


BU DAKAtÁsz VÁRos oru ronvÁNYzATA
Szám: 6/2022

Az ůi!és helve:

Jelen vannak:

Meghívottak:

JEGYzőxoNYV

Buda kalász Város Önkormá nyzat Képviselő-testü leténe k
2022. április 27_én. (szerdal 17:00 órakor

megtartott rendes nyílt uléséről

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár

dr. Göbl Rĺchárd polgármester
Nagel lstván alpolgármester
Forián-Szabó Gergely alpolgármester
Balogh Csaba képviselő
Czinke Zsuzsanna képvĺselő
Dr. Váli lstván Frigyes képvĺselő
Gazda Géza képviselő
Tolonics lstván képvĺselő
Kóder Gyorgy képviselő
Máté lstván László képvĺselő
Rácz Mĺklós Benedek képviselő

dr. Deák Ferenc jegyző
dr. Papp Judit aljegyző

Szeleczky Szilvia irodavezető
dr. Paulina Fernanda irodavezető

L

M ü ller En ĺkő jegyzőkönywezető



Napirendi pontok:

N a pi re nd i pontok eI őtti :

Kalászi Pajzs Díj átadása

Nvílt napirendÍ pontok:

L, Javaslat a Pilis-Dunakanyar UNEsco világörökséggé nyilvánításának támogatásáról, további
helyszínek javaslata mellett
54/2022. uv.27 ') sz. előterjesztés

Tárgyalta: Településfejlesztési ésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

2, Javaslat a Szentendrei Rendőrkapitányság 2o2t. évi beszámolójának elfogadásáľa
53 / Żo22' (lv.27 .) sz' e lőte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

3. Javaslat a Budakalász-Lupasziget kiizött működő révátkelőhely üzemeltetéséről szólő szerző-
dés felülvizsgálatára
52/2022' (lv.27 .) sz. előterjesztés

Tárgya|ta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

4, Javaslat a Ceglédi Tankeríileti Központtal kötött ingatlan használatba adási szerződés módosĹ
tására.
57 / 2022. (lv.27 .) sz. előterjesztés

Tárgyalta: PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr, Göbl Richárd polgármester

5. Javaslat a Budakalász, Pomázi út 3. szám a|atti Nyitnikék óvoda hátsó udvari löszfal ,,Vis-maior"
jellegű partfal omlásának helyreállítására vonatkozó támogatás benyújtásának jóváhagyására,

önerő biztosítására
55/20Ż2. (lv.27 .) sz. előterjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
6. Javaslat a Dunakanyari CsaIád- és Gyermekjóléti lntézmény 2021. évi beszámolójának elfoga-

dására
5I/2o22. (lv.27 ,) sz. előterjesztés

Tárgyalta: TársadalmiSzolidaritásésHumánÜgyekBizottsága
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

7, Közmeghallgatás

Dr. Göbl Richárd polgármester: Koszontom meghívott vendégeinket, közülĹik is elsőként illusztris ven-
dégÜnket országgyűlési képviselő asszonyt, dr. Vitályos Eszter képviselő asszonyt, aki eljott hozzánk, és

ránk szentelt néhány percet most a mai napon. Ezúton is szeretnék gratulálni az eddig elért sikereihez,
eredményeihez. Bízunk benne, hogy ezek a sikerek itt Budakalásszal karöltve folytatódnak.

dr' Vitályos Eszter országgyűlési képviseIő: Én ĺs szólnék néhány szót. Nagy szeretettel koszöntöm Önö-
ket, és köszönöm a meghívást. Lesz egy napirendi pont, amit én fogok onöknek ismertetni. Köszonöm a
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budakalászi polgároknak a bizalmat, melyet nekem szavaztak. 36.877.ooo szavazattal nyertem meg a

tisztséget, és lettem a térség országgyűlési képviselője. Mindenkiért is szeretnék a jövőben dolgozni, a

településekkel egyÜtt, függetlenÍ.il a politikai érintettségtől, illetve, attól, hogy ki mit gondol a világról. A
településeink, és a térségĹink érdekében egyritt kell, és együtt fogunk dolgozni a jovőben a következő 4
évben. Köszönöm a lehetőséget.

Dr. GöbI Richárd polgármester: Tisztelettel koszöntom a képviselő társaimat, az itt megjelent munkánk
iránt érdeklődőket, a hivatali dolgozókat, a televízió munkatársát és nézőit.

Tisztelt Budakalásziak, kedves Vendégekl

A testĹ]leti ülés megkezdése előtt egy kedves kotelességemnek szeretnék eleget tenni. A Kalászi Pajzs
díjat Szent György napja alkalmából, április 24-én szoktuk átadni. Erre az eseményre idén három nappal
később, a testÜleti ülés alkalmával, Ünnepélyes keretek közott most kerÜl sor.

A városi díjak odaítélését érintő rendeletÜnk módosítása után immár nem csupán rendészeket, illetve
rendvédelmi dolgozókat lehet jelölni a Kalászi Pajzs díjra, hanem hétkoznapi hősöket is. A budakalászi
polgárok idén is tobb kiváló jeloltet ajánlottak a képviselő-testület tagjainak figyelmébe'

A képviselők döntése alapján a Kalászi Pajzs díjat idén Székely Zoltán nyerte el
(taps)

Dr. Göbl Richárd polgármester átadja a díjat.

Székely Zoltán 1972-ben koltözott Budakalászra. Az eltelt évek, évtizedek során folyamatosan aktív
résztvevője Budakalász életének. ott volt a település polgárőrségének megalakításakor, ennek három
éven keresztÜl a vezetője is volt. Az elmúlt húsz év során a nagy árvĺzeknél bizonyította szakmai felké-
szÜltségét, rátermettségét. 2002-ben, 20].0-ben és 20L3-ban is az árvízvédelmi feladatok irányításának
kulcsszereplője volt. A védelmi feladatok mellett más társadalmi feladatokat is orömmel vállalt, például a
Testvérkapcsolatok Egyesületének megalakításában, majd Budakalász testvértelepüléseivel való kapcso-
lattartásban. Székely Zoltánjelenleg is az onkorm ányzat munka- és tűzvédelmi felelős szakértője.

A budakalászijelölők, illetve mi, a képviselő_testület tagjai a Kalászi Pajzs díjat a közösségi és polgári vé-
delmitevékenységéért kifejtett munkájáért egyfajta,,életmű díjként" ítéltük neki.

Gratulálunk az elismeréshez, és átadom a szót Székely Zoltánnak

Székely Zoltán: Koszonom szépen a bizalmatl Nehéz megszólalni. Az elmúlt 30 év, amit Budakalász élet-
ében kifejtettem, bizonyította, hogy valami eredménye a közösségi életnek, munkának láthatóvá vált.
Bízom abban, hogy a hátralévő időben tudunk olyan tenni, segítséget nyújtani a budakalászi polgároknak,
és a képviselő testületnek is, bízunk, hogy a jövő nemzedékének lehetőséget ad. Ezért fejtjük ki tevé-
kenységünket kĹjlönböző művészeti csoportokban, különböző területeken' A testvértelepÜlésekkel való
kapcsolattartást vissza kellene hozni, kicsit hatékonyabban. A telepÜlések hiányolják a kapcsolatot. Nem
ez a tisztem itt, tiszta szíwel köszönöm a bizalmat, és remélem, hogy a későbbiek során is rá fogok szol-
gálni erre a bizalomra.
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Dr. Göbl Richárd polgármester: Folytatjuk a testĺ.jleti Ülést. A jelenléti ív alapján megállapítom , hogy a 12

fős képviselő-testÜletből 10 fő jelent meg, az ülés határozatképes.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Szavazásra teszem fel a napirendi pont elfogadását, kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi

pontokat.

Napirend tárgyalása:

Nyílt napirendi pontok:

L, Javaslat a Pilis-Dunakanyar UNEsco világörcikséggé nyilvánításának támogatásáról, további
helyszínek javaslata mellett
54/2022' (lv.27 .) sz. előterjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester:
Rz Átolel a Pilis-Dunakanyar Szovetség az Átolel a Pilis-Dunakanyar Egyesületen keresztÜl kezdeményezi a
Pi lis-Du na ka nya r U N ESCO világörökséggé nyilvá nítását.

A Világörokségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szőló rendelet szerint a Pilist és a Dunakanyart,

benne Budakalászt, két világörökség várományos helyszín kapcsán is érinti már, az egyik,,A római biro-

dalom határai _ A dunai limes magyarországi szakasza", míg a másik,,a Pilis és Visegrádi-hegység, királyi

erdő a visegrádi királyi központtal, valamint a Kesztölc, Klastrom-puszta pálos kolostor".

Az előterjesztést a Településfejlesztési és KörnyezetvédeImi Bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy a

felsorolásban legyen nevesítve a Kálvária terÜlete (romtemplom) és a római kori kőbánya is. A módosító
javaslatot befogadom.

Megadom a szót dr' Vitályos Eszter képviselő asszonynak a kezdeményezés ismertetésére, parancsoljon

képviselő asszony, oné a szó:

dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő: łz Átolel a Pilis-Dunakanyar Szövetséggel fogalmazódott

meg az a gondolat, -egy L0 munkacsoportból álló rendszerben dolgozunk, amely az élet minden terÜle-

tén tevékenykedik. Van oktatási, az épített és természeti kornyezet megóvásával kapcsolatban munka-

csoport, van sporttal kapcsolatban, Van a kozlekedésfejlesztéssel kapcsolatban, stb. - amikor az épített és

természeti örökségeket számba Vette a munkacsoport, hogy sztikséges lenne olyan plusz forrásokat be-

vonni, olyan plusz pályázati lehetőségekhez jussunk, amelyek nem feltétlenÜl állnak most rendelkezésre,

Azáltal is, hogy az UNESCO a világörökség részévé próbálunk nyilváníttatni,akár tájegységeket, épulete-

ket, akár olyan műemlék épĹileteket, amelyeknek megóvása, a további generációk átadása, illetve a

helyreállítása szóba kerÜlhetne. Ezekhez olyan plusz forrásokat tudnánk bevonni, ami most nem áll ren-

delkezésre' Vagy olyan kormányzati támogatásokat lenne szükséges bevonni, aminek a forrását még nem
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látjuk, Így kerÜtt szóba a világörökséggé nyilvánítás, és mind a L7 település polgármesterének megküld-
tem a levelet, amelyben javaslatot kérÜnk az egyes telepÜlések vonatkozásában, melyek azok a tájegy-

ségek, természeti terÜletek, épületek, amelyeket várományos jegyzékbe felvételre javasolnak' Van egy

nagyon hosszú folyamat, akár évekig is elhúzódhat. Civil szervezet is kezdeményezhet, de kezdeményez-
het kormány vagy miniszter is. Ha a felkerülés realizálódott, utána vannak kÜlönböző olyan tanulmányok,
melyeket az UNESCO munkacsoport megvizsgál, és utána hoznak döntést, hogy világörökség részévé való
nyilvánítást megkapja-e az adott terÜlet. O-ik lépés, hogy a telepÜlések javasolhatnak, és ezügyben for-
dultam polgármester úrhoz, és a képviselő testülethez. Egy közmeghallgatás kÜlön jó, hogy a lakosság
véleményét is megismerje. Köszönöm a figyelmet!
(taps)

Dr. Göbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő_testÜlete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza_
vazattal az alábbi határozatot hozta:

53l2o22. (lV.27.| sz. Rt. határozat':
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete támogatja az Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövet-
séggel az Átölel a Pilis-Dunakanyar Egyestileten keresztÜl kezdeményezni kívánt javaslatot, mely szerint
legyen a Pilis-Dunakanvar az UNEsco világorökség része.
A képviselő-testület kiemelten javasolja az alábbi helyszínek felvételét világörökségi várományosként:

- vélelmezett Árpád-kori leletek; a Pálos kolostor Budakalász határában (valamint Pomáz Pilis-
szentlélek, Pilisszentlászló, Budajenő, Budaszentlőrinc terÜletén),

- Budakalászrégészetilelőhelyei;
- Gyógynovény Kutató lntézet;
- a budakalászi dunai partszakasz
- Kálváriaterülete-romtemplom
- Római kori kőbánya

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert jelen dontés kezdeményezők felé történő kozlésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2, JavasIat a Szentendrei Rendőrkapitányság 202t. évi beszámolójának elfogadására
53 / 2022. (lv .27 .) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: A Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője elkészítette a rendőrség
2o2L. évi beszámolóját, melyben, a 2021', évi rendőrségi munkáját és Budakalász Város közbiztonsági
helyzetét mutatja be.

