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Budakalász Város onkormányzat Településfejlesztésĺ és Környezetvédelmĺ Bizottsága
2022. ápri]is 25-én (hétfőn) 17:00 órakor

megta rtott rendes nyilvános ĺiléséről

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Jelen vannak: Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági elnök
Gera lstvánné külsős bizottsági tag
Bokory Gábor külsős bizottsági tag
Gubán Sándor külsős bizottsági tag
Rácz Miklós Benedek bizottságitag
Máté lstván László bizottságitag
Gazda Géza bizottsági tag

Meshívottak: Dr. Deák Ferenc )egyző
Forián-Szabó Gergely alpolgármester
Nagel lstván alpolgármester
Szeleczky Szilvia irodavezető
Viza Zsuzsan n a cso po rtvezető
Lovas N ikolett főépítészi referens
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tavasolt napÍrend:

Nv ílt na pi re n d i po nto k:

L. Javaslat a Pilis-Dunakanyar UNEsco világöriikséggé nyilvánításának támogatásáról, további
helyszínek javaslata mellett
54/2022. (lv .z7 .) sz. előterjesztés

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

2. Javaslat a Budakalász, Pomázi út 3. szám alatti Nyitnikék óvoda hátsó udvari löszfal ,,vis-
maior" jellegű partfaI omlásának helyreállítására vonatkozó támogatás benyújtásának jóvá-

hagyására, öne rő biztosításá ra

55/2022. (lv.27 .) sz. előterjesztés
Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság

PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

3. Javaslat telepü!ési értékvéde!mi pályázat meghirdetésére
Bĺzottsági hatáskör

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Váli lstván Frigyes bizottság elnöke

Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági elnök koszönti a megjelenteket. A rendes bizottsági Ülést megnyĺtja'

Megállapítja, hogy a bĺzottság 7 Íővel határozatképes.

A TelepÜlésfejlesztési és Kĺirnyezetvédelmi Bĺzottság 7 egyhangú igen szavazattaI a napirendet elfo-

gadta, Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági elntik a jegyzőkönyv hitelesítőjének Gubán Sándor kĹilsős bi-

zottsági tagot bízza meg 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal.

N a pi re nd meató rava l ásd :

Ĺ. Javaslat a Pilis-Dunakanyar UNEsco világörökséggé nyilvánításának támogatásáról, további
helyszínek javaslata mellett
54 / 2022, (lv .Ż7 .| sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd poĺgármester

Dr. Váli tstván Frigyes elnök: Felkéri Viza Zsuzsanna csoportvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Viza Zsuzsanna csoportvezető: Érkezett egy javaslat dr. Vitályos Eszter képviselő asszonytól, és Dr.

Lánszkĺ lmre javaslatai is beépítésre kerültek, ĺlletve a Gyógynovény Kutató lntézet is nyújtott be egy
anyagot.
Dr. Váli tstván Frigyes elnök: Egy feltételezést ĺs megvédenénk. Ha a tudományos vonalróljovök, akkor
ez eléggé sebezhető állítás.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: HisszÜk és pont. Fogadjuk el, hogy ez itt van. A világ minden nép-
ének a történelme feltételezésekből indul kĺ. A vélelmezhetően helyett mást megfogalmazást kell hasz-
ná ln ĺ.
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Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Ha van egy elmozdulás ebbe azirányba, ténylegesen ahozzáértők, szak-
emberek kezdjenek el a végére járnĺ.

Gubán Sándor külsős bizottságitag: A Kálvária fölött a templomot feĺtételezte a tudósasszony, addig
tart a tudomány, amíg a végére nem járunk, és addig higgyÜnk benne. A vélelmezhető dolog nekem ĺs

megÜtotte a fülem, a hagyománya, Vagy legendája, ezt kellene írni.

Ĺ7 :32-kor megérkezett Nagel lstván.

