújhatnak a 
felelősség elől is.  

A Kalászi Napló című nyomtatott kiadvány, illetve a kalaszinaplo.hu elérhetőségű internetes 
tartalom a Médiatörvényben szereplő feltételek alapján tehát nem sajtótermék, csupán annak 
látszik. Egy röplap, blog, vagy névtelen levél kategóriájába tartozó „valami”, amely 
vonatkozásában 2020. november 12-ével az Mttv. 167.§ (1) bekezdése alapján a NMHH 
hivatalból hatósági ellenőrzést is indított. 

Ezzel együtt az ügyeskedők miatt nem szeretnénk a helyi névhasználati rendelkezést 
visszavonni, mert más jogkövető esetekben hasznos eszköz. 

 

BUDAKALÁSZ MINT ALVÓVÁROS? 

Hogyan támogatja a Város a helyi innovatív vállalkozások létrehozását, működését, 
hogy Budakalász alvóvárosból felébredjen? 

Az alvóváros általános definíciója szerint olyan település, amely túlnyomórészt lakófunkciókat 
koncentrál, és amelynek lakói más településekre ingáznak munkavállalás céljából. Az 
alvóvárosokat a munkahelyek, ipari és kereskedelmi funkciók hiánya mellett a fejletlen 
infrastruktúra és a helyi szolgáltatások hiánya jellemzi. Budakalászra egyik állítás sem igaz: 
számos kisebb-nagyobb cég és vállalkozás működik településünkön, de a KKV-szektoron túl 
multicégek is jelen vannak közigazgatási határain belül. Kiemelt agglomerációs helyzete a 
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főváros számára is megkerülhetetlen, folyamatosak az egyeztetések pl. a „H5–H6/H7 vonalak 
összekötése – az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése” címet 
viselő, Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program kapcsán is. De számos kisebb helyi 
kezdeményezésről is olvashat a város hivatalos felületein (pl. közösségi kert, városi piac), A 
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár programkínálata a teljes Szentendrei kistérség 
területéről vonz érdeklődőket, sőt a szomszédos fővárosi kerületekből is rendre érkeznek a 
Faluház meghirdetett kulturális eseményeire látogatók. További részleteket Budakalász Város 
2020-2024-es időszakra szóló gazdasági programjában is olvashat. A dokumentum a városi 
honlapon elérhető. 
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INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

 

LÉTSZÁMOK, TÉRÍTÉSI DÍJ 

Jelenleg hány gyerek jár a város által fenntartott bölcsődébe, hányan fizetnek közülük 
teljes, illetve kedvezményes térítési díjat? 

A 2020/2021-es nevelési évben a Budai úti Bölcsődébe összesen 26 gyermek jár.  
Közülük 15 gyermek után fizetnek napi gondozási díjat (12 gyermek után teljes árat, 1000 
Ft/nap, 1 gyermek után 750 Ft/nap és 2 gyermek után 500 Ft/nap gondozási díjat). 11 gyermek 
ellátása ingyenes (5 gyermek a nagycsaládos kedvezmény, 5 szülői jövedelemigazolás révén 
mentesül a fizetés alól, 1 gyermek után pedig családtámogatási kedvezményben részesül  
a szülő, ő azért mentesül). 

A Mályva utcai tagintézménybe járó 39 gyermek közül 9 gyermek napi ellátása ingyenes  
(8 gyermek a nagycsaládos kedvezmény, 1 szülői jövedelemigazolás révén mentesül a fizetés 
alól). Napi bölcsődei gondozási díjat 30 gyermek után fizetnek a szülők (19 gyermek után teljes 
árat, 1000 Ft/nap, 6 gyermek után 750 Ft/nap, míg 5 gyermek szülei 500 Ft/nap bölcsődei 
gondozási díjat fizetnek.) 

 

Mennyi iskolakezdő diákra számítanak jövőre Budakalászon, ebből milyen eloszlásban 
várják őket az általános iskolák? Várhatóan lesz-e elég kapacitás az új elsősök 
befogadására? 

Az óvodavezetőktől kapott információk, illetve a népességnyilvántartó adatai alapján 
tájékoztató jelleggel az alábbiakkal lehet számolni: Népességnyilvántartó adatbázisa alapján 
2014. 09. 01. és 2015. 08. 31. között született gyermekek létszáma: 149 fő 

HH-s leendő elsős gyermek egy lesz. 

A beérkezett adatok alapján a Kalász Suliba jelentkezne a legtöbb gyermek, előreláthatóan 75 
fő, a másik két iskolánál kiegyensúlyozottabban, 50 és 48 fővel számolhatunk. 

A bizonytalansági okok miatt – a gyermek például egyházi, vagy a szülő munkahelyéhez 
közelebb eső iskolába kerül – a számok még változhatnak. (Pl. a Csodabogár Óvodába járó 
gyerekek közül az intézményvezető jelenlegi ismeretei alapján nem fog minden gyerek fog 
budakalászi iskolába járni, illetve a Nyitnikék Óvodában is lesznek további egy óvodai nevelési 
évre benntartott gyermekek, akik miatt egyelőre ennél pontosabb számot nem lehet 
meghatározni. 

 

PATAKPART ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Megnyit-e a 2021/2022-es tanévben a Patakparti Általános Iskola, ha igen, mikorra 
várhatók további információk a tantestületről, körzetről, az iskola profiljáról? 
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Két támogatási szerződés került aláírásra a minisztériummal, amelyek összege a kivitelezői 
szerződés főösszegét éppen fedezték, de már sem tartalékkeretre (előre nem látható 
pótmunkák finanszírozására), sem a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére (útépítés),  
sem eszközbeszerzésre nem nyújtanak fedezetet. Így az Önkormányzat saját forrásból 
egészítette ki a finanszírozást. A plusz munkák finanszírozhatósága érdekében a műszaki 
ellenőr és projektirányító bevonásával költségcsökkentési egyeztetéseket folytatott  
az Önkormányzat. A vállalkozói szerződés módosítását követően az új energetikai 
követelményeknek megfelelő napelem-mennyiség elhelyezése többletfeladatként, 
többletköltségként jelent meg a projektben. A Patakpart Általános Iskola építése a tervek 
szerint 2021. februárban befejeződik, így a 2021/2022-es tanévet már itt kezdhetik meg  
a gyerekek 2021 szeptemberében. 

 

VASÚT SORI ÓVODA 

Augusztus 20-án Dr. Göbl Richárd polgármester úr bejelentette, hogy az új Vasútsori 
óvoda egyházi beruházásban épülhet meg. Ez esetben mi történik az önkormányzati 
telekkel, amire az óvoda épül? Ki lesz a tulajdonosa és a használója az új épületnek? 
Mikor kezdődhet meg ez a beruházás?  