Tisztelettel köszontom Krauth Ferenc rendőr alezredes urat, a Szentendrei Rendőrkapitányság kapitány-

ságvezetőjét.
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Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Felkérem

Kapitányságvezető urat, hogy a rendőrség 202I. évi munkájáról készült beszámoló főbb mondatait is-

mertesse, parancsoljon, oné a szó:

Krauth Ferenc rendőr alezredes: A hatályos jogszabályok alapján minden évben beszámolót kell készíteni

az illetékességĹinkbe tartozó telepÍ.ilések onkormányzatainak' Egy 15 oldalas beszámolót készítettem,

statisztikai adatokkal, összefüggésekkel, tervekkel együtt tartalmazza, hogy mit láttunk mi, és milyen

tapasztalataink voltak Budakalász vonatkozásában. Minden év végén készít a rendőrség beszámolót a

felettes szervének. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával szoktunk beszámolót készíteni. Nagyon jó

eredmények jöttek ki a bűnügyi statisztikából, amit 30 éve nem láttunk, 2012 óta töretlen csokkenő

bűnüsyi szám mellett, növekvő közbiztonság adatok. 2012. évben 720 bűncselekmény történt Budakalá-

szon, a tavalyi évben 131' A 10 év alatt felszámolódtak a személy elleni erőszakos bűncselekmények,

rablás elvétve' A betorések száma konvergál a O-hoz, nincsenek kifosztások, nincs gépjármű feltorés' Az

időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megszűntek' olyan statisztikai eredmények látszanak,

melyek messze túlmutatnak az elvárásainkon. Hozzáférhető adatokról van szó, beszámoló nyilvános' Az

általunk lefolytatott eljárások bizonyítják, hogy ilyen jó kozbiztonsága a 80-as évek elején volt ennek a

járásnak. Az országos adatokhoz képest is nagyon jók az eredmények. Az országos átlag 100.000 főre

bűncselekményt tekintve 1-500, ehhez képest70%-on van Budakalász. Az egész járásban erős visszaesés

tapasztalható. A munkák egy része a bűnÜgyi terület. Az álĺampolgárok akár egy-egy ügyből is messze-

menő kovetkeztetéseket vonnak le. Nagyon nehéz minden egyes állampolgárt meggyőzni arról, hogy a

munkánk milyen eredményeket hozott. Statisztika alátámasztásávaltudunk objektív képet mutatni. Sem

a telepÜlésen, sem a járásban nincs kozbiztonsági deficit. Ez egy békés környék, pedig Budapesttel szom-

szédos. Kevésbé van kitéve bűncselekményeknek. A jogsértések száma meredeken csökken. Az a közér-

zet, amit az állampolgárok éreznek többet jelent, szÜkség Van arra, hogy ha segítség kell, ott legyen a

rendőrség, tűzoltóság, mentő. Soha ilyen sok küldést nem kaptak a kollegáim, mit a tavalyi évben' Fo-

lyamatosan emelkednek a hívások, ezzel együtt csökkenek a kiérkezési idők. A problémák megoldásában

egyre nagyobb arányban tudunk részt vállalni. Az egész rendőrség az elmúlt ].0 évben véleményem sze-

rint jobbuláson ment keresztÜl. Sokat tudtunk előre lépni. A bizottsági [jlésen több témában is beszél-

gettÜnk. A szakmai kérdésekre szívesen válaszolok onoknek.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Köszönjük a jó híreket. Van-e kérdés, hozzászőlás?

Kóder György képviselő: Köszönöm a figyelmet és a szót. A PénzĹigyi és Gazdasági Bizottsági Ülésen hall-

gattuk meg az alezredes urat. A beszámolónak része az is, hogy a bűncselekmények csökkenése mellett a

közlekedési helyzetre kitért, hogy az bizonyos területeken kritikus. A jelen lévő képviselő asszonyhoz

lenne egy kérésünk, hogyha bármilyen kulturális fejlesztések megvalósulnak Budakalászon, akkor a köz-

lekedésfejlesztésre is energiát kellene fordítani. orülök, hogy ezt személyesen is tudom tolmácsolni.

dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő: Köszönom a hozzászólást. Magam is tapasztalom nap, mint

nap. Elsők közott van a közlekedésfejlesztés, de az egész térségeben a kozlekedés fejlesztés a legfonto-

sabb, legfőbb pont, amivel kezdeni kell a munkát. A telepÜlések szoros egyÜttműködését fogja igényelni

a jövőben is.
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További hozzászóIás, kérdés nem volt, Dr. Göbt Rlchárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

s412022.Iw-27^l sz. Kt. határozat:
Budakalász Város önkormányzatának Képviselő-testülete a2O2I. évi rendőrségi beszámolót elfogadja'
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Javaslat a Budakalász-Lupasziget kĺizött működő révátkelőhely üzemeltetéséről szólő szerző-
dés felülvizsgátatára
52/ 2022. (lv,Ż7 .) sz. előterjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: A révátkelőhely Üzemeltetésére az onkormányzat 2O18-ban határozat-
lan időre szóló üzemeltetési egyÜttműködési megállapodást kötött a TlP-ART Kft.-vel. Ezáltal a Kft. mű-
ködtetett egy 8 fő szállítására alkalmas közforgalminak minősített folyami révet. A hajó időközben el-
avult, már nem alkalmas a feladat hosszú távú ellátására.
A Lupa Egyesület felajánlotta, hogy bérleti konstrukcióban új hajót biztosít a feladat ellátására.
Ezért szĹjkségessé vált az Önkormányzat és a TlP-ART Kft. közott jelenleg érvényben lévő üzemeltetési
szerződés felÜlvizsgálata és új, 3 oldalú szerződés megkötése.

Az előterjesztést a Pénztigyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. G<ĺbl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászolás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

5512022. (lV.27.| sz. Kt'. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. április 23. napján hatá-
rozatlan időtartamra, révátkelőhely üzemeltetésének céljából TlP-ART Kft.-vel (székhely: L039 Budapest,
Juhász Gyula u. 6. lV. em. 33. Ügyvezető: Tugyi László) megkötött Ĺizemeltetési egyÜttműködési szerző-
dést kozös megegyezéssel megsztinteti.

A réVátkelőhely üzemeltetésének céljából 3 oldalú Üzemeltetési Együttműködési Megállapodást kot egy
részről Tugyi László egyéni vállalkozóval (1039 Budapest, Juhász Gyula u. 6. lV. emelet 33. adószám:
5807342L-1'-4L), másrészről a Lupa EgyesÜlettel (székhely: 2011 Budakalász, Lupa-sziget, bírósági nyil-
vá nta rtá si szám:I3-02-0000847, a d ószá m a : 1867 7 I31'-1,-I3),
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A Képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására
Határidő: azonnal
Fe]elős: polgármester

4, Javaslat a Ceglédi TankerĹjleti Központtal kötött ingatlan használatba adási szerződés módosĹ
tására.
57 /20Ż2. uv '27 .) sz. előterjesztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Az önkormányzat a CeglédiTankerületi Kozponttal a Szentendrei út24.
szám alatti ingatlanra 202t-ben kötott ingyenes ingatlan használatba adási szerződést'

A szerződés szerint a Használatba vevő köteles a használatba Vett ingatlannal kapcsolatos közüzemi

szolgáltatásokat a saját nevére íratni és megfizetni a használatba vett ingatlannal kapcsolatos valamennyi

közüzemi fogyasztás el lenértékét'

A gázóra átírása megtörtént, viszont a víz és villany átírása nem, mivel az ingatlanon csak mellék mérő-

órákkal történik a víz és áramfogyasztás mérése. Javasoljuk ezért a szerződés módosítását.

Az előterjesztést a PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Gcibl Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászolás, kérdés nem volt, Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen,0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

5612022. Iv.27.| sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dönt, hogy a Ceglédi Tankerületi Központ-

tal a Budakalász belterĹlleI'3706/t helyrajzi számú, Budakalász Szentendrei út24. szám alatti ingatlanra

az1'/Lo62-8/2o2tiktat'ószámon kötött ingyenes ingatlan használatba adási szerződés 2.1 pontjának mó-

dosítását az alábbiak szerint engedélyezi'
Szerződő Felek ingyenes ingatlan használati díjban állapodnak meg, amely magában foglalja az L.L pont-

ban rögzített épÜletrész használatának jogát. Használatba vevő köteles a használatba vett ingatlannal

kapcsolatos saját nevére íratott gáz közúzemi szolgáltatást és a negyedévente az onkormányzat által
leolvasott és továbbszámlázott víz és villany közÜzemi díjat megfizetni.
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete felhatalmazza a polgármestert a fenti tarta-
lommal a bérleti és üzemeltetési szerződésmódosítás aláírására'
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. Javaslat a Budakalász,Pomázi út 3. szám alattiNyitnikék óvoda hátsó udvari lĺiszfal,,Vis-maior"
jellegíí partfal omlásának helyreállítására vonatkozó támogatás benyújtásának jóváhagyására,

önerő biztosítására
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55/2022. (lv '27 .) sz. előterjesztés
Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság

PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Az lntézményvezető jelezte, hogy az óvoda udvarán léVő tornaterem
mögötti több mint 3 méter magas épített támfal feletti meredek partfalról jelentős mennyiségű löszös
talaj omlott le, szemcsék peregnek ki, a folyamat nem állt meg, további intézkedést igényel' A terÜletet
elkerítették.

Az önkormányzatoknak lehetőségÜk Van arra, hogy ilyen esetekben benyújtsanak vis maior támogatási

igényt a Magyar Állam felé a bekövetkezett káresemények helyreállításával kapcsolatos kiadásokhoz.