Bokory Gábor külsős bizottsági tag: A védelem kijár a vélelmezett emléknek is, meg kell védeni.
Dr. Deák Ferenc jegyző': Biztos, hogy lesznek még lépések a konkrét világörökségĺ helyszínné nyĺlvánĹ
táshoz, itt jelenleg a képviselő-testület a szándékát fejezi ki, hogy ehhez a civil kezdeményezéshez csat-
lakozik' Valóban vannak védett értékek, amelyek nem csupán hiedelmek, hanem kézzel fogható ma-
radványok pl.: a Nagy Kevély oldalában ĺs fedezhetők fel. Az államĺ tudományosság szempontjából
történő feltárás még nem kezdődött meg, de lehet látni azokat a jelzés értékkel bíró dolgokat, amitöbb
puszta hiedelemnél. A zsilip építés kapcsán, és itt kapcsolódunk a Limes falszakaszhoz a Duna-parton
most került elő egyelőre ismeretlen eredetű hosszú falszakasz, régészek dolgoznak rajta. Túloldalon
Árpád koritemplom domb maradványa található. A Duna-parton is érdekességekbe botlunk.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: A római kőbánya szerepel benne?
Dr. Deák Ferenc jegyzőz Ebbe az előterjesztésbe nem szerepel. Budakalászi régészeti lelőhelyei alatt
beleérthetjtik azt is. 24 lelőhely van Budakalászon, melyet a térkép ĺs jelöl.
Dr.Vá!i lstván Figyes elntik: A római bányát sajnos elkezdték feltölteni, és még látszana a leborított
teherautónyi földtormelék. Lehet, hogy nevesíteni kellene, hogy volt ott egy bánya. Az ottlakók elmon-
dása szerint két járata volt, amit betoltöttek.
Dr. Deák Ferenc jegyző: Csütortokön lesz he|yszíni bejárás, és ígéretet kaptam arra, hogy megmutatják
ezeket a járatokat.
Gera lstvánné külsős bizottságitag: Az önkormányzatrahárít kötelezettséget? Segít, hogy ne vonjanak
építési területbe telkeket? A település eszetlen fejlesztésében korlátoz?
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: A védelem mindig egy lehetőség. Komoly előírások vannak, amiket a ha_

tóságoknak be kell tartani. Feladatot is ró ránk' Ha valami világörökség, akkor a pályázati helyzetekben
lehet könnyebbség.
Gera lstvánné külsős bizottsági tag: Azt reméljük, hogy bizonyos területek továbbĺ védelmet nyernek,
de feladat is lesz vele.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Szabályokat kell alkotni, és utána a szabályok szerint kell eljárni.
Dr. Deák Ferenc jegyző': Nemcsak helyi önkormányzati feladat a világörokség védelme, hanem államĺ
feladat ĺs. Ha világörökséggé nyĺlvánítják a területeket, akkor állami hozzájárulásra is számíthatunk a

fenntartásban, ezek kezelésében.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: A szabályok egy részét ĺs az állam diktálja.
Forián-Szabó Gergely alpolgármester: A Limes esetén ].8 év volt a pályázat előkészítése, reméljÜk ez
most rövĺdebb lesz. Az egész térségből jonnek ossze lelőhelyek, és azokból fog osszeállni szakértők
résztvételével egy anyag, ami pályázat alapját képezheti. Most javaslattételi lehetőség van'

Dr. Váli lstván Frigyes elniik: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászolás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frĺgyes elnök szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

Módosító javaslatot tesz Dr. Deák Ferenc jegyző: Kerüljön kiegészítésre a felsorolás a Kálvária terü-
lete, a romtemplommal és a római kori kőbányával.

Dr. Válĺ lstván Frigyes elnok szavazásra bocsátja a módosító indítványt.
A TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal a módosító indítványt elfogadta.
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Dr' Válĺ lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a kiegészített határozatijavaslatot

A Településfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbĺ határozatot hozta:
34l2022. (lV.25.) TKB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbi határozati javalatot:

Budakałász Város onkormányzatának Képvĺselő-testÜlete támogatja az Átolel a Pilĺs-Dunakanyar Szö-
vetséggel az Átolel a Pilis-Dunakanyar EgyesĹileten keresztül kezdeményezni kívánt javaslatot, mely
szerint legyen a Pilis-Dunakanyar az UNESCO világörökség része.
A képvĺselő_testÜlet kiemelten javasolja az alábbi helyszínek felvételét világörokségi várományosként:

vélelmezett Árpád-kori leletek; a Pálos kolostor Budakalász határában (valamint Pomáz Pilis-
szentĺélek, Pilisszentlászló, Budajenő, Budaszentlőrinc területén),
Budakalász régészeti lelőhelyei;
Gyógynövény Kutató lntézet;
a budakalászi dunai partszakasz
Kálvá ria terü lete-romtem plom
Rómaĺ korĺ kőbánya