Erdő Péter bíboros és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye iskolai főhatósága a 
település kezdeményezését felkarolva még a nyár folyamán katolikus óvoda építésére tett 
ígéretet Budakalászon szándéknyilatkozat keretében. A 4-5 csoportos katolikus óvodát a 
Szent Kereszt Felmagasztalása templom mellett, a korábban lebontott Vasút sori óvoda 
helyén szeretné megvalósítani a város. Ennek érdekében az Önkormányzat jelenleg is 
tárgyalásokat folytat a szomszédos telek tulajdonosaival, ugyanis a pillanatnyilag 
rendelkezésre álló hely egy 2-3 csoportot befogadni képes létesítmény esetén is csak erős 
kompromisszumok árán volna elegendő. 

Az intézmény és az épület tulajdonosa értelemszerűen a fenntartó lenne.  
Fontos hangsúlyozni, hogy a létesítendő óvoda nyitott lesz minden budakalászi család  
és gyermek előtt, illetve mindazok előtt, akik körzet szerint korábban is a Vasút sori óvodához 
tartoztak. Az Önkormányzatnak kiemelt célja a rendezett tulajdonviszonyok kialakítása,  
akár jelenleg egyházi tulajdonban lévő ingatlan cseréje révén, hogy az Önkormányzati vagyon 
ne csökkenjen.
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PÉNZÜGYEK 

 

Mennyi pénzből tartották fenn 2019-ben a rendészetet? 

A 2019. évi kiadások a rendészetre vonatkozó bérköltségek tekintetében a következőképpen 
oszlottak meg: 

Illetmény és túlóra összesen: 29 501 308.- Ft 

A munkáltató járulékai 6 195 275.- Ft (19,5% a szociális hozzájárulási adó mértéke, 1,5% 
szakképzési hozzájárulás) 

2019-es évben tehát 35 696 583.- Ft költséget jelentett a költségvetésben a rendészet 
működtetése. Az akkori 12 fős állomány azóta 7 főre csökkent. 

A Városrendészet feladatai ezzel együtt rendkívül sokrétűek: 2020-ban: 

Behajtási engedély kérelem: 522 db, befizetett díj 23 193 700.- Ft. Ebből nettó bevétel 18 422 
236.- Ft. 

Közterület foglalási engedély kérelem: 146 db., befizetett díj 1 048 540.-Ft, ebből nettó bevétel 
822.611.- Ft. 

168 db. bírság került kiszabásra 4 185 223.- Ft. értékben (a bírságok jelentős része behajtani 
tilos és megállni tilos közlekedési szabálysértések szankciói) 

Az ügyiratmennyiség 2020. októberében 1620 főszám. A Városrendészet foglalkozik az 
ebrendészeti feladatokkal is, 24 esetben történt eljárás indítása, ebből 8 kóbor ebekkel 
kapcsolatos (befogásra és kiváltásra kerültek az ebek). 15 esetben figyelmeztetve lettek a 
szabályszegő állattartók. Illegális égetéssel kapcsolatban 7 esetben jártak el. 121 esetben 
hulladékgazdálkodás megsértése miatt történt intézkedés.  

A Városrendészet csendháborítás feltárásában, valamint a Hivatal helyszíni ellenőrzéseiben 
is aktívan közreműködik. A Budakalászi Hírmondó májusi lapszámában a rendészeti 
feladatellátási körökről részletesen is beszámoltunk a 28-29. oldalon. 
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RENDÉSZET, BEJELENTÉSEK 

A rendészetnek legyen közvetlenebb elérhetősége, mint pl. a Facebook-oldal volt. A 
telefonjuk sokszor foglalt, az email nehézkes. A lakosság tapasztalata az, hogy az 
oldalhoz tartozó Messenger üzenetben hatékonyan tudták bejelenteni problémájukat, 
észrevételeiket, ezért kérjük az oldalt újra aktiválni.  

A korábban működtetett budakalászi rendészeti közösségi oldal azt a hamis látszatot kelthette, 
hogy az ott küldött jelzések hivatalos bejelentésnek minősülnek, ezért ennek a platformnak a 
használatát a Hivatal nem támogatja. Az ott történt visszajelzések sem jelentették az 
intézkedés azonnali megkezdését. Kérjük, hogy rendészeinket a honlapon is feltüntetett 
időben és elérhetőségeken keressék. 

 

Augusztus 13-án a Lupa strandon történt két sajnálatos balesetről, - melyekben egy 
fiatalember elhunyt, egy édesanya, pedig lebénult - milyen információi vannak az 
önkormányzatnak? Történt-e szabálysértés? Volt-e bármilyen vizsgálat? 

Az Önkormányzatnak nincsenek információi a tragikus esetről. A városvezetés a médiából 
értesült a történtekről, illetve a városrendészet felé sem történt ilyenfajta bejelentés az 
esemény idejében. Szabálysértésről vagy egyéb mulasztásról nincs tudomásunk, az 
Önkormányzat nem illetékes szerv a történtek kivizsgálásában, az eset körülményeit a 
rendőrség nyomozó hatósága vizsgálja. 

 

FÜST, MŰANYAGÉGETÉS BEJELENTÉSE 

Ha a közelünkben műanyagégetésből származó tömény füstöt tapasztalunk, amitől 
sajnos saját ingatlanainkon is szenvedünk, mit tudunk tenni? 

- „A legutóbbi kirívó esetet péntek reggel tapasztaltuk, amikor kertjeinket 
betakarta a fehér savanyú füst (2020.10.09., Vasút sor 30, 32, 34 alatt lakó több 
család, de gondolom a környék többi lakója is érintett). A füst észak felől, a 
Harmat utca környékéről származott. Egyik szomszéd videóra felvette az esetet, 
de azt mondta, hogy a felvétel nem adja vissza azt a látvány, amit személyesen 
tapasztalhattunk, ill. a szagokat. Tehát a kérdésem, hogy konkrét esetben mi 
lakók, mit tudunk tenni ilyen esetben, illetve az önkormányzat általában mit tesz, 
mit tud tenni ezekkel a direkt környezet szennyező esetekkel?” 

- „Egy ideje minden reggel a Harmat utca magasságából olyan füst érkezik, ami 
egyértelműen nem tűzifa égetéséből származik. Kérdés, hogy mit lehet tenni ez 
ellen? Se szellőztetni, se ruhát teregetni nem lehet. És a tél még sehol nincs. 
Elmúlt télen a Vasút soron más irányokból is lehetett érzékelni, hogy vannak, 
akik szabálytalanul tüzelnek.” 