A szakértői véleményt és hozzá kapcsolódó koltségvetést a szakértő elkészítette. A károk helyreállításá-

nak tervezett összköltsége 46.334.884 Ft., melyből I0% onrész vállalása szükséges'

Az előterjesztést a TelepĹilésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-

ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Dr. Göbl Richárd potgármester: Van-e kérdés, hozzászolás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen,0 nem, O tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

57l2o22. (lV.27.| sz. Rt. határozatz
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő_testülete úgy dont, hogy vis maior támogatás címen

támogatási igényt nyújt be Magyarország Belügyminisztériumához.
KáreseménV megnevezése: Budakalász Nyitnikék lvoda hátsó udvari partfalának omlása.
Káreseménv helvszíne:
Pince- partfal helyreállítás: Nyitnikék lvoda 605/6 hrsz. természetben2o'J-1- Budakalász, Pomázi út 3.

szám alatti ingatlan hátsó udvara.
Ebr42 a zonosító: 555 315

e forrásössz

A károk helyreállításának (koltségvetés alapján) tervezett összköltsége 46.334'884 Ft., melynek
fedezetét az onkormányzat nem tudja / részben tudia (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
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Megnevezés 2022. év %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 4.633.488 Ft rc%
Biztosító kártérítése 0Ft
Egyéb forrás 0Ft
Vis maior támogatási igény 41,.701,.396 tt 90%
Források összesen 46.334.884 Ft 1,00%



- A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem az önkormányzat
tulajdonát képezi.

- A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szoleálja(ák).

Nyitnikék Óvoda épülete Budakalász, belterület 605/6 hrsz. (név, hrsz.) óvodai ellátás, mint kötelező
feladat.

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az onkormányzat biztosítással rendelkezik / nem

rendelkezik. (a megfelelő rész aláhúzandó).

Biztosító Tá rsasáe megnevezése UNloN Vienna lnsurance Group Biztosító Zrt

Biztosítási szerződés száma 7 139 3I2 0 Vagyonbiztosítás

Az adott káreseményre biztosítási összeget ĺgénvel / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó).
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
teki ntettel történő helyreá llítást.
Az onkormányzat más - a tulajdonában |évő _ vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem

tud ia ellátni (a megfelelő aláhúzandó)
- Az önkormányzat az adott tárgyban korábban, vagy egyidejűleg nem nyrijtott be pályázatot.
- A Képviselő-testület a saját forrás össze8ét 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022' (ll'24')

számú Költségvetési Rendeletében az általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. Javastat a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti lntézmény 202L, évi beszámolójának elfoga-
dására
5I/ 2022, (lv,27 .) sz. előterjesztés

Tárgyalta: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Göbl Richárd polgármester: Az lntézmény a Budakalászi irodája révén biztosítja az ellátást a lakosok
részére, Az irocla 202L-ben új helyre koltözött, az épĹilet teljes felújításon esett át, így minclen igényt
kielégítően áll a lakosok és a szakemberek rendelkezésére. A beszámoló érinti a Covid alatti nehézsége-
ket és az ebből eredő új helyzetekhez való alkalmazkodást is.

Az előterjesztést a TársadalmiSzolidaritás és Humán Ügyek bizottsága megtárgyalta és elfogadásra java-

solta.

Dr. Göb! Richárd polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Dr. Göbl Richárd polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 10 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás sza-
vazattal az alábbi határozatot hozta:

58l2o22. (lY.27.| sz. Kt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakanyarĺ Család- és Gyermekjóléti lntéz_
mény 202I' évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

L7:44-kor megérkezik Tolonics lstván képviselő, így a Képviselő-testület száma tLtőre emelkedik.

7. Közmeghallgatás

Tisztelt Budaka!ásziak, kedves Vendégek!

A testületi Ülés most átvált közmeghallgatássá, ami nyílt képviselő-testÜleti Ĺilés. Ezen Budakalász lakói a

képviselőkhöz intézhetik a közĹigyekkel kapcsolatos kérdéseiket és javaslataikat, ezáltal maguk is részt

vehetnek az önkormányzat munkájában.

Elöljáróban kérem, engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam az őszi közmeghallgatás óta történt fon-
tosabb eseményeket, beszámoljak a telepÜlésünket érintő, és a jövőnket hosszabb időre meghatároző
történésekről.

Mĺndenki tudja, hogy városunk anyagi lehetőségei - kÜlönösen a Covid-járvány óta -korlátozottak, mi-
közben bőven akadnak fejlesztési igényeink' Ebben a helyzetben felértékelődnek a pályázatokon elérhe_
tő beruházási források. Ezek megszerzése kulcsfontosságú, ezért mindent megteszÜnk az eredményes
pályázati szereplésekért. Az uniós és a hazai pályázatok sikerének feltétele az alapos előkészítés. A pá-
lyázati források megszerzése érdekében az elmúlt hónapokban több fontos beruházást készítettünk,
illetve készítÜnk elő. A következő napokban két újabb pályázatot fogunk beadni, ezek eredményeiről is
részletesen tájékoztatni fogunk.

Ősszel közlekedés- és közbiztonságfejlesztésre osszesen csaknem 56 millió forint vissza nem térítendő

támogatást nyertÜnk egy uniós pályázaton. Ebből épült meg a Lenfonó megálló és a körforgalom közötti

járda, valamint az új kerékpár támaszok a Faluház udvarán. A fejlesztés a kalászi HÉV-megállókba kerülő

ka merá k kiépítésével és kerékpá ros nyomvonal kijelölésével folytatódi k.

Egy másik pályázaton tobb mint 185 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyertÜnk az omszk

parkijátszótér és környezetének felújítására, valamint a Berdóban a Cseresznyés utca útfelújítására és a

vízelvezető rendszerének kiépítésére. A játszótéri tervek kozösségi tervezéssel elkészÜltek, a kivitelező

kiválasztása folyamatban van. A megújult játszótér átadása őszre várható, az útépítést pedig a nyár vé-

gére szeretnénk befejezni.

Ugyancsak eredményes volt a Faluház Szabadtéri Színpadának megépítésére és a Telepi lvoda korszerű-

sítésére beadott pályázatunk is, ezekre összesen 394 millió forint pályázati forrást nyert Budakalász' A

beruházással megújulnak a Telepi lvoda belső terei, és az épÜlet a mozgáskor|átozottak számára aka-

dálymentessé válik. A Faluház udvarára tervezett fejlesztés keretében korszerű technikával felszerelt

fedett nagyszínpad, kiszolgáló helyiségek és az épÜlet stílusához illeszkedő pergolasor is épül, nagyobb és

szebb lesz a zoldfelület. A támogatási szerződéseket megkotottÜk, a pénz is megérkezett'

u,



Patakpa rt Álta lá nos lskola körü li úthá lózat-fejlesztés

A tavaly elkészÜlt Patakpart Általános lskola megkcizelíthetőségének kiépítése városunk egyik fontos

feladata. A jelenlegi körülményeket mindenki ismeri, célunk, hogy az iskolát a korzethatáron beli.ili terÜ-

letekről mindenki biztonságosan meg tudja kozelíteni. A tervek több korös lakossági egyeztetés után

elkészültek. A tervezés során az autóforgalom kezelése mellett kitüntetett szempont volt a gyalogos és

kerékpáros kozlekedés feltételeinek javítása. Az infrastruktúra-fejlesztés kiemelt eleme lesz a patak két

partját osszekotő Patakpart utca megépítése, a Kőbányai út hiányzó részének megépítése és a meglévő

szakaszának rendbehozatala és a Klisovác utca megújítása. A beruházás keretében egy gyalogos híd és

további szilárd burkolatú járdák is megépÜlhetnek. A beruházás költségei jóval meghaladják városunk

anyagi lehetőségeit. Képvise|ő Asszonytól és a kormánytól korábban ígéretet kaptunk a beruházás tá-

mogatására, Ennek első részeként a tervezési munkákra és a projekt előkészítésre tavaly kaptunk 36 mil-

lió forintot' A kivitelezés várható koltségei ennél nagyságrendekkel nagyobbak lesznek. Annak érdeké-

ben, hogy a támogató felé minél pontosabb forrásĺgényt tudjunk jelezni, márciusban feltételes kozbe-

szerzési eljárást írtunk ki. A kivitelezői ajánlattétel határideje holnapután jár le. Reméljük, hogy a Kor-

mány a szi.ikséges forrás biztosításával támogatni fogja a beruházás megvalósítását, ebben az esetben

hamarosan elindulhat a kivitelezés'

Tornaterem épülhet a Kalász Suliban

Végre Budakalász legrégebbi iskolájának is lesz tornaterme! januárban megszületett a városvezetés

koncepcióját elfogadó kormányhatározat' A tervben a tornaterem mellett közösségi tér, öltözők, szertár,

orvosi szoba is szerepel, A beruházás előkészítésére a Nemzeti Sportközpontok kapott megbízást és köz-

ponti koltségvetési forrást. A tervezési folyamatot városunk részéről főépítész asszony és a településfej-

lesztési bizottság építész vezetője, Dr. Váli lstván szoros figyelemmel kísérik. Az előkészítcj munkák bete-

jezésének határĺdeje idén október 3].-e. Ha minden rendben halad, a 2024/2025-es tanévkezdésre elké-

szÜlhet a tornaterem.

Zsilip épül a Barát-patak torkolatánál

Megkezdődtek a Barát-patak torkolatánál épülő zsilipépítés munkálatai. Az uniós támogatással megva-

lósuló állami beruházásnak köszönhetően egy esetleges árhullám esetén nagyobb biztonságban lesznek a

budakalásziak. A beruházó előzetes tájékoztatása alapján a munkavégzés során törekednek arra, hogy a

környező ĹjdÜlőövezet számára a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon az építkezés. Sajnos a je-

lentős építésiforgalom és a terelések miatt így is sok lakossági panasz érkezett, ezeket az onkormányzat

is folyamatosan képviseli a kivitelező felé.

Élnető Budakalász - településrészenkénti lakossági fórumok

Budakalász megteltl 
^ 

20L1" Egyesület programjának megfelelően tavaly elindítottuk a városrendezési

eszköztár teljes felÜlvizsgálatát, az Élhető Budakalász településfejlesztési programot. A helyzetértékelést
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segítő lakossági kérdőívet csaknem hatszáz budakalászi töltötte ki. A fókuszcsoportos találkozókon töb-

bek kozött a helyi civilek, vállalkozók, a helyi intézmények és felekezetek vezetői is elmondták vélemé-

nyÜket, javaslataikat. A munkafolyamatot idén tavasszal telepÜlésrészenként megtartott lakossági

egyeztetések kísérik. osszesen 7 ilyen találkozót szerveztÜnk, hogy a tervezők jobban megismerjék az

egyes telepÜlésrészeken élők szempontjait és javaslatait. Ezek figyelembevételével hamarosan elfogad-

hatjuk az új TelepÜlésfejlesztési Koncepciót. A munka az új TelepÜlésrendezési Terv és a Helyi Építési

Szabályzat megalkotásával folytatódik.

Északi fél-elkerülő út

A Budakalászt északról elkerülő út ügyében fontos fejlemény, hogy lezárult a kivitelezői tender ajánlat-

tételi szakasza. Amennyiben a kormány biztosítja a szükséges költségvetésiforrást, a beruházó NlF Zrt. a

következő hónapokban szerződést kothet a nyertes kivitelezővel. Reményeink szerint a városunk elvisel-

hetetlen forgalmi terhelését enyhítő beruházás hamarosan megkezdődhet.

