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Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. A rendkívüli bizottsági i.ilést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes.
A Településfejlesztésĺés Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal a napirendet módo-

t. és2. napirend, Dr. Váli lstván Frigyes bizottsági
jegyzőkönyv hĺtelesítőjénekGazda Géza bizottsági tagot bízza meg 6 igen, 0 nem, 1 tartózko-

sítást elfogadta miszerint a 7. és 8' napirend lesz az

elnök

a

dás szavazattal.
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Tárgyalja:

Előterjesztő:

Településfejlesztésĺés Környezetvédelmi Bizottság
Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Felkéri Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezetőt az előterjesztés ĺsmerte-

tésére.

Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: lsmerteti az előterjesztést' A Dunakanyarĺ Környezetvédelmĺ
EgyesĹ1let megkereste az önkormányzatot, hogy csatlakozzunk a szándéknyilatkozatukhoz. Az önkormányzat nagyon fontosnak tartja a kornyezet tudatos szúnyog gyérítésretorténő átállást. A biológiai
szúnyoggyérítésre
történő átállás első fontos lépéseaz volt, hogy tavalyi évben megrendeltük a feltérképezését.A feltérképezésteljesítési határideje december 20. Äz első két évben a szakértők szerint a
két módszert párhuzamosan célszerű alkalmazni, és fokozatos átállással kell áttérni a kémiairól biológĺaĺra.A szándéknyilatkozatot módosítással fogadtuk el. Kifejeznénk azt, hogy a jelenlegi szúnyoggyérítéssorán kerüljön nagyobb hangsúly a biológĺai gyérítésmódszerére. Csak a szükséges minimálĺs mértékben történjen kémiai irtás. Ezzel a szándéknyilatkozattal csatlakoznánk a tobbi településhez a Duna
másik oldalán lévőkhöz. (pl.: Göd, Szob). Nem mondtuk ĺe teljesen a kémiai írtást.
Dr. Váli István Frigyes elntik: Mi az oka a fokozatos átállásnak?
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Ezt javaso|ják a szakértők' A biológĺai szúnyoggyérítésnekhiába van megadva a térképezése/nagyon pontosan kell belőni az időpontját, és erre rövĺd idő áll rendelkezésre. 3-4 nap alatt lehet a biológiai gyérítéstelvégezni. Előnye