 

A kerti zöldhulladék (növényi eredetű hulladék) égetése Budakalász Város Közigazgatási 
területén tilos. Az égetésre vonatkozó helyi rendelkezések betartását a Városrendészet 
ellenőrzi. 

A bizonyítási eljárás sajátosságai miatt, jelen jogszabályi keretek között nehézkes az utólagos 
panaszok megnyugtató orvoslása, érdemi intézkedés megtételére már nem nyílik lehetőség 



10 
 

égetéssel kapcsolatos szabálytalanságok ügyében, ezért kérem, hogy az ilyen esetekben 
bejelentést soron kívül a 06 70/314-6104-es telefonszámon tegye meg, hogy a rendészet 
gyorsan és hatékonyan tudja ellenőrizni a bejelentés megalapozottságát.  

Ha nem kerti zöldhulladék égetése történik, abban az esetben A levegő védelméről szóló 
306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet értelmében levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben 
Önkormányzatunk nem eljáró hatóság. A beltéri tüzelőberendezések és pl. műanyaghulladék 
tekintetében a Szentendrei Járási Hivatal az eljáró szerv. Ezért a hozzánk érkező 
bejelentéseket végzéssel áttesszük az eljáró hatósághoz. 

Az Önkormányzat ezen felül – hasonlóan a tavalyi télhez – segíti a nehéz sorsú 
budakalásziakat: a rászorulók kérvényt nyújthatnak be szociális tűzifa igénylésére (a 
közterületről kivágott fákból a rendelkezésre álló famennyiség erejéig). 2020-ban 25 igény 
érkezett szociális tűzifára.  

A Budakalász Polgármesteri Hivatal felé benyújtott és beérkezett tűzifaigénylések tekintetében 
minden esetben pozitív elbírálásban részesültek az érintettek.  

A Harmat utcában lakossági bejelentést követően eljárást folytatott le e a Járási Hivatal 2020 
elején, amely eredményeként szankcionálta a tulajdonost. 

 

FONTOS: 

2021 január elsejétől jelentősen megváltoznak az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályok. A részletekről Budakalász hivatalos kommunikációs csatornáin hamarosan 
részletesen tájékoztatjuk a lakosságot! 
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KÖZLEKEDÉS, PARKOLÁS 

FORGALOMCSILLAPÍTÁS 

 

2017-ben 5841 autó után fizettek gépjárműadót Budakalászon, idén 6506 után. Három 
év alatt 665-tel nőtt az autók száma. Mennyi növekedéssel terveznek még a jelenleg 
folyó építkezések fényében, mekkora növekedésre számíthatunk a közeljövőben? 

10 év alatt 29,3 százalékkal emelkedett a településen adóztatott gépjárművek száma (a 2010. 
évi 5030-ról 2020-ra 6506-ra). 

 

A budakalászi Auchan áruházhoz nem lehetne-e egy másik autós megközelíthetőséget 
tervezni?  

Az Auchan körforgalom 11-es út felöli megközelítése végleges forgalomtechnikai 
megoldásként épült ki. 

 

Mikor történik meg végre a Kántor utcában a forgalom csillapítás? 

A Kántor utca forgalomcsillapításával a szilárd burkolat megépítésé óta folyamatosan 
foglalkozik az Önkormányzat. Első lépésként 20 km/h sebességkorlátozás mellett útszűkületet 
biztosító, tengelyelhúzásos kialakítás valósult meg (fákkal beültetett ún. kútgyűrűs 
megoldással), második lépésben pedig fekvőrendőrök elhelyezésére került sor. 

A lakosság bevonásával további forgalomcsillapítási megoldásokon gondolkodik az 
Önkormányzat.  

A Kék Duna utca Szentendrei úttal történő összekötésének akkor lenne létjogosultsága, ha a 
Téglási András utcától északra lévő terület beépülne, de ez nem célja az Önkormányzatnak. 

 

 

 

ALSÓ-KLENITY VÁROSRÉSZ FORGALOMSZERVEZÉSE 

2020. július 23-án az Önkormányzat képviselői lakossági tájékoztatót tartottak az Alsó-
Klenity városrész forgalomszervezésével kapcsolatban. Örömmel vettük, hogy egy 
évek óta tartó problémára próbál megoldást találni az Önkormányzat. 

A beépítések révén 2016-2017-ben kialakult Téglási András utca és a Kántor utca 
összekötése a korábban itt lakók megkérdezése nélkül történt, azóta az előző 
városvezetés által megígértekkel ellentétben „elkerülő útként” funkcionáló útszakasz 
negatív hatásait tűrjük. Az Önkormányzat milyen lépéseket tervez ennek a továbbra is 
fennálló, valós, helyi problémának megoldása érdekében? 

Az Alsó-Klenity városrész forgalmának csillapítása a lakosság bevonásával folyamatban van, 
a megoldásokon gondolkodik az Önkormányzat. A Kántor utca forgalomcsillapításával a 
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szilárd burkolat megépítésé óta folyamatosan foglalkozik az Önkormányzat. Első lépésként 20 
km/h sebességkorlátozás mellett útszűkületet biztosító, tengelyelhúzásos kialakítás valósult 
meg (fákkal beültetett ún. kútgyűrűs megoldással), második lépésben pedig fekvőrendőrök 
elhelyezésére került sor. 

 

HÉV-FEJLESZTÉS 

A médiában többször cikkeztek arra vonatkozóan, hogy Budakalászon felújításra 
kerülnek a HÉV-megállók és rendezésre kerül környezetük, továbbá különböző 
infrastrukturális fejlesztések, köztük parkolók kialakítása is megtörténik. Az 
Önkormányzat miként gondolja ezen környezet zaj- és forgalomterhelését csökkenteni 
a beruházásokkal összefüggésben? Van-e jelenleg bármiféle elképzelése az 
Önkormányzatnak erre vonatkozóan? Kérem megerősítésüket, hogy a környéken 
lakókkal is megtörténnek a megfelelő egyeztetések a HÉV-fejlesztésekkel kapcsolatban. 

Budakalász hivatalos honlapján és Facebook-oldalán – ahogyan ön is említi – folyamatos és 
rendszeres tájékoztatást adunk a HÉV-fejlesztésről és annak előkészítő munkálatairól, 
egyeztetéseiről. Kérjük jelölje meg, mely pontokban nem egyértelmű az ön számára a 
tájékoztatás, és amennyiben rendelkezésünkre áll a szükséges információ, megosztjuk önnel. 
Örülünk, hogy önt is a HÉV-korszerűsítés támogatói között tudhatjuk. Egyetértünk abban, hogy 
a MÁV-HÉV Zrt. területe fejlesztésre szorul. Az előttünk álló korszerűsítés során az 
Önkormányzat a város érdekeit szem előtt tartva fogja figyelemmel kísérni a fejlesztéseket és 
megkövetelni azokat az elemeket, amelyek a rendezett környezethez szükségesek. A HÉV-
fejlesztéshez kapcsolódó parkolók kialakítása várhatóan hasonló lesz ahhoz, amit 9 évvel 
ezelőtt az akkori városvezetés is megismerhetett.  