ĺÉv-fejlesztés

Az onkormányzat folyamatosan egyeztet a H5-ös szentendrei HÉV felújítása ügyében a Budapest Fej-

lesztési Központtal. Az agglomerációs szakaszon komplex pályarekonstrukció történik, gyorsabb és kor-

szerű szerelvények fognak közlekedni' Budakalászon mindhárom megálló és azok környezete teljesen

megújul. A tervezők felé számos kérést fogalmaztunk meg, annak érdekében, hogy a budakalászi lakosok

számára minélvonzóbbá váljon a HÉV használata, illetve a megállók környezetében javítsuk a közlekedési

kapcsolatokat. A lakossági észrevételeket is köszönjük, a BFK a javaslataink többségét befogadta.

Építésfelüsyeleti eljárás a Duna-parti motorcsónak-tárolóknál
A Duna-parton a kikötő részeként engedély nélkül megépült hajótárolók, valamint a hozzájuk kapcsolódó
és a beépítési előírásokat semmibe vevő építések miatt a Pest Megyei Kormányhivatalnál eljárást kez-

deményeztünk és kértÜk a Duna parton kialakult állapotok ellenőrzését.
A kikötő engedélyezési eljárással kapcsolatban több jogi- és szakszerűségi aggály is felmerült' Súlyos hi-

bának tartjuk például, hogy a hajózási hatóság Budakalászt nem vonta be ügyfélként az eljárásokba, mi-

közben a kikötő létesítési határozata városunk tulajdonában lévő ingatlanokat is érint. A leginkább ag-

godalomra okot adó kortilmény az, hogy a kikötő létesítési engedélyezési eljárása során, illetőleg azt

megelőzően a környezeti hatások vizsgálata elmaradt, annak ellenére, hogy a létesítmény NATURA 2000

terÜletet is érint.

A fentiek miatt április elején megkerestem a Fővárosi Kormányhivatal vezetőjét, hogy tisztázzuk a fel-

merĹjlt a kérdéseket. A napokban érkezett válasz alapján a jovő héten sor kerülhet az illetékesekkel tor-
ténő személyes egyeztetésre.

Hamarosan kezdődik a Vasút sori óvoda építése

A korábbi városvezetés által beadott állami óvoda-építési pályázat sajnos nem kapott támogatást, így

más megoldásokat kellett keresnünk az égető óvodai férőhely-hiány megoldására' Eredményes tárgyalá-

saink nyomán a Budapest-Esztergomi Főegyházmegye vállalta egy 4 csoportos óvoda megépítését és
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Üzemeltetését, amihez a város a telket és a kiviteli terveket biztosította. Az új négycsoportos óvoda

megépítésével a meglévő intézményeinkben jelentősen csökkenhet a zsúfoltság, a pedagógusaink és az

óvodás gyerekek családjai egyaránt fellélegezhetnek. Az óvoda építésére kiírt kivitelezői pályázat hol-

napután zárul le. A nyertes vállalkozó heteken belÜl megkezdheti a munkát, így reményeink szerint jovő

ősszel megnyílhat az új Vasút sori ovi.

A Lenfonó- szennyezés feltárása, kármentesítés

Az egykori szovőgyár terÜletén a környezeti állapot felmérése és a talajszennyezés kármentesítése szin-

tén régi adósság. Másfél évvel ezelőtt nekiálltunk az Ügynek, végre jó hírekről számolhatunk be. Az Ag-

rárminisztérium nemrég arról tájékoztatott, hogy rovidesen indul a teljeskörii felmérés, melynek során

20O méter mélységig talaj_ és talajvízmintavételre és további hidrogeológiai vizsgálatokra kerül sor az

egész gyárterÜleten. Mostantól tehát állami szerepvállalással folytatódik a vizsgálatsorozat, ami nagyon

fontos lépés a terület teljes rehabilitációja és a későbbi közosségi fejlesztések megvalósítása érdekében.

Mivel civilek szívesen adunk hírt azokról a történésekről is, amelyek a hivatalos eseményeken túl létez-

nek, legyen szó sportról, kultúráról, Vagy hitéleti eseményről, és amelyek az adott közösség épÜlését

demonstrálják' Az elmúlt vasárnap egy ilyen eseménynek lehettÜnk szem-és fÜltanúi. A Szentkereszt

Felmagasztalása Templomban tartott a városunk lakója Márkus Roland atya papsága első szentmiséjét. A

szertartáson a magyarországi randtartományból és Spanyolországból voltak jelen szerzetesek a piarista

kozösségekből. Sokunk számára hírértékű ez a szakrális esemény. HitÜnk szerint földi léptékkel mért tá-

volságokon túlra is eljutva viszi el városunk, Budakalász lakóinak örömét' Felemelő érzés volt az esemé-

nyen részt venni, ismét egyÜtt látni a közosséget.

orömhír, hogy a 4. háziorvosi körzetben május elejétől ismét lesz orvosunk. Viszont sajnos iskolaorvo-

sunk még nincsen,

Köszonöm a figyelmÜket! A közmeghallgatást az írásban előzetesen elkĺ.jldött kérdések megválaszolásá-

val folytatjuk' Átadom a szót Forián-Szabó Gergely és Nagel lstván alpolgármester kollégáimnak'

Forián-Szabó Gergely aIpolgármester: Az írásban előzetesen elkĹildött kérdések megválaszolásával foly-
tatj u k.

Tobb kérdés érkezett az omszk-parkkal kapcsolatban, a futópálya megsÜllyedéséről, a rekortán burkolat
több helyen megrongálódott A világítás is esetleges műkodésű. A kérdező érdeklődik, hogy idén várha-
tó-e a problémák orvoslása? Ezzel kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy a futókörrel sok gond van.

Régóta üzemelő, és nagyon sokan használják. Annak idején, amikor megépÜlt, az alapozása nem ilyen
terhelésre lett kialakítva, Aktuális lesz a futókor teljes újjáépítése, ehhez viszont pályázati forrásra lesz

szÜkség. Addig a felmerÜlő hibákat javítjuk, tavalyi évben is történt ilyen, és idén is lesz. A világítással
kapcsolatban: tavaly a szolár lámpákat a gátnál tettÜk rendbe, idén a futókor kerÜl sor'
Kerékpáros és gyalogos közlekedés az omszk-tó partjánál veszélyes, az útburkolati jelzések megkoptak.
ldén sor kerÜl-e a felfestések, táblák rekonstrukciójára? Ezzel kapcsolatban: a l(ahl am Main sétány na-
gyon terhelt, futók, gyalogosok, kerékpárosok egyaránt jelen vannak. Érdemi megoldást az jelentheti, ha

a futókört át tudjuk építeni, és a tó felé eltudjuk húzni, ezzel tudunk helyet nyerni. Vigyázni kell egymás-
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ra a gyalo8os, és kerékpárral közlekedőknek. A napokban be fogunk adni két EU-s pályázatot, abból az
egyik az omszk-tó sétányára való rávezetést fogja segíteni. Jelenleg nagyon veszélyes a Tanító utca és a
Sport utca találkozás és ennek a környéke. Nagyon nagy az autós forgalom. Kerékpárosok, gyalogosok
nem tudnak biztonsággal közlekedni, hiányos a járda is. ldén a pályázatba beépítjĺ.ik, és reméljük, hogy itt
is eredményesek lesztink'
Érkezett kérdés a vakok és gyengén látók hiányos infrastrukt,űrájáról, a ľÉv megálló környékén nincse-
nek jelzések, érzékelhető útjelek a vakok számára. Ez egy valós probléma. Minden olyan fejlesztésnél,
amit most akár pályázati forrásból, vagy saját forrásból igyekszĹink megvalósítani, odafĺgyelÜnk a ktjlön-
böző nehézséggel élők érdekeire. Vakok számára lesz a Faluház új kozösségi terének kÜlső terében fej-
lesztés. A többi pályázatba is keri.iltek elemek, amik a vakok és gyengén látókat érint. A HÉV fejlesztéssel
kapcsolatban a BFK-val tárgyalások folynak, ott is oda fogunk figyelni a vakok és gyengénlátók szem-
pontjaira.
Érkezett kérés a Duna-partról a behajtási engedéllyel kapcsolatban, személyes adatokat tartalmaznak a

behajtási engedélyek, Jogos a kérdező felvetése. A jelenlegi engedélyí.ink nem teljesíti ezt a kritériumot.
Készül az új behajtási rendeletí.ink, ezt is orvosolni fogja, engedélyek tartalmát, kiadási rendjét. Több
gond is van. Nagyon szabályozatlanultörténtek az engedélyek kiadása a megelőző években. ltt is szeret-
nénk rendet tenni. A behajtási rendelet, nemcsak az önkormányzat kompetenciáját érinti, hanem miután
a Gát utca a töltés koronán halad, ezért a Kozép-Dunavölgyi Vízügyi lgazgatósággal fogunk egyeztetni,
hogy olyan szabályozást alakítsunk ki, ami megfelel az ő elvárásaĺnak is'
Kérdés érkezett a Szentendrei út 3-5 szám előtti járdaszakasz állapotával kapcsolatban. Esős időben nagy
pocsolyákon kell átmenni. Budakalászon tobb helyen problémánk van a járdákkal, saját forrásból csak
nagyon korlátozottan tudunk ráfordítani. Ez a járdaszakasz érdekes tulajdon viszony kozott Van, a ma-
gasházak előttijárdárólvan szó. Részben a Magyar Közút, részben a vtÁv-HÉv tulajdonában áll, Sajnos a
pályázati lehetőségeinket nehezíti, a Magyar Kozútta| igyekszĺ.ink tárgyalni. Elvárás, hogy az önkormány-
zatnak kell lenni a tulajdonosnak, nem elég, hogy a járda kezelője az önkormányzat. Sajnos emiatt a Bel-
ügyminisztérium pályázatain nem tudtunk indulni. Amit saját hatáskörben meg tudunk tenni a Magyar
Közúttal egyeztetve, amióta, hogy megépült a túloldalijárda, kevesebb lett a ktjlső parkoló, és sajnos sok
autó odaparkol. Felfestések lesznek, amivel egyértelműsíteni fogunk, és a város rendészei tudják majd
kontrollálni a helyzetet.
Sok kérdés érkezett a Berdó városrészből. ott komoly infrastruktúrális deficitek vannak.
Fclsővár utcával l<apcsolatban készÜli.ink egy pályázat részeként felújítani az utcát' l(érdés érkezett, hogy
lesz-e egyirányúsítás, vagy két irányú kiszélesítéssel? A Felsővár utcában az elsődleges szempont, hogy a

gyalogos biztonságot tudjuk javítani. A tervekben a megújuló szakaszon, úgy lesz kialakítva műszakilag az
útpálya, hogy két irányri forgalom levezetésére is a|kalmas, de forgalom technikával később változtatha-
tó. Rövid távon nem cél az egyirányúsítás, ehhez tobb más közlekedési kapcsolatot is fejleszteni kellene a