A Képviselő-testtilet felkéri a polgármestert jelen döntés kezdeményezők felé torténő közlésére
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

2. Javaslat a Budakalász, Pomázi út 3. szám alatti Nyitnikék óvoda hátsó udvari löszfal ,,vis-
maior" jellegű partfal omlásának helyreállítására vonatkozó támogatás benyújtásának jóvá-

hagyásá ra, önerő biztosítására
55/2022. (lv.27 .) sz. előterjesztés

Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Dr. Váli tstván Frigyes elnök: Felkéri Szeleczky Szilvĺa irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére'
Szeleczky Szilvia irodavezető: A múlt heti előterjesztésben nyĺtva maradt, hogy a szakértői megbízási
határidő május Ż-a, de kértük a szakértőt, hogy az összeg vonatkozásában becslést ma délig juttasson

el hozzánk. Megkaptuk az anyagot. A Pomázi úti óvoda jobb hátsó sarkában lévő tornaterem mögött
a támfal megindult és egy vis maior helyzet állt elő. A BelÜgyminĺsztérium ilyen esetekben 90%-os ál-

lami támogatást tud adnĺ. A testület döntése a L0%o-os onrész miatt szükséges. A geotechnikai szakértő
elkezdte a munkát, megállapította, hogy ez egy összefÜggő rendszer. A források miatt kértük, hogy
[]temeket határozzanak meg.
A meglévő támfal elé, új szögtámfalat kell építeni. 1. Ütemben valósulna meg a tönkrement saroktól
két irányban, összesen 40 m.2' ütemben folytatódhatna a támfal a másĺk irányban. Az első Ütemre
tesszÜk a javaslatot, ezzel az első ütemmel a jelenlegĺvis maior elhárítható. Br. 93 M Ft lenne a teljes
helyreállítás, aminek az onrésze 9,3M Ft. Volt helyszíni bejárás, mind az önkormányzatrészéről, mind
a Katasztrófavédelem részéről.

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?
Bokory Gábor külsős bizottsági tag: ldőbelĺség nem látható az Ütemek között? A következő Ütem ön-
erős lesz?
Viza Zsuzsanna csoportvezető: Most időt nyerünk, egyébként minden vĺzsgálat lezajlott már.
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Bokory Gábor külsős bizottsági tag: Az ülés előtt elmentem megnézni, a mérés eredményeket meg
lehet kapni? Pár dologra kíváncsi lennék, hogy milyen a műszakĺ anyag. Folső telkek vízelvezetését meg
tudták nézni?
Szeleczky Szllvia irodavezető: Folyamatban Van, munkaközi állapotú anyag Van meg, másodikára lesz
meg. Furatmintákat vettek 3 M mélységben. Most ezen a testÜleti ülésen kell dönteni a támogatás
beadásának határideje miatt'
Bokory Gábor kü]sős bizottsági tag: A folső szakaszon Van egy elég meredek rézsű szakasz, ha az után-
futós vonalában jött le a földmennyiség lefe|e, be lehet-e menni a telekre? Van-e bármilyen vízelveze-
tésĺ megoldás, ami többletterhelést okozhat.
Viza Zsuzsanna csoportvezető: Víz hiánya okozta ezt az állapotot. A szakvélemény ezt részletesen le-
írja.
Gera lstvánné külsős bizottsági tag: A lezúduló víz is okozhatja, az okokba messzebb kellene mennĺ.
Viza Zsuzsanna csoportvezető: Meg fogjuk vizsgální. Ma kaptuk meg az anyagot. A számoka koncent-
ráltunk most.
Bokory Gábor kü]sős bizottsági tag: Nem tudjuk, hogy a meglévő támfal alapozása milyen.
Szeleczky Szilvla irodavezető: A geotechnikus szerint azzal úgy kell számolni, mintha nem lenne. 2 idő-
ben épÜlt. A nagy ncivény gyökérzete húzza le'
Bokory Gábor kĺjlsős bizottsági tag: Az óvoda telke nem lesz kisebb, de a használható rész kisebb lesz.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Azt most sem használják. El fog férni' Ha nem lenne pénzÜgyi korlát,
akkor az egészet meg kellene csinálni, de ez egy kb. L00 M Ft-os munka. A sarok megoldással a vis
maĺor megoldódik.
Viza Zsuzsanna csoportvezető: A karbantartásĺ sáv meg fog maradni.
Máté lstván bizottsági tag: Ezek a problémák magánházaknál is je|en vannak. A magánszektor is kaphat
támogatást?
Gubán Sándor külsős bizottságitag: Nem, karbantartás hiánya, nem megfelelő építkezés eredményei.
A pincéket nem falazták ki.