Ismereteink szerint a tervezési folyamat a közelmúltban kezdődött, jelen fázisban azonban 
még nem állnak rendelkezésre egyeztetésre alkalmas tervek. 

Amennyiben közrendet vagy nyugalmat zavaró tevékenységet észlel, kérjük értesítse 
rendészet munkatársait, vagy hívja a rendőrséget! 

Budakalász Város Önkormányzata a vasúthatósági engedélyezési eljárásban 
szakhatóságként vesz részt. A környezetvédelmi munkarész megállapításai során (amelyben 
feltüntetik majd a várható kibocsátást, zajterhelést stb.) az Önkormányzat a lakók lehető 
legkisebb zavarására törekedve rögzíti majd feltételeit. 

Biztosítjuk, hogy a jelenlegi városvezetés tisztán és transzparensen intézi az egyeztetéseket. 
Ez az egyik oka annak, hogy rendszeresen adunk tájékoztatást a tudomásunkra jutott 
információkról, előkészítő munkálatokról. 

A 2020. szeptember 28-án közzétett, illetve a korábbi tájékoztatásból értelemszerűen 
következik, hogy a közelmúltban elindított tervezés még nem tart abban a fázisban, hogy az 
önkormányzat bővebb információval rendelkezzen („Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési 
Központ vezérigazgatója jelezte, hogy a tervezés előrehaladtával minden érintett térséget, 
illetve önkormányzatot felkeresnek majd.” illetve „a tervezés jelen fázisa még nem jutott el a 
részletek vizsgálatáig”). Amint újabb adatok állnak rendelkezésünkre, azt természetesen a 
lakosok rendelkezésére bocsátjuk. 

A Budapest Fejlesztési Központ nevében Vitézy Dávid vezérigazgató 2020 áprilisában 
levélben kereste meg Önkormányzatunkat, amelyben tájékoztatást adott a H5 HÉV-vonal 
infrastruktúra-fejlesztéséről. Megkérdezte az Önkormányzatot a helyi igényekkel 
kapcsolatban, és kikérte véleményét a fejlesztési elképzelésekről annak érdekében, hogy 
azokat lehetőség szerint beilleszthessék a tervezési folyamatba. 
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PARKOLÁS, GYALOGOS KÖZLEKEDÉS FREKVENTÁLT HELYSZÍNEKEN 

Terveznek-e a szabálytalanul parkoló, gyalogos és autós közlekedést zavaró autók ellen 
fellépni? Pl. Klisovác utca, Batsányi utca, Kálvária utca eleje, Káposztás köz, Barát utca 
és még számtalan helyen? 

Az edzések és focimeccsek idején a parkolás lehetetlen az Omszk park parkolójában. 
Tervezi-e az önkormányzat, hogy a BMSE egyesülettel tárgyal saját parkoló építéséről, 
hogy az éppen nem fociedzésre és meccsre érkezők is tudjanak parkolni? 

A közterületeink rendeltetésellenes használata minden esetben a megfelelő mértékű szankciót 
vonja maga után, ami vonatkozik a „megállni tilos” tábla hatálya alatt elkövetett 
szabálysértésekre is. 

A Városrendészet feladatai sokszínűek, melyeknek maradéktalanul eleget tesznek. Saját 
észlelés alapján is intézkedést kezdeményeznek a hasonló szabálysértést elkövetőkkel 
szemben, továbbá lakossági bejelentés alapján is eljárnak az elkövetőkkel szemben. A 
kérdéses területeken folyamatos, napi szintű az ellenőrzés az előző évek bejelentései és 
tapasztalatai alapján, továbbá számos utcában fokozott figyelemmel járnak el a járőrök, nem 
csak az autósok által elkövetett szabálysértések és szabályszegések elkövetőivel szemben. 

Az időszakosan valóban jelentkező parkolási nehézségek tekintetében kiemelt cél, hogy az 
Omszk parkba, a sportpályákra érkezők is minél nagyobb arányban az autómentes 
közlekedési formákat válasszák. Az Önkormányzat a város több pontján is tervezi a parkolási 
rend átalakítását, aminek része a tóparti parkoló is. A sporttelepen helyhiány miatt nagyobb 
kapacitású parkoló nem alakítható ki. 

 

A BMSE évek óta nem engedi meg, és a járda lezárásával fizikailag is lezárta a hátsó 
füves pálya használatát. Budakalászon nem ismerek egyetlen olyan közterületi szabad 
helyet, ahol a budakalásziak focizhatnának. Mennyiben szolgálja a budakalásziak 
érdekét, hogy egy egyesület hatalmas területeket sajátíthat ki, de a budakalásziak nem 
férnek hozzá a pályához? Ha jogosult lezárni ezt a pályát a közönség előtt, akkor tervezi-
e az önkormányzat módosítani a szerződést? 

Mennyi bérleti díjat fizet az egyesület a használatában lévő területekért? Mennyi 
támogatást ad az önkormányzat az egyesületnek évente? Elszámol-e az egyesület, hogy 
mire költötte a támogatást? Tervezi-e az önkormányzat, hogy a támogatás fejében 
szerződést módosít, és a hátsó füves pályát megnyittatja a közönség előtt? Ha nem, 
akkor tervez-e az önkormányzat valahol olyan pályát létesíteni, ahol focizni és hasonló 
labdajátékot lehet játszani? 

A BMSE 40 000.- Ft/hó bérleti díjat fizet a területért. Az összeg mértéke nem véletlen: a bérleti 
díj megállapításakor az Önkormányzat deklarált célja volt a „piaci” és megállapított bérleti díj 
közötti differenciával is támogatni az Egyesületet. 

A BMSE támogatására a tavalyi év során 5,6 millió forintot költött az önkormányzat. A 2020-
as esztendőben a támogatási koncepció módosult, így idén már pályázati úton volt lehetséges 
támogatási forráshoz jutnia az Egyesületnek. A BMSE a sporttámogatási pályázati keretből 
2020-ban 960 000.- Ft támogatásban részesült.  

Az edzőpálya szabadidős célú használatáról tárgyal az Önkormányzat a BMSE-vel. Azt kértük 
az Egyesülettől, hogy vizsgálja meg egy olyan pályahasználati rend kialakításának 
lehetőségét, amelyben idősávosan szabadon maradnak a lakossági használatra is 
kihasználható időintervallumok, amelyekre előzetes bejelentkezés alapján lehetne foglalást 
tenni. Keressük a mindenki számára elfogadható és működtethető megoldást.  
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Ezzel párhuzamosan a sportolni kívánók részére az Önkormányzat az MLSZ/BMSE 
együttműködésével idén ősszel új rekortánpályát épített a Kalász Suli udvarán, amelyet 
iskolaidőn kívül a lakosság számára is használhatóvá kívánunk tenni.  