Berdóban. Távlati cél a Felsővár utca egyirányúsítása. Másik kérdés, hogy a szilárd burkolat nagyon hiá-
nyos a Berdóban, mikorra várható? Jogos a kérdés, a TelepÜlésfejlesztési Bizottsággal együtt dolgozunk
azon, hogy egyfajta priorizálást adjunk az útfejlesztésnek' lgyekszĹink úgy csoportosítani a forrásainkat,
hogy ezen a terÜleten arányosan több fejlesztés lesz. Az idei évben 500 méter útfelújítás fért bele saját
forrásból, ez a Gyümolcs utcának a Cseresznyés utcáig torténő stabilizált kavics burkolatos felújítását
fogja tartalmazni' A Meggy utca fele a Barbara közön meg fogjuk oldani, hogy egy közlekedhető kijárat
legyen' A Berdót fogja érinteni az idei legnagyobb útfejlesztés, leszámítva a Patakpart lskola korüli pá-
lyázatot, ami a Cseresznyés utca felújítása, teljes vízelvezetés fog megvalósulni'
Kérdés érkezett a kotelező telekleadással kapcsolatban mikor lép az onkormányzat. A kötelező telekle-
adás ügye nem csak az onkormányzat feladata, hanem a lakótársak egyÜttműködésére nagy szÜkség van.
A szabályozási vonalakat az onkormányzat alakítja ki, a HÉSZ felÜlvizsgálatban történik majd egy revízió.
A lakók érdeke is, ha megvalósulnak ezek a telekleadások, és a kerítések rákerülnek a szabályozási vona-
lakra, akkor tudjuk a járdafejlesztések és a szilárd burkolat megépítéseket elindítani. Tavaly elfogadtunk
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egy útépítési érdekeltségi rendeletet, a lakók azokon a részeken a lakóövezetkben saját erő hozzáadásá-

val tudnak pályázni. A gyűjtő utakon nem kérjÜk a lakók hozzájárulását. Járda és csapadékvíz elvezetés a

Berdón, ldén itt az említett utcákban fogunk tudni előre lépni. Elismerjtik, hogy nagyon sok a deficit, de

nem fogjuk tudni megoldani 1-2 év alatt. Tavaly is indítottunk a Berdóban fejlesztéseket, idén folytatjuk'

Kozvilágítással kapcsolatban a hĺányosságok felmérése és a kivitelezés előkészítése körzetenként a kép-

viselők bevonásával történik. Bíztatom a lakótársakat, hogy a képviselőj[iknek jelezzék, ha közvilágítás

hiányosság van. Ennek felmérését idei évben szeretnénk megtenni. Térfigyelő kamerával kapcsolatban

érdeklődnek a Gerinc utca és Felsővár utca sarkán, A mostani koltségvetésben nem szerepel ilyen tétel'
Sokan életveszélyesen közlekednek ezen a helyen, a kamera alapján gyorshajtást nem lehet bi.jntetni.

Van ugyan visszatartó ereje a kamerának, de önmagában kevés a szabálysértők hatékony visszaszorítá-

sára.
Átadom a szót Nagel lstván alpolgármesternek.

Nagel lstván alpolgármester: Mielőtt rátérünk az írásban feltett kérdések megválaszolásának folytatásá-

ra, tudjuk, hogy képviselő asszonynak hamarosan el kell menni, és ha valakinek olyan kérdése van, ami a

képviselő asszonyt érinti, akkor most tudunk lehetőséget adni, hogy feltegye.

Dévai Ferenc: Aki nem napijártas a helyi ügyekben, hogy ki legyen írva, hogy ki milyen választottként ül.

Egy megjegyzés, hogy eddig a közmeghallgatások eddig rigy zajlottak le, hogy Rogán úr nem vett részt,

ezt én nehezményezem, és úgy gondolom, hogy a Fidesz ebben tegye meg a lépéseket, ne foglalja a he-

lyet esetleg más aktív szereplő elől. Szeretnék az MO-ás helyzetével kapcsolatosan konkrétat, számon-

kérhetőt hallani' A szentistvántelepi Arany János utcai önkormányzati ingatlan, mely szolgálati lakás volt.
Az előző testÜlet idején már problémák adódtak, teljes lett a káosz a lakosok között, mert nem volt tisz-
tességes tájékoztatás. Tudomásom szerint jogerős bírósági határozat van, tudjuk meg, hogy mi történt,
történik ezzel az ingatlannal, szeretnénk már végre legalább egy szolgálati lakást visszaállítani használat-
ba. ].6-ot azelőző testület lebuldózerezett a gyár mögottiéptiletegyüttest, melynek műszaki állapota ezt
nem tette indokolttá. KérésÜnk ellenére semmilyen szakmai minősítést, papírt bemutatni nem tudtak. Ép

épĺ.iletet dontöttek le, 16 db nagyon szép, másfél, kétszobás lakások voltaok ott. Azt híresztelték, hogy

életveszélyes, aminek megvannak a műszaki követelményei, ha így lettek volna. A Vasút sori óvodát (3

csoportot) sikerÜlt nem bizonyított, m űsza ki á lla potra hivatkozva lebuldózerezni.

Dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő elhagyja a termet.

Jó lenne, ha új óvoda lenne. Az AranyJános utca szolgálati lakásra egyik lehetőségként a szentistvántele-
piek kozszolgálatába adnának vissza, korábban a telepi polgárok háza volt, jó lenne, ha tisztán láthatnánk
ebben a kérdésben. 80.000,-Ft volt a bérleti díj, ami budakalászi viszonylatban igen alacsony. A bírósági

ítéletben szereplő adat 10 M Ft tartozás volt, ami a bérlő nem fizetett, máig az önkormányzat saját tu-
lajdonához a jogerős bírósági végzés ellenére nem tudott hozzájutni. Megkérdezném, hogy mi erre a

válasz? Ez felelőtlen gazdálkodás abban az esetben, ha nem teszÜnk meg mindent annak érdekében,
hogy a köztulajdon a köz szolgálatában álljon.

Dr. Deák Ferenc jegyzőz Az Arany János 3 sz. alatti ingatlannal kapcsolatban jogerős lakáskiÜrítési perben

megszületett az ítélet. Az önkormányzat kezdeményezte a végrehajtónak történő átadását' A jogi eljárá-
sok folyamatban vannak. Reméljük, hogy az önkéntes teljesítés hamarabb bekövetkezik. A képvise-
lő-testület fog dönteni arról, hogy ez az ingatlan milyen módon fog megújulni, milyen új, feltételezhetően
közösségi célri hasznosítású lesz.
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Dévai Ferenc: Köszönom a tájékoztatást, gondolom majd a lakosok felé az újság biztosítja a tájékoztatást.
Fölvetődött a löszfal kérdése. lde szĺ.ilettem, de soha nem volt löszfal probléma. Érdekes, hogy az épít-
kezések után talajmechanikai jelenségek follépnek. Javaslom megvizsgálni, hogy Van-e az ott történt
építkezéseknek bármiféle szerepe. Hátha meg tudnánk szabadulni olyan koltségtől, ami a jelenlegi költ-
ségvetésünknek jól esne, ha meg kellene fizetni.
A Pataksori iskola kapcsán javasolnék egy gondolatmenetet, amivel egyszer már próbálkoztam. Úev tű-
nik, hogy megközelítőleg 6 MRD Forintunkba kerĺ.jl mai napig ez az iskola. A költségvetés összeállításakor
szembesÜlt a testület azzal,hogy két másik iskola elfogadhatatlan állapota és korszerűtlensége miatt két
iskola felújítása vár rá. Én megfordítottam volna ezt a sorrendet. Ez az iskola évente 250M Ft-al lesz drá-
gább nekünk. Azelőző test[jlet lemondott az államitartozásról, és lemondott a 250 M Ft útpénzről. Nem
nagyon látom, hogy elszámolna vele az előző testt]let.
A Berdóból megkért vélemények alapján a Metro Áruháznak a térvilágítása egész éjszaka bevilágít' A
fényszennyezés mértékét a hivatal vizsgálja meg.
80-].00 gyerek jelentkezik a Zeneiskolába, és ebből csak 20 gyereket tudnak felvenni, mert helyprobléma
van' Jó lenne, ha azt tudnánk mondani, hogy mindenkit fel tudunk venni.
Futópálya világítása már épülésekor is kétséges műszaki teljesítésű volt. Megnézném, hogy érvényes-e rá
garancia, és a kivitelezőt, ha utol lehet érni, megpróbálni vele javíttatni'
Elhangzik az utcán, hogy Budakalászon nem történik semmi, ez a testület semmit nem tesz. Én egyben
látom az okát, a tájékoztatás hiányosságában. Nem igaz, hogy nem történik. Le lehetett szűrnĺ a beszá-
molókból, kérném, javasolnám, hogy legyen hely az újságban a lakossági levelekre. Van segítőkész, nem-
csak pocskondiázo'

Nagel lstván alpolgármester: Röviden válaszolunk, amire tudunk. Az egyik a loszfallal kapcsolatos, szak-
értői vélemény készÜlt, ami megállapította, hogy az omlást a löszfal kiszáradása okozza. Azon a részen
nem telepedtek meg a növények, azidőjárási viszonyok miatt. Nem állapítottak meg építkezésbőladódó
problémát. Futókor: garanciális időn túl Van, ezt már nem lehet érvényesíteni. Az M0-al kapcsolatban
nem az önkormányzat a hivatalos, nem önkormányzati beruházásból épÜl. Amit tudunk, nemrég volt a

kivitelezési tervekre a beszerzés kĺírása, mely érvénytelen lett, nem sikerlilt kiválasztani a kivitelező ké-
szítőit' Ezt a pályázatot újra kiírták. A NlF Zrt szerint a szerződéskötéstől számított 4-5 év alatt fog eljutni
az MO-ás, hogy a kivitelezés elindulhat, és nagyjából 5 évre becsÜlik a kivitelezés időtartamát' A legjobb
forgatókönyv szcrint is ].0 éves távlatban van. A Nll--elfolyamatosan kapcsolatban vagyunk. A Zeneisko-
lával kapcsolatban: a fejlesztés alapvetően tankerületi feladat. Az önkormányzat mindent megtesz a tá-
mogatásra, nemrégiben egy raktárhelyiséget adtunk a felszerelés tárolására. A Patakpart lskolában is
elkezdett működni a zeneiskola. Bővítésre a Lenfonógyár területének kármentesítése után lesz lehető_
ség. A szentistvántelepi ingatlannal kapcsolatban jegyző úr elmondta az állást. Mindenképpen a bíróság-
nak kellett rendeznie, ami megtörtént. A dontés végrehajtása folyamatban, de ez sem önkormányzati
hatáskör, nem tudunk garanciát vállalni, hogy mennyi időbe telik. Amint az önkormányzat visszakapja,
utána lehet donteni a hasznosításáról. A Metro világítással kapcsolatban fel fogjuk venni a kapcsolatot,
és megvizsgáljuk, hogy milyen lehetősége van ennek a fényszennyezésnek a csökkentésére.