Szeleczky Szilvia irodavezető: Ez még csak egy szakvéleménv, az ].,5 m-nél magasabb támfal építési
engedély köteles. Tartószerkezeti mérnök, statikus tervét kell beadni, majd a kormányhivatal engedé-
lyezi.

További hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnok szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
ta] az alábbĺ határozatot hozta:

35/2022. (lV.25.) TKB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Te|epülésfejlesztési és Kornyezetvédelmĺ Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képvĺselő-test[jletnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatás címen
támogatási igényt nyújt be Magyarország Belügyminisztériumához.
Káreseménv megnevezese: Budakalász Nyĺtnikék Óvoda hátsó udvari partfalának omlása.
Ká re helvszíne:
Pince- partfal helyreállítás: Nyitnikék ovoda 605/6 hrsz. természetben 2O11 Budakalász, Pomázi út 3.
szám alatti ingatlan hátsó udvara.
Ebr42 a zonosító: 555 315
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Megnevezés 2022. év %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 4.633.488 Fr to%
Biztosító kártérítése 0Ft
Eeyéb forrás 0Fr
Vis maior támogatási igény 41..701,396 tt 90%

Káres m



Források összesen 46.334.884 Ft r00%

- A károk helyreállításának (koltségvetés alapján) tervezett összköltsége 46.334.884 Ft.,

melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudia (megfelelő rész aláhúzandó)
biztosítani.

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

- A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák).
Nyitnikék Óvoda épÜ|ete Budakalász, belterület 605/6 hrsz. (név, hrsz.) óvodai ellátás mint kötelező
feladat.

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik. (a megfelelő rész aláhúzandó).

Bĺztosító Tá rsaság megnevezése UNloN Vienna lnsurance Group Biztosító Zrt.

Biztosítási szerződés száma 7 139 3I2 0 Vagyonbiztosítás

- Az adott káreseményre biztosítási összeget igénvel / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó)'

- Vállalja a károsodott ĺngatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítást.

- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő _ vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem
tudia ellátni. (a megfelelő aláhúzandó)

- Az onkormányzat az adott tárgyban korábban, vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot.
- A Képvĺselő-testÜlet a saját forrás összegét 2022. évi költségvetéséről szőló 5l2o22. (ll.24.)

számú Koltségvetési Rendeletében az általános tartalékkeret terhére biztosĺĘa.
Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnoke

3. Javaslattelepülési értékvédelmi páIyázat meghirdetésére
Bizottsági hatáskor

Tárgyalja: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Váli lstván Frigyes bizottság elnoke

Lovas Nikolett főépítészi referens: lsmerteti az előterjesztést.
dr. Váli lstván Frigyes elniik: Annyĺ változás történt az előzőekhez képest, hogy nem 50%, hanem ma-
xĺmum 50%o, a döntésben nagyobb mozgástér van. Tavaly már így volt.

Dr. Váli lstván Frlgyes e!ntik: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás' kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnök, szavazásra bocsátja a határozatĺjavas-
latot.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat-
tal az alábbi határozatot hozta:

36/2022. (lV.25.) TKB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának TelepĹilésfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottsága a Képviselő-

testület által átruházott hatáskörében a telepÜlés terÜletén lévő helyivédettséget élvező épÜletek és

építmények felújításának támogatására pályázatot hirdet meg, a határozat mel|ékletében foglalt felté-

telekkel, az Önkormá nyzat 2022. évĺ költségvetésében meghatározott 4 000 000 Ft keretösszeg ere-

jéĺs.
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Határidő: azonnaI

FeleIős: bizottságĺ elnök

Több napirendi pont nem volt. Dr. Váĺĺ lstván bizottság elnoke megkoszöni a bizottság munkáját. Az
ülést 18:09 -kor bezárja.

K.M.F.

t"ĺ-L\
Dr. Váli lstván Frigyes

bizottságĺelnök
Sándor

nyv-hitelesítő

u r Enikő
jegyzőkönywezető
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