 

2-3 évvel ezelőtt az egyesület lezárta az Auchan felé vezető gyalogos átjárót, az akkori 
önkormányzat tájékoztatása szerint a szemetelés miatt. Az egyesület jogosan zárta-e le 
az átvezető utat? Az egyesület és az önkormányzat közötti szerződés szerint kinek a 
tulajdona és ki kezeli azt a járdaszakaszt? Ha az egyesület a szerződés alapján jogosult 
lezárni, akkor az önkormányzat tervezi-e a szerződés módosítást? 

Folyamatosak az egyeztetések a BMSE és az Önkormányzat között a korábbi átjárási 
lehetőség újbóli biztosításával kapcsolatban. 

A BMSE által bérelt terület és a közterület közötti kapcsolat megszűntetésére még 2018. 
tavaszán került sor, természetesen az Önkormányzat hozzájárulásával. A sportlétesítménybe 
ugyanis ezt megelőzően bárki bejuthatott, és sajnos jellemzően az esti, éjszakai órákban nem 
sporttevékenység végzése céljából sokan meg is tették azt, így a bérlő jogos igényeként merült 
fel tevékenységének zavartalan folytatása, illetve maga a birtokvédelem.  

A 150 – nagy számban kiskorú – igazolt sportolóval rendelkező egyesület vezetősége, 
munkatársai, sportolói, azok hozzátartozói alapján tapasztalt (bejelentett és/vagy archivált) 
esetek közül néhány: rongálások pl. a fedett pálya sátrának és más felületek graffitizása, 
padok fa részének leszerelése, elégetése; a bérleményen áthaladó kutyasétáltatók által 
okozott szennyezések, a szabadon engedett ebek okozta kellemetlenségek; a kerékpárral, 
motorral behajtók rongálásai; az éjszakai látogatók lakókörnyezetet is zavaró randalírozása.  

Az egyesület jogosan járt tehát el, ráadásul a sportlétesítmény területén nem szerepel a HÉSZ-
ben kijelölt járda, a hivatalos útvonal a Kahl am Main sétány. Sárosi Tibor, a BMSE elnöke 
egyelőre nem támogatja az átjárási lehetőség újbóli megnyitását, noha azzal egyetért, hogy a 
korábbi útvonalat most kiváltó Kahl am Main sétány jelenleg erősen túlterhelt. 

Az Önkormányzat a BMSE garázda magatartások visszaszorításával kapcsolatos érvelését, 
valamint a gyerekek, sportolók átjárásának és sporttevékenységének zavartalanságára 
vonatkozó érveit teljes mértékben akceptálja, így ezeket szem előtt tartva keresi a mindenki 
számára elfogadható megoldást, hogy az átjárót újra megnyithassa a gyalogosforgalom 
számára. 

Meglátásunk szerint kellően körültekintő tervezéssel (több lehetséges, sőt akár párhuzamosan 
is megvalósítható alternatíva felmerült) és megfelelő forrásallokálással a jelenlegi állapot 
rendezhető lenne. Az Önkormányzat azt kérte a BMSE elnökétől, hogy a fentiek fényében 
vizsgálja meg a műszaki lehetőségeket. 

Ezzel párhuzamosan az Auchannal is folynak a tárgyalások kutyafuttató felől megközelíthető 
a járda építése kapcsán. 

 

Jégpálya megközelíthetősége és környezete – Miután a cserkész egyesület 
adományokból felépítette a jégpályát, a Vasút soron lakók téli időszakban délután és 
esténként többszörös forgalmat kénytelenek elviselni, és az egyébként is rosszul 
megvilágított utcán az errefelé nem ismerős jégpálya látogatók száguldoznak. A 
jégpálya közelében a parkolás botrányos. Esősebb, latyakosabb időben az érkező és 
távozó autók a viacolor járdán keresztül mennek, a járda használhatatlan, vagy csak a 
cipő besározása árán lehet továbbjutni. Esetenként az autók úgy gondolják, hogy a 
járdán is elsőbbségük van. Mikor kerül ez a helyzet rendezésre? 

Kérjük, hogy saját tulajdonú gépkocsival ingatlanon belül szíveskedjenek parkolni! Ismereteink 
és nyilvántartásunk szerint a Vasút soron (közterületen) nincs megváltott parkoló, 
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zöldterületen a parkolás pedig tilos. Amennyiben látogató autója akadályozza ingatlanjának 
megközelíthetőségét, kérjük értesítse a Rendészetet! 

Egyetértünk a Vasút sor Cserkészház előtti közterület rendezetlenségével. A város (Dr. Váli 
István elnök és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság) már keresi a megoldást, 
illetve a forrást a helyzet rendezésére. 
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UTAK HELYZETE, INFRASTRUKTÚRA 

 

BERDÓ CSATORNÁZÁS  

Berdó csatornázás II. üteméről évek óta nem hallani. Mikorra várható a csatornázás, 
lesz-e rá EU-s pályázat? 

A Berdó csatornázása folytatásának egyik előfeltétele, hogy legyen kiírva újra pályázat. 
További probléma az is, hogy jelenleg ez a terület még nem felel meg pl. a korábbi pályázati 
kiírásnak sem (pl. kevés a lakóépület, kevés az ivóvízbekötés).  

 

 

 

TAVÁN CSATORNÁZÁS 

Adjanak update-et/információt arról, hogy halad a Taván dűlőn tervezett csatornázási 
projekt? 

A Taván csatorna 2019 novemberében indult építésének az eredeti szerződés alapján október 
végére be kellett volna fejeződnie. Műszaki problémák (bizonyos szakaszon nem lehetett 
géppel bontani, mivel a közművek máshol haladnak, mint a közmű cégek által szolgáltatott 
adatokra épülő közmű terveken), valamint a kézi bontás nehézségei és az időjárás 
bizonytalansága miatt azonban sajnos a szerződéses határidő hosszabbítására volt szükség. 
Azóta a munkálatok jó ütemben tudtak haladni, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020 
december 3-án vette kezdetét. A projekt kapcsán kiépült a szennyvízelvezető hálózat a Szüret, 
Szőlő, Vincellér, Puttony Lugas és Kert utcákban, összesen 1281 folyóméter hosszban.  

A megépület vezeték 100 ingatlan kiszolgálásra alkalmas. Jelenleg a víztartási próbák vannak 
folyamatban, melyet a rendszer üzemeltetője a DMRV Zrt. végez. 