Kovács Attila: A képviselő asszonynak tettem volna fel a kérdést. Az Ćĺ koncepciójában szerepel, hogy egy
kórházat szeretnének itt a körzetben. Azt szeretném javasolni a Képviselő-testÜletnek, hogy a helyszínét
Budakalászon próbálják megtalálni. A képviselő asszony Szentendre kornyékén szeretné, de szerintem ez
azért nem lenne jó, mert a kórházhoz szÜkség lenne, hogy HÉV-el lehessen megközelíteni. Javasoltam,
hogy a Lenfonón legyen kijelolve a terület, ahol egy kisebb kőrház elhelyezhető, ezáltal a területszeny-
nyezés, ami súlytja ezt a terÜletet megoldható, Az EU felé lehetne pályázni, a talajcserét és egyéb szeny-
nyezést ennek kapcsán könnyebben meg lehetne oldani. Ennek a területnek a hasznosítása is így meg-
oldható lenne. A Patakapart lskola közlekedésével kapcsolatban: Nem örülök annak a megoldásnak, ami
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sz[jletett, bevisszük a közlekedést egy zsákterületre. Bemennek, és ugyanarra a ter[]letre jönnek ki, és áll
a forgalom, Elmondtam korábban is, hogy ott van az Ürömi útra való kicsatlakozás terve, kb L5 éve, azt
kellene leporolni. Az a forgalom, ami onnan közelítené meg az ĺskolát, nem jönne le a Petőfi térre. A Kli-

sovác utca Pest felé eső részének a kivitelezését is meg lehetett volna spórolni, Koltségben nem növeke-
dett volna. A 250 M-ra reagálva, ez nem igaz, mert annak idején, azzala feltétellel kaptuk meg, ha olyan
korrekt elemeket tudunk bele tenni, ha az összefüggésbe hozható a Megyeri-híd állítólagos károkozásá-
val. Miután kimerítettük mindent, nem lehet a Berdót megoldani, újra aszfaltozni. Ebből nem lehetett
volna olyan projekteteket csinálni, hogy újra aszfaltozni az osszes utcát Szentistvántelepen. Kifejezetten
olyan elemekre, amik létesÜltek, és ezzel kimerÜlt a dolog.

Nagel lstván alpolgármester: A kórházzal kapcsolatosan megkeresés nem érkezett az önkormányzat felé.

Amennyiben ilyen kérés érkezik a Településfejlesztési Bizottság, a Képviselő-testÜlet meg fogja vizsgálni.
Az új iskola megközelítésével kapcsolatban nagyon fontos körülmény, a várakozással szemben az autós
forgalom növekedés messze alul maradt' Nincs akkora autós plusz forgalom, mint amire számítottunk. Az

iskola vonzáskorzetében nagyon környezettudatos szÜlők nem kérték az autós infrastruktúra fejlesztését,
hanem azt kérték, hogy a gyalogos infrastruktúrának teremtsÜk meg a feltételeit. A gyalogos lejárók jár-

dára érkezzenek. Legyen biztonságos átkelési lehetőség. A gyalogbusz kezdeményezés nagyon sok gye-

reket hoz, Ezt fogjuk támogatni járda építéssel. E|őször a gyalogos infrastruktúra épi.jljön meg, ezt szokják
meg a gyerekek és a lakosok. Elzárt kerékpársávon lehet majd megközelíteni. 2 méteres járdák épÜlnek,

és a gyalogos, kerékpáros biztonságot garantáló infrastruktúra ki fog épĺ.ilni.

Teodór Náda: 42 éve lakom Budakalászon. A kerítéssel kapcsolatban: korábban a HÉsz-hez tartozott, és

2017-ben átkerÜlt a telepÜlésképi rendeletbe. ł HÉsz 26.s-a szerint tömör kerítés nem lehet, A telepÜ-
lésképi rendeletbe nem lett áttéve. Jeleztem a Főépítész asszonynak is és mai napig nem kaptam választ'
Mennyire megengedhető az, hogy az utca felé 2 m magas tömör kerítés legyen építve?

Nagel István alpolgármester: ldén februárban lépett életbe az új telepÜlésképi rendelet, mely tartal-
mazza a kerítésre vonatkozó részt. Érkezett olyan kérdés, hogy visszamenőleges hatálya Van-e a rende-
letnek' Nincsen, minden építkezésnek az engedélyezés pillanatában érvényes szabályoknak kell megfe-
lelni' Visszamenőleg nem számonkérhető. Ha ez nem úgy történt, és építés hatósági kérdés, akkor a

Szentendrei Építéshatóság tud ez ügyben eljárni. A kerítések a teleptilésképi rendeletben vannak szabá-

lyozva, ami önkormányzati hatáskörben van. Atetőcserép szín megválasztása, amire van konkrétan sza-

bályozva, és antracit színű nem alkalmazható. Ez Ügyben saját hatáskörben eltud járniaz önkormányzat.
A következő időszakokban ilyen eljárások indulni is fognak. Az önkormányzat első korben felszólítja a

szabálysértőt a helyreállításra. Pénzbírságot szabhat ki. Ha nem történik meg a helyreállítás, az önkor-
mányzat elvégezheti a bontást. Jogosan merÜlhet fel a kérdés, hogy van aki betartja, mert jogkovető

magatartást tanúsít, és van aki nem. Tömor kerítés nem épĹilhet. Amennyiben ilyen épült, meg kell vizs-
gálni, hogy amikor az a kerítés épĹilt milyen szabályozás volt érvényben. Ha annak megfelelt, akkor
fennmaradhat, ha nem, akkor lehet eljárást indítani.
Nagel lstván alpolgármester: A kerítés építés volt írásban is kérdés. A konténer elhelyezését sem teszi
lehetővé a rendelet. Ezalől van kivétel, az iskolákban tobb konténer épÜlet van, ami közcélt szolgál. BĹ
zunk benne, hogy a Patakpart lskola megnyitotta a kapuit, és felmenő rendszerben feltöltésre kerÜl, ami
hozzásegít, hogy a tobbi épÜletben elférjenek a gyerekek. A Telepi lskolában van még egy bővítési kez-
deményezés.
Érkezett kérdés Budakalász közmű állapotával kapcsolatban. A rendszeres csőtorés miatt egyes telepÜ-
lésrészeken nincs vízellátás, illetve csatornaproblémára kérdeztek rá. Budakalászon évente 1,60, t7o
csőtörés javítását végzi el a DMRV Zrt. Ez 2-3 naponta jelent egy csőtörést. A föld alatti infrastruktúra
meghaladta az élettartamot, eloregedett. A cserét a DMRV Zrt azért' sem tudja elvégezni, mert nincs rá
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forrása. Első körben azzal kezdik a rekonstrukciót, amire már pályázatot nyújtottak be, a vízkiviteli helytől
a fő gerincvezetékek fejlesztésével, hogy nagyobb vízkapacitást tudjanak biztosítani. Utána kerül sor a

kisebb utcákban az infrastruktúra fejlesztésére. A konkrét problémát a DMRV felé jelezni fogjuk.
Természetvédelmi kérdések merÜltek fel, környezetszennyezés, fűtés. Az elmúlt 2 évben nagy hangsúlyt
fektettĺ.ink arra a környezetvédelemre, a levegő minőségének javítása érdekében. Megjelentek oktató,
tájékoztató cikkek jelentek meg a Hírmondóban, honlapon, facebook-on. BővítettÜk a szociális tűzifa
hozzáférési lehetőséget, annak érdekében, hogy aki nem teheti meg, hogy jó minőségű tüzelő anyagot
vásároljon, annak legyen lehetősége hozzájutni. Az igénylést az önkormányzathoz lehet benyújtani. ldén
tovább könnyítettük az igénylés feltételeĺt. BővítettÜk a forrást is. Ahol notorikus szabálysértést kovetnek
el, érdemes bejelentést tenni. Az onkormányzat saját hatáskörben nem tud lejárni, a kormányhivatalnál
kellezt megtenni. A rendészet dokumentálja az esetet, és ezt kellcsatolnia kormányhivatalfelé. Ezeknek
van jogkovetkezménye, bírságot szabnak ki.
Érkezett kérdés a Lenfonó talajszennyezésével kapcsolatban. Erre részben a polgármester úr a beszámo-
lójában reflektált. Az azbeszt szennyezésről érdeklődnek. Az Agrárminisztérium által indított felmérési
projektben, nincsen konkrét információnk, hogy milyen szennyeződésekre fog készÜlni a felmérés. Meg
fogjuk kérni a Minisztériumot, hogy az azbeszt szennyezést is fedjék le ebben a vizsgálatban. Gyanú ese-
tén érdemes egyéni bejelentést is tenni. Környezetvédelmi Hatóság kivizsgálja, és szÜkség esetén az el-
há rítási tevéke nységet is előírja'
Közosségi egyÜttélési szabállyal kapcsolatban, a közterÜleteken megjelent kutyaÜrÜlékkel kapcsolatban:
mindenki, aki kutyát sétáltat, össze kell szedni az ürüléket. Több helyen kihelyezésre kerÜltek zacskók és
szemetesek is. A rendészet csak tettenérés setén tud eljárni. Mindenkinek felelősen kell eljárni a közte-
rÜleteken'
2011 Egyesület elkotelezett, hogy a klímavédelem tekintetében fontos lépést tegyen. Legalább 1000 fát
elÜltessÜnk ezalatt az önkormányzaticiklus alatt, jelenleg 50O fánál tartunk. Tavalyi évben a Klenity terü-
letén 101fa került elültetésre. A kérdező a rendőrségen keresztül kérdezte meg. A tervező, aki a zoldte-
rületi terveket készítette, pályázat útján került kiválasztásra, kamarai tagságát igazolva. Hivatalos tájépĹ
tész készítette a terveket. Az abban leírt műszaki tartalmat szintén pályázat útján hirdette meg az ön-
kormányzat'7 pályázónak kerÜlt kikĹjldésre azárajánlat, ebből 5 érvényes ajánlat érkezett be, és a legol-
csóbb kerĺ.jlt kiválasztásra, és vele kötöttÜk meg a szerződést, és kezdődött meg a kivitelezés, A kérdés az
volt, hogy miért kerÜlt ennyibe? A Téglási András utca nagyjából felét tette ki a teljes helyi faÜltetésnek.
Korábban a kiviteleitervek ellenére a Kozműnek- a közvilágítás az utca másik oldalán lett kivitelezve, az
akkori városvezetés és műszaki iroda nem tette meg a szĹikséges lépéseket, hogy ez a terv szerinti helyre
kerüljön, emiatt az út másik oldalára kellett a fasort elültetni, ami csak egy speciális technológiával való-
sulhatott meg, azért, mert ott egy vízelvezető ároknak kell szerepelnie. Az egyszerű gödörásással és
pontszerű ültetéssel nem lehet kivitelezni. A tervező pontosan előírta a technológiát, egy speciális talaj-
réteg rendet kellett kialakítani, és ebbe kerÜltek a fák elÜltetésre. A teljes pályázati anyag, a tervezői
szerződés, kiviteli szerződés, árajánlatok osszehasonlítása elérhető itt, bárki beletekinthet. Teljesen sza-
bályszerűen került végrehajtásra. Az idei évben a tervben szerepel további 10 M Ft értékben, 8 utca
zöldfelĹ.iletitervének elkészítése, és ősszeltovábbifaültetéseket tervezÜnk, a Patakpart lskola környékén,
a Prekobrdoban, Szentistvántelepen , Pomázi úton, Szentendrei úton. Buzdítunk mindenkit, hogy segítse
a faültetést, jelenjen meg a kozösségi eseményeken.