Az érintett utcákban kivitelező szerződés szerint zúzott követ terített, több rétegben tömörítve. 
A korábbi állapotokhoz képest így javulás látható. A városrészben több építkezés is 
folyamatban van, az itt lévő ingatlanok üdülő helyett állandó tartózkodású lakóhellyé válása 
folyamatos. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás tervezetten 8 munkanapon belül lezajlik, DMRV Zrt. a 
hálózatot ekkor üzemeltetésre átveszi.  

Az érintettek innentől kérhetik a DMRV Zrt-től a hálózathoz történő csatlakozást. A csatlakozás 
feltétele egy engedélyezési tervdokumentáció benyújtása a DMRV Zrt. felé, a szükséges 
nyomtatványokkal együtt, illetve a közműhozzájárulás befizetésének teljesítése. A befizetést 
teljesítő ingatlantulajdonosok jegyzékével a DMRV Zrt., rendelkezik, az igazolások az érintett 
tulajdonosok részére postai úton megküldésre kerültek. Javasoljuk a DMRV. Zrt. honlapján a 
https://www.dmrvzrt.hu/hu/ivoviz-szennyviz-bekotes link tanulmányozását. 

 

https://www.dmrvzrt.hu/hu/ivoviz-szennyviz-bekotes
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BERDÓ VÁROSRÉSZ FEJLESZTÉSE 

Mikorra várható a Berdó városrész fejlesztése, legalább az utakat tekintve? 

Aki a Berdónak erről a részéről a városba igyekszik, a Gerinc utca felől, a Gyümölcs, a 
Cseresznyés vagy a környező utcák felől a Városhatár utcán – ami kevésbé meredek 
mint a Bodza - a Sugár és a Barbara köz, majd a Keskeny u felé hagyja el a várost, ezzel 
is csökkentve Budai út forgalmát. Ezek az utak tele vannak gödrökkel, kátyúkkal, 
helyenként kikerülni sem lehet.  Átérve a Békásmegyeri Meggy utcára aszfaltos úton 
haladhatunk tovább, ami 3. kerületnek már a periféria, és szintén nem tökéletes, de 
mégis sokkal jobb és időnként legalább javítgatják. 

Lesz-e a közeljövőben olyan szabályozás, ami a rendezettségre, az egységes utcaképre 
vonatkozik, ahogyan a város többi részén, pl. a tó körüli utcákban vagy a madárnevű 
utcáknál látható?  

A Gyümölcs utca szilárd burkolatú úttá alakítását idén nem tervezte az Önkormányzat.  

Szilárd burkolatú út azt követően építhető, hogy a telekhatár-rendezések, útszabályozások, 
útleadások megvalósultak, illetve valamennyi közmű-gerincvezeték (pl. gáz) kiépült az 
utcában, és valamennyi ingatlan közműbekötése is megtörtént. Ennek az az oka, hogy szilárd 
útburkolat építését követően 5 év burkolatbontási tilalom lép életbe. 

A madár nevű utcák évtizedekkel korábban kialakultak, teljesen közművesítettek, ezért kaptak 
már korábban szilárd burkolatot. 

 

 

 

DOLINA UTCA, KLISOVÁC UTCA BEÉPÍTÉSE 

Olyan területeken, ahol még nincs csatorna, hogy épülhetnek új házak, mint például: 
Dolina utca -Klisovác utca sarkán, hrsz: 3528/2, a Barát patak déli oldalán, hrsz: 0120/20, 
0120/27, 0120/25, hiszen új épület csak a csatornabekötéssel épülhet? 

A Dolina utcában és a Klisovác utcában épülő házak esetében a lakosság önerőből végzi a 
közmű-gerincvezetékek és -bekötések kiépítését. 

 

 

 

APÁT UTCA ÜGYEI 

Utca névtábla elhelyezése 

2019-ben új nevet kapott az eddig csak hrsz. számon nyilvántartott (4200/16) belterületi 
út. Neve Apát utca lett. Sajnos a névtábla eddig még nem került kihelyezésre, mert az 
előttünk lévő sarokház (Kántor utca 8) kerítése még nem épült meg. Ennek 
következményeként sajnálatos módon a küldemények sem, vagy nem időben érkeznek 
meg, ebből már sok vita is kialakult a szolgáltatókkal. Lehetőség nyílna a Kántor utca 
17 számmal szemben felállított 20 km sebességkorlátozó táblára ideiglenesen utcanév 
táblát felszerelni (akár anyagi hozzájárulásunk mellett is)? 
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Utcanévtábla kihelyezéséről kerítés megléte esetén tudunk intézkedni, a kerítés hiánya 
akadályozza a névtábla kihelyezését. A KRESZ előírásai szerint közúti jelzőtábla oszlopára 
utcanévtábla még ideiglenesen sem helyezhető ki. Ideiglenesen arra az útszakaszra fogjuk 
kihelyezni az utcanévtáblát, ahol már megépült a kerítés. 

 

Közvilágítási oszlop elhelyezése az Apát utcában 

2019 tavaszán kértük, hogy az Apát utcába legalább egy közvilágítási oszlop kerüljön 
elhelyezésre, mert épületünket három oldalról szántóföld veszi körül és a Kántor utcai 
közvilágítási oszlop nem nyújt kellően biztonságos és világítást ingatlanunk eléréséhez 
(baleset megelőzés, személy- és vagyonvédelemre sem).  2019 július 24.-én írásban 
pozitív válasz érkezett az oszlop elhelyezésével kapcsolatban, ez november végén 
szóban is megerősítést nyert. Kérdés, hogy mikorra várható a kivitelezés? 

Az Apát utca közvilágításának tervei elkészültek. A kivitelezést idén már nem terveztük.  

 

Apát utca murvás részén a hibák kijavítása: 

2019 nyarán önkormányzati támogatással saját erőből kiépítettük ingatlanunk 
megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges ideiglenes, így murvával lefedett utat. 
Sajnálatos módon a Kispap utca aszfaltozásakor a nehézgépek ezt a szakaszt is 
használták, így most már láthatóan az állaga igen leromlott. Kérem lehetőleg még egy 
réteg murva elterítésével az útfelület kijavítását a Kántor utcában elengedhetetlen út 
szélének javításával egy időben. 

Az Apát utcában a Magyar Telekom Nyrt. optikai hálózat kiépítését kezdi meg. A kivitelezés 
befejezése után ők fogják helyreállítani az útszakaszt. 

 

 

 

VASÚT SOR ÜGYEI 

Vasút sor állapota 

A Vasút sor úttestének állapota elfogadhatatlan. Miközben minden városvégi utcát 
aszfaltoznak vagy térköveznek, közművesítenek, addig a város közepén lévő Vasút sor 
úgy tűnik senkit sem érdekel. Miután elmúlt az aszfaltozásra alkalmasabb meleg nyár 
és beköszöntött a hidegebb idő, pár napja elkezdték bejelölni a kátyúkat. De évek óta 
csak a kátyúk ad hoc kezelése folyik, és az egész úttest nincs rendbe téve. A sorompótól 
észak felé eső részen több helyen ki lehetne szélesíteni a sínek felé, ugyanis lassan a 
parkoló autóktól nem lehet elférni. A parkoló autók jellemzően a járdán állnak, az iskolás 
gyerekek nem tudnak a járdán menni. A megvilágítás egyébként is gyenge, így az 
úttesten gyaloglás még veszélyesebb. A sorompótól délre eső szakaszon minden eső 
után áll a víz, és az is több helyen szélesítést igényelne. 

A Vasút sor teljes úttestjének és vízelvezető rendszerének rekonstrukcióját idén nem tervezte 
be az Önkormányzat a költségvetésbe. A Vasút sor kátyúzása azonban a közeljövőben meg 
fog történni.  

A Vasút sor vízelvezetési problémáit illetően hosszú távú megoldás a HÉV-felújítás után 
várható, ugyanis nagy valószínűséggel ekkor a vasút nyomvonala is változik majd. Addig a 
Vasút sor szélén lévő kővályú kitisztítása jelenthet rövid távú megoldást. Ennek hatékonyságát 
a Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. 
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Egyetértve a kérdésfelvetéssel, kérjük, hogy saját tulajdonú gépkocsival ingatlanon belül 
szíveskedjenek parkolni! A járdán a KRESZ előírásai szerint parkolni tilos. A HÉV-vágányok 
felé ingatlanhatárok (MÁV-HÉV Zrt.) miatt a szélesítés nem megoldható. 

 

A HÉV-sorompónál mindkét oldalon kereszteződés van, ami azt eredményezi, hogy a 
sorompó piros jelzésénél is vannak, akik szeretnének a kereszteződésekből 
kikanyarodni és a sorompótól ellentétes irányban haladni. Csakhogy az autósok 
többsége nemcsak a KRESZ-t nem ismeri, de a józan ész alapján sem ismerik fel, hogy 
piros jelzésénél úgy állnak meg, hogy elállják a kikanyarodni szándékozók útját. 
Torlódás esetén tolatni sem tudnak, így a kikanyarodó várhat, míg a sorompó után 
mindkét sor elhalad vagy valaki végre kiengedi. Javaslom mindkét oldalon felfesteni a 
sorompó felé haladó sávban a kereszteződés síkjában olyan sávos felfestést, amelyre 
nem állhatnak rá a piros jelzésnél várakozó autók.  

Egyetértve a kérdésfelvetéssel, A KRESZ egyértelműen szabályozza a kereszteződésbe 
történő behajtás körülményeit. A helyzet kezelése és a kihajtás megkönnyítése érdekében a 
Műszaki és Főépítészi Iroda munkatársai áttekintik a felfestés lehetőségeit. 

 

 

 

KÁNTOR UTCA ÜGYEI 

A Kántor utcában nincs megoldva az esővízelvezetés. Sajnos ismét aktuális lesz a 
probléma: esős időben bokáig érő vízben áll a járda. Kérném, hogy ezt a problémát 
oldják meg. 

A Kántor utca területén terv szerinti kivitelben épültek meg a csapadékvíz-szikkasztó és -
párologtató felületek. a Műszaki és Főépítészi Iroda a tapasztalt panaszokat helyszíni szemle 
keretében kivizsgáltatta. Látható, hogy a régi járdaszakasz egyes lapjai megsüllyedtek, ezáltal 
a szikkasztóként kialakított területek vize itt meg tud állni. További probléma még, hogy a 
szikkasztó területe jelentősen tömörödött a rendszeres gépjárműforgalom/várakozás 
hatására. Az Önkormányzat idei költségvetésében a probléma megoldására nem került 
összeg elkülönítésre, de a megfelelő műszaki javaslat érdekében megkereste a tervezőt. 
Addig is az érintettek szíves türelmét kérjük. 

 

 

 

KÁTYÚZÁS 

Kérem, hogy a Lugos utca-Vincellér szakaszon kátyúzzanak. Az útszakasz 
balesetveszélyes. 

A Taván csatorna építésének része volt a része a Lugas és Vincellér utca is. A munkálatok 
befejeződtek. Az utak zúzottkő szórást kaptak. 
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A Vasút sor elején Vasút sor, Sport utca kereszteződés közelében (Irritrade Kft. előtti 
parkoló/járda/úttest) a gödrös, kátyús szakasz sajnos már évek óta probléma. Kérem 
vizsgálják meg a terület felújításának lehetőségét. 

Felmérés készült az Önkormányzat kezelésében lévő helyi közutakról, és a javítandó kátyúk 
is felfestésre kerültek. A szerződés aláírását követően a javítások megkezdődtek, november 
végéig a kivitelezővel kőtött szerződés szerint be is fejeződtek a kátyúzási munkálatok. 
Legközelebb tavasszal tervez hasonlót a város. 

 

 

 

INTERNET 

Kihez lehet fordulni a szélessávú internet fejlesztéssel kapcsolatban. Berdó utcában 
lakom, sajnos csak réz vezetéken jön a lakásba az internet, ami elavult, és lassú 
technológia. Itt a környéken nagyon sokan életvitelszerűen élnek.   

Berdó utca – Szegély utca – Meredek utca túlnyomó részben mezőgazdasági kertes övezet. 
Internet szolgáltatás igénylését a lakosság kezdeményezheti közvetlenül a választott 
szolgáltatónál. Javasoljuk az igényeket csoportosan jelezzék a szolgáltató felé. 
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ZÖLD ÜGYEK 

 

ZSILIP ÉPÍTÉSE A BARÁT-PATAKRA 

A Barát-patak torkolatába építendő zsilip tavaly vízjogi létesítési engedélyt kapott. Hogy 
áll a kivitelezés? 

A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóságnál szeptemberben egyeztetésen vettünk részt a 
zsilip megvalósítása ügyében. Az egyeztetésen elhangzottak alapján levelet küldtünk a 
Belügyminisztériumnak, melyben tájékoztattuk a vízügyi helyettes államtitkár urat, hogy a 
műtárgy akkor tudja majd maradéktalanul betölteni szerepét, ha a vele összefüggő 
árvízvédelmi rendszer jelenlegi hiányosságait is sikerül megszűntetni. Az ehhez szükséges 
további fejlesztésekkel kapcsolatban további intézkedéseket kértünk. Az árvízi biztonság 
növelése, az élet és az anyagi javak védelme érdekében egy komplex árvízvédelmi rendszer 
kialakításának szükségességét jeleztük, amely nem nélkülözheti a mértékadó szinthez 
igazodó gátmagasítást a szükséges szakaszokon. Jeleztük továbbá, hogy a komplex árvízi 
védekezés rendszerszintű növeléséhez az évek óta elmaradó mederkotrás mielőbbi pótlása 
szintén nélkülözhetetlen. 