Erős Sebestyén: olyan kérdésem |enne, a tulajdonos meghatalmazásáből jöttem, hogy a József Attila ].9

szám alatti ingatlanra az önkormányzat január 12-én elővásárlásijogot jegyzett be. Milyen okból jegyezte

ezt be az önkormányzat? Az önkormányzatnak Van-e most erre kerete, hogy megvásárolja az ingatlant?
Miért okozott nekÜnk ezzel vagyoni hátrányt?
Nagel István alpoIgármester: Pontosítást tennék, vagyoni hátrány okozása elővásárlási jog bejegyzésével
nem történik. Az elővásárlási jog úgy mĹĺkodik, hogy bárki, aki meg szeretné venni az adott ingatlant, és
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megegyezik a tulajdonossal, akkor pontosan ugyanolyan kondíciókkal, ugyanazokkal a szerződéses felté-
telekkel léphet be az önkormányzat, mint vásárló fél. Nem változtathatja meg a kialkudott szerződést,
amit másik vevővel szemben megegyezésre került. Az elővásárlási jogok bejegyzésekor annak célja pon-

tosan meghatározásra ker[ilt, és bejegyzésre kerÜlt a Földhivatalban és a uÉsz mellékletében.

Erős Sebestyén: A kiküldott határozatban nem kerÜlt meghatározásra. Kérném az önkormányzatot, hogy

biztosítson egy 24 órás vonalat, amit, ha L0 percen belül nem vesz föl az onkormányzat, akkor nem kíván

élni az elővásárlási jogával. Az önkormányzat ezt akármeddig tudja húzni. Miért szeretné az önkormány-
zat megvásárolni, és van-e kerete rá?

Nagel lstván alpolgármester: Érdemes lenne egy ügyvéddel konzultálni ez Ügyben, aki megerősítheti,
hogv az önkormányzat nem húzhatja akármeddig.

Erős Sebestyénl Én a kérdésre szeretnék választ kapni, a többi nem érdeke|, Kérem válaszoljon, vagy ha

nem tudnak, akkor írásban válaszoljanak.

Nagel lstván alpoIgármester: írásban mindenképpen, ha megkeresi, akár a Főépítész asszony, akár
konkrétan tájékoztatni ezzel az ingatlannal kapcsolatosan' R HÉsz mellékletében rogzítésre kerültek a

célok. Amennyiben a tulajdonos eladná az ingatlant, azt a szerződést meg kell kÜldeni az önkormányzat-
nak, az onkormányzatnak limitált ideje Van, ez néhány nap, amialatt nyilatkozhataz önkormányzat, hogy

él-e az elővásárlásijogával, Vagy sem. Ha eltelĺk ezazidő, vagy ha nemmel nyilatkozik az önkormányzat,
az e|adás megtörténhet.

Erős Sebestyén: Az onkormányzat nem biztosít számunkra egy 24 órás vonalat.

Nagel István aIpolgármester: Egy meghatározott idő áll rendelkezésre az önkormányzatnak, hogy nyi-
latkozzon, A képviselők közül sem és a polgármester úr sem tud nyilatkozni egy személyben egy elővá-
sárlásijog kapcsán' Ez mindĺg képviselő-testületi döntést igényel' Ha lenne is24 őrás vonal, senki nem
tudna onnek választ adni.

Erős Sebestyén: Gondolom akkor össze kell hívniegytestületi ülést, ha döntés kell hozzá

Nagel István alpolgármester: A meghatározott időn belÜl az onkormányzat osszehívja a testületi Ĺilést,

meghozza a döntését. Amennyiben ez nem torténik meg, abban az esetben úgy tekinthető, hogy nem él
az elővásárlási jogával.

Erős Sebestyén: Mikor kapunk rá írásbeli választ?

Nagel tstván atpolgármester: Érkezett már ezügyben írásbeli megkeresés? Ha nem akkor küldje meg az

önkormányzat email címére, és meg fogjuk kí.lldeni az írásbeli választ. Az indokot is meg tudjuk kÜldeni.

Vcirös Balázs: Azoknál a telkeknél, ahol szabályozási vonal van, és fejlesztést akarnak, ott a tulajdono-
soknak is kell a közreműködése. Ezt szeretném megfordítani, személyes tapasztalat alapján, az önkor-
mányzatnak is van kötelezettsége ilyen helyzetekben' 8 hónapig tartaz,- egyébként a helyzetébőlvissza-
élve az onkormányzat-hogy ingyen elvegye, vagy átvegye a telket, és egy ilyen ajándékozási szerződés'
Nem személyes sérelem. Brutális károkat tud okozni' Remélem másoknál nem fog előfordulni'
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Forián-Szabó Gergely alpolgármester: A konkrét esetet sajnos nem ismerem. A tulajdonosnak is, az ön-
kormányzat mellett van ebben szerepe. Általában ezeknél a telekleadásoknál, azzal,hogy a szabályozási
vonal mentén jon létre az új szerkezet, az ingatlan tulajdonosok számára is egy előnyös konstrukció tud
kialakulni, hogyha megépülaz út és a járda'

Vörös BaIázs: Nem a konkrét eset, szerettem volna hangsúlyozni, még az ingyenesség sem zavar, az ön-
kormányzat, a település megér annyit, nincs jelentőslóége, de hogy 8 hónapig tart egy ilyen eljárás, azt
szeretném kérni, hogy mások esetében ne forduljon elő.

Tolonics lstván képviselő: Az úr mondta itt az előbb, hogy nagyon későn kapják meg a levelekre a vá-
laszt, vagy nem kapják meg. Erre figyeljtink oda valóban. Elhangzott, hogy nem volt megkeresés kórház
rigyben, és Kovács Attila lobbizik ezért a képviselő asszonynál, én szerintem is nagyon jó ötlet, hogy a
Lenfonó területén legyen. Elhangzott polgármester út beszámolójában, hogy Budakalász megtelt ' Ez már
2006-óta divat ez. Azok szájából hangzott el, akik akkoriban is 5-1O éve laktak Budakalászon. Jómagam és
családom nevében is tiltakozom ezért. Nagyon sok őslakosnak a hozzátartozőja, gyermeke szeretne itt
maradni a kozelÜkben. Ez nem egy helyes kifejezés. Valahogy másképp kellene kezelni, vagy kifejezni. A
kovetkező: a Jókai utcai lakosok panaszkodtak, mivel az utca keskeny, azelőző ciklusban megcsináltuk a
járdát, viszont ott parkolnak az autók, Azt hallottam, hogy csak figyelmeztetnek a rendészek, de büntetni
fognak, aki a járdán parkol. Nagyon sok ingatlan van, ahol nem tudnak beparkolni az autóval. Ez ügyben
szeretnék egy megnyugtató választ. Köszönöm.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: A Budakalász megtelt, azt nemcsak a polgármester úr mondta,
hanem az a 600 ember, aki kitöltötte a kérdőívet, Amikor a településrendezési eszköz felülvizsgálat elin-
dult, volt egy kérdőív, és volt néhány olyan kérdés, amire markáns válasz érkezett a lakosoktól. Az egyik a

népességszám alakulása volt' Tobb mint 90% azt mondta, hogy meg kell fékezni a lakosságszám növeke-
dését, olyan szabályozás nem tud kialakulni, ami befagyasztja a lélekszámot. A korábbi években volt
számos olyan lazítás, amikor közterületek, zöldterÜletek lettek átminősítve lakóovezetté, megépültek
lakóparkok. Ezt a folyamatot egyértelműen szeretné megállítani a mostani városvezetés, ebben régi és új
budakalásziak nagyon hasonlóan gondolkodnak. Ez nem a beköltozők kívánsága. A telepÜléstervezők ezt
sokkal árnyaltabban szokták megfogalmazni, most tartjuk a fórumokat. Ezeken a fórumokon is előkerül
ez a kérdés, nem volt vita a lakók között. Az organikus növekedés, egy természetes megfiatalodás, ami
működik. Az idős lakók helyére jon az új generáció. Sajnos a város nem tud egy ekkora területen helyet
biztosítani arra, hogy újabb lakóterĹjleteket jelöljí.ink ki. Aszabályozásfelülvizsgálata során az a cél, hogy
a korábban távlatilag lakóövezetnek kijelölt területekből is visszalépjÜnk, pont azért, hogy Budakalász
területe ne növekedjen tovább, és ne szembesüljünk azzal, hogy nem tudunk közlekedni. Ez az állítás
sarkos, de kifejezi azt azirányt, amit a felÜlvizsgálat során a vezérelv,

Dévai Ferenc: Az a plakát, amivel ttjntettÜnk, hogy ez a falu megtelt, 2002-ben volt, amikor az Elefánt
nevű cég építkezni akart, kimentünk tÜntetni. A legnagyobb területĺ veszteség a Kálvárĺa, Mályva utcai
park. Mi lett a szerb temető melletti zöld területtel?

Tolonics lstván képviselő: Én itt arról beszéltem, hogy azok a régi családtagok, akik szeretnék, hogy a

hozzátartozóik, gyermekeik a közelben maradjanak, azoknak lehetőséget kell adni' Ne az legyen, hogy én
már idejöttem, köszönöm, már ne jöjjön senki.

Szép Magyar Ágnes: A Civil Kalászt képvise|em. Valóban fontos lenne, hogy akik Kalászon szÜlettek, itt
tudjanak tovább élni az alakuló családjukkal . Ez azt teszi lehetetlenné, hogy iszonyúan magasak lettek az
ingatlan árak. Ez az organikus novekedés működik anélkiil is, hogy dĺrektbe vonnánk belterületbe olyan
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zöldterÜleteket, amik eddig nem voltak beépítve. Lenne egy 0-iki kérdésem, szerencsére sok kérdésre
kaptam már választ. Észrevétel, hogy a kozmeghallgatás valóban egy testületi ülés, viszont, akik a köz-

meghallgatás miatt jöttek, ők nem biztos, hogy egy valódi testületi ülést szerettek volna végignézni a 6

napĺrendĺ ponttal. Azt javaslom, hogy ha ĺlyen terv van, akkor a meghívóban szerepeljen, hogy a koz-

meghallgatásra mikor kerül sor. Az elején voltunk 40, 50-en, és egy óra múlva sokan elmentek. Első kér-

dés: Holnap lesz a fórum. A Hírmondóban más helyszín szerepel, minta a honlapon. Ezt tisztázzuk, hogy

holnap hova kell menni,

Forian-Szabó Gergely a!polgármester: Erre egy gyors válasz, a legfrissebb Hírmondóban már jól szerepel,
a Faluházban lesz. Nem kaptunk időben választ a tankerÜlettől az iskola használatára vonatkozóan, és

igyekeztÜnk minden postaládába eljuttatni szórólapokon is az információt. A tobbi helyszín és időpont
nem változott.