 

 

 

FÁSÍTÁS 

A 2018-as közmeghallgatáson megtudhattuk, hogy az Omszk Parkban két körben 
történt fakivágások engedélyezésekor az eljáró Pomázi hatóság 150 fa ültetését szabta 
meg. Hány fa elültetése van még hátra, ahhoz, hogy teljesüljön a 2018-as 
sportpályaépítések miatt kivágásra került fák hatóság által előírt pótlása? Mikor és hova 
tervezik ezek elültetését? 

01/1900-2/2018 ikt. számú határozattal – az Önkormányzat kérelmére – Pomáz város jegyzője 
engedélyezte 32 db fa kivágását 2018-ban. Pótlásként 70 db fa elültetését írta elő, amit az 
Önkormányzat 2019 év végén teljesített a park József Attila u. felöli oldalán. A CYEB 
Budakalász Kézilabda Klub kérelmére Pomáz Város Jegyzője 3025-3/2016/01 ikt. sz. 
határozatával 2016-ban engedélyezte 24 db fa kivágását, amelyek pótlására 100 db fa 
elültetését írta elő. Ebből a mennyiségből 30 db fa az Erdőhát utcában került elültetésre, a 
járda melletti rézsűben. A további 70 db fa ültetésére Pomáz Város Jegyzőjétől a 01/2442-
2/2020 ikt. számú határozattal haladékot kaptak 2021 augusztus 31-ig. 

 

Pomázi úti óvoda területén is kivágásra kerültek nagylombú fák. Ezek pótlása 
megtörtént? Ha igen, hol? 

2016 évben az óvoda udvarának felújítása során 5 db fa kivágására került sor, amelyek helyett 
a kivitelezés végén részben az óvoda udvarán, részben a József Attila utca északi ágyásaiban 
kerültek pótlásra a fák. 2019 évben az óvoda vezetője 2 db, utcafronti kerítés előtt álló, 
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kiszáradt nyárfa kivágására kért engedélyt (3985/2019). A kiadott határozatban 4 db fa 
ültetését írtuk elő pótlásként.  Tájékoztatásuk szerint idén ősszel történik meg a pótlás. 

 

Év elején az önkormányzat 10 fa kivágását engedélyezte az Eurovelo6 kerékpárút 
építése miatt. Cserébe megszabta 26 db fa ültetését. Ezek a fák elültetésre kerültek 
azóta? 

A fák még nem kerültek elültésre, a jogerős határozat szerint legkésőbb 2021 január 29.-ig kell 
a fákat elültetni. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az eddigi egynyári virágágyások zöme évelőkkel kerüljön 
beültetésre, mivel ezek a környezetre is és a város kasszájára is jobb hatással vannak, 
mint az egynyári ágyások. Ezzel a tavaly megválasztott testület is egyet értett. Sajnos 
azonban az elmúlt egy évben nem láttuk, hogy változás történt volna, továbbra is 
időszakos növények kerülnek ültetésre ezeken a helyeken. Mi a késlekedés oka, mikor 
várható előrelépés? 

A virágágyások évelőkkel való beültetését megkezdtük. Az idei év őszén 208 m2-rel 
csökkentjük a kétnyári virágokkal beültetendő terület méretét, a kivett területet évelőkkel 
ültetjük be. A fennmaradó világosítás mértéke (ágyások, kőedények) 435,5 m2.Az, hogy évelő, 
vagy egynyári-kétnyári növények kerülnek elültetésre, a környezetre egyforma hatással van, 
sőt a fenntartási költségük is megegyezik. 

 

 

 

ÉLHETŐ, GONDOZOTT KÖRNYEZET 

Van-e a városnak olyan rendelete, hogy mindenki köteles a telke előtti utcafront rendben 
tartására? Amennyiben van, alkalmazzák-e a szankciókat a rendeletet nem betartókkal 
szemben? Amennyiben nincs, tervezik-e (fel merik-e vállalni) ilyen rendelet 
meghozatalát? 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének11/2015. (IV.30.) önkormányzati 
rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről 

Köztisztasággal kapcsolatos magatartások 7. §. 

7. §. a) ingatlantulajdonosként az ingatlan előtti járda (ennek hiányában 1 m széles sáv) történő 
takarításáról, a járda melletti (zöld)sáv úttestig terjedő területének, a nyílt ároknak és ennek 
műtárgyainak tisztántartásáról, ápolásáról nem gondoskodik.  

Zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata 10. § 

10. § g) A tényleges használó, illetve a tulajdonos a járda mellett növekvő gyom kiirtására, a 
járdára kinyúló ágak és bokrok szakszerű visszavágására a helyi környezet és természet 
védelméről szóló 20/2014. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 14.§ (4) bekezdésében 
foglalt kötelezettségének nem tesz eleget. Továbbá a helyi környezet és természet védelméről 
szóló 20/2014. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 14.§. A közterületeink rendeltetés 
ellenes használata minden esetben a megfelelő mértékű szankciót vonja maga után.   

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2016/07/11-2015-
k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-egy%C3%BCtt%C3%A9l%C3%A9s-
szab%C3%A1lyai.pdf?x98515 

https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2016/07/11-2015-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-egy%C3%BCtt%C3%A9l%C3%A9s-szab%C3%A1lyai.pdf?x98515
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2016/07/11-2015-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-egy%C3%BCtt%C3%A9l%C3%A9s-szab%C3%A1lyai.pdf?x98515
https://www.budakalasz.hu/wp-content/uploads/2016/07/11-2015-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-egy%C3%BCtt%C3%A9l%C3%A9s-szab%C3%A1lyai.pdf?x98515
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Az Önkormányzat folyamatosan tart ellenőrzéseket egész Budakalász területén, amely egy 
kb. 15 km2-es területet fed le. Ezen bejárás során a Szent László utcai szakasz is ellenőrzésre 
került. A közeljövőben a szükséges feladatokat elvégezzük. 

Célunk az, hogy minden észlelt problémát minél hamarabb és hatékonyabb eszközökkel 
megoldjunk. Erre tekintettel a segítő és jó szándékú bejelentéseket szívesesen vesszük, 
hiszen ezek jelentősen segítik munkákat, és a város érdekét is szolgálják. 

 

 

 