Szép Magyar Ágnes: Az óvodaépítésről esett szó. A Felsővár utcával kapcsolatban: ha jól értettem a ter-
vek megvannak, és ezek megtekinthetők? Úey működik, hogy időpontot kell kérni az önkormányzattól, és

be lehet menni?

Nagel lstván a l polgá rmester: ld őpont egyeztetés utá n megte ki nthető.

Szép Magyar Ágnes: Pályázati pénzre várunk ez Ügyben, nem tudjuk, hogy mikor készülhet el?

Nagel lstván alpolgármester: A pályázat beadási határideje eredetileg április 18. volt, ezt kitolták május

10-re. A pályázathoz minden összeállt, és be is fogjuk adni. Választások előtt sok pályázatot elbíráltak, ez

a tempó várhatóan lassabb lesz. Mi mĺndent megteszünk, hogy minél hamarabb legyen döntés.

Szép Magyar Ágnes: Nagyon fontos lenne, mert szinte életveszélyes. Gyalogbuszosok is járnak arra. A
következő a mozgáskorlátozott parkoló kijelölése' Tavaly a közmeghallgatáson arról volt szó, hogy a he-

lyek kijelolése megtortént, és a felfestésre várunk. Ezek megtorténtek-e?

Nagel István alpolgármester: Minden intézménnyel kapcsolatosan fejből nem tudok nyilatkozni. A
szentistvántelepi HÉV megállóban felfestésre kerültek. Telepi Óvodánál van mozgáskorlátozott parkoló, a

Faluházban is van, a többi helyszínnel kapcsolatban írásban tudunk válaszolni.

Szép Magyar Ágnes: lngatlaneladások adataival kapcsolatban. A honlapon a szokott helyen 2019-ig ko-
vethető, törvény írja elő, hogy ezeket az adatokat nyilvánossá kell tenni. Máshova ker[jlt, Vagy nem sze-
repel a honlapon?

Dr. Deák Ferenc jegyzć5: Ennek az oka, az, hogy egyetlen egy ingatlan eladás tortént 20t9 óta a Prolán
cégcsoport részére. A törvényi kötelezettség rigy szól, hogy az 5 M Ft-ot meghaladó szerződéseket kell
kitenni a honlapra. Közérdekű adatkérés során kiadtuk ezt az adatot. Egyetlen egy eladás történt a beru-
házás elősegítése érdekében.

Szép Magyar Ágnes: Azt szeretnénk javasolni, hogy ha nem történt ingatlan eladás, azt is egy sorban
tüntessék fel. Érdemes lenne a vásárolt ingatlan adatokat is feltuntetni,bár azt a törvény nem kéri, de a
lakosságnak nem árt tudni. A Civil Házzal kapcsolatban tavaly szeptemberben juttattunk el egy megkere-
sést polgármester úrhoz, és alpolgármester úrhoz, amit rajtunk kívÜl, 4 budakalászi civil szervezet támo-
gatott. A Táncsics utca ]., szám alatt valamilyen formában műkodhessen egy civil ház. Nem kaptunk azóta
semmilyen reakciót.
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Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Ez egy adósságunk, nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk helyet
biztosítani, hanem a helyszín kijelölését illetően ma még nem tudunk nagy biztonsággal választ adni. Ez
egy olyan ingatlan, amit ebben a ciklusban a város megvásárolt, egy elővásárlási jog gyakorlásával. Az
értéke jóval alatta volt, mint amit az értékbecslés jelzett. Jelenleg kozcélra hasznosítottuk, tárolás funkció
van. Van másik helyszín is ami felmerült. Még nem született ebben döntés. Amíg nem lesz a helyi civil
szervezeteknek önálló otthonuk, addig szerencsénk van, hogy a Faluház egy nagyon befogadó közeget
biztosít. A Faluház biztosítja a megfelelő helyszínt a rendezvényeknek.

Szép Magyar Ágnes: Milyen másĺk lehetőségek vannak a helyszínt illetően?

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Több helyszín is van, de most nem szeretnék konkrét címeket
mondani, mert Van olyan, amijogvita alatt áll, Vagy mert más lakik még benne nem megfelelő jogcímmel.

Szép Magyar Ágnes: Ez hosszútávúnak tűnik. 2021 elején az önkormányzat tO fa kivágását engedélyezte
az EURoVELo6 kerékpárút építés miatt, cserébe 26 fa ültetését szabta meg a kivitelezőnek, amit idén
január 29-ig kellett elt]ltessenek. Ez megtörtént.

Nagel lstván alpolgármester: Megtörtént. Vannak olyan fa pótlási kötelezettségek, erről pontos nyilván-
tartás van, ahol van lehetősége annak, hogy kértek határidő hosszabbítást.

Szép Magyar Ágnes: Részvételi költségvetés, ami a 2O11 EgyesÜlet választási programjában szerepelt, de
mégaz idei költségvetésnek sem része. Mikorra várható, hogy ebből konkrétumok legyenek?

Forián'Szabó Gergely alpolgármester: Ez is egy adósságunk, ennek tobb oka is van. Az egyik az a gazda-
sági helyzet, amibe került az önkormányzat, a diszkrecionális forrásaink, amivel mi rendelkezÜnk, azok
nagyon megcsappantak, a Covid-al bejött egy olyan sokk hatás, ami az önkormányzati bevételeket na-
gyon megnyírbálta. A kiadásaink folyamatosan emelkednek. Ahhoz, hogy fenn tudjuk tartani a stabil
gazdálkodást, nagyon fÜgg az aktuális évünk, a következő éveink beruházási aktivitása, hogy milyen pá-
lyázati lehetőségeink vannak. ElőkészítettÜnk az elmúlt 2 évben nagyon sok olyan projektet, amikkel vár-
juk a pályázati lehetőséget. Mindenképpen szeretnénk a részvételi koltségvetést a 2023- évi ktgvetésben
megjelentetni. ldén az év második felében beindítunk cgy ötlctgyűjtóst, olyan projcktckct szeretnénl<
összegyűjteni, amelyeket a lakosság hoz. Ezekből a projektekből egy szakértő csapat ki fog választani
néhány olyat, amiről azt gondoljuk, hogy reális, és egybe esik a telepÜlésfejlesztési célokkal. Ezen ke-
reszt[]l tudjuk eldonteni, hogyan tudjuk elkölteni a forrásokat. Ebben a bizonytalan környezetben, hogy
nem látjuk, a jövőben milyen források fognak rendelkezésre állni, nem tudjuk megtenni, hogy nagyobb
összegű átcsoportosításokat teszünk' Év kozben ĺs kellett a változó viszonyokhoz kellett igazítani a Baz-
dá l kodásunkat.

Szép Magyar Ágnes: L0 másik civil szervezettel és szakszervezettel még novemberben elindítottunk egy
petíciót Tiszta Vizet a poharainkba címmel, ami a csatornarendszerrel kapcsolatos, illetve, hogy 2-3 na-
ponta történnek a csőtörések és van vízhiány. Ehhez önkormányzatok is csatlakozhatnak. Budakalász
Város Önkormányzata is támogathatná ezt a petíciót. A petíció javaslatokat is tartalmaz.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Ez a megkeresés közvetlenül a kezdeményezőtől eljutott hozzánk.
A kezdeményezések köré Magyarországon politikai felhangok is társulnak. Ez a kezdeményezés mindenki
számára egy evidens problémára világít rá, hogy a közmű infrastruktúra alulfinanszírozott. FelvettÜk a

kapcsolatot a Települési onkormányzatok országos Szovetségének a főtitkárával, jelezve, hogy szá-
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munkra ez támogatható kezdeményezés, és próbáljuk meg feljebb vinni az Ĺigyet. Azt reméljlik, hogy az ő

kozreműkodésÜkkel hatékonyabb tud lenni, és ha jól tudom tortént elmozdulás.

Jakabfy Tamás: Képviselő asszonyhoz címezném a kezdeményezést, amiről szeretnék szóIni.

Nagel !stván alpolgármester: Képviselő asszony jelezte, hogy írásban szívesen válaszol a kérdésekre.

Jakabfy Tamás: Közösségi kozlekedéssel kapcsolatban: Budakalász jó helyzetben van a 3 HÉV megálló

miatt. Vannak olyan mellékirányok Budakalászon, ahol lehetetlen közlekedni. A Megyeri-híd felé nagyon

nehéz közosségi közlekedéssel átjutni. Van egy BKK-s buszjárat, és Budakalászot távolról érinti. Volánbu-

szos fenntartásban nagyon jó lenne Üröm felől a Megyeri-hídon át Újpestre buszjáratot indítani. A másik

kezdeményezés: Ha HÉv-el innen elmegyünk Csillaghegyre, vennÜnk kell egy jegyet, ami 250 Ft, ami Bé-

kásmegyerig jó, és utána meg kell venni egy budapesti jegyet, ami 32O Ft,' A MÁV HÉV összes többĺ vo-

nalán lehet venni olyan jegyet, ami Budapesten kíví.jli állomásra szól. Pl Vecsésről, aki Kőbánya-Kispestre

szeretne eljutni, 250 Ft_ot kell fizetnie, miközben többet utazik, mint mondjuk én Csillaghegyig, akinek

600 Ft-ba kerÜl. A térségbeli onkormányzatok kezdeményezhetnék, hogy a vlÁv HÉV vonalán is legyen

megoldható, hogy én azért a 250 Ft-ért le tudjam utazni a 10 Km-t és mondjuk e| tudjak menni a Szentlé-
lek térig.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: A Kelet-Nyugat kozösségi közlekedést mi is elindítottuk, és szere-
pel azokban az anyagokban, amiket a fórumokon bemutatunk, része a buszjárat So|y-

már-Ürom-Budakalászon keresztül Megyeri hídon áthaladva Újpest központig menne. Erre nagyon ko-

moly igény van. Ez tudná biztosítani azt, hogy a városközpontban a HÉV megállóban a beszállításba tud-
jon segíteni. Ezen felÜl egy rendszeres belső buszjárat kialakítására készÜlnek az elképzelések, Van egy

hozzávetőleges útvonal tervezet. A Fenntartható Mobilitási Programnak is kovetkezik a társadalmi vitája,
akkor ki fogjuk rakni a honlapra a tervezetet, lesz róla lakossági fórum. A tarifa rendszer is nyitott kapu-

kat dönget, régóta szorgalmazzuk, hogy 250 Ft-ért ne 1megállót lehessen menni, hanem legyen ará-

nyosság, és legyen egy ösztönző rendszer a rendszeres használatra, illetve a külonboző kombinációk
esetén, főleg, ha a kozösségi közĺekedés nemcsak a HÉV-ből fog állni. Vannak biztató jelek, a BFK-nak is

ez a stratégiaielképzelése. Ezekrőla kezdeményezésekről a képviselő asszony is tud.

Jakabfy Tamás: A BFK egy kormányzati szervezet, a helyközi tarifa rendszert egy kormányrendelet égeti
be a jogszabályok közé'

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Ezért kell az országgyűlési képviselőnek is részt venni
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Dr. Göbl Rlchárd polgármester: A napirendl pontok végére értünk. Kösztinjük, hogy ityen sokálg kltar-
tottak velünk. Köszönöm a képvlselő-testiilet munkáját, az ülést berekesztem.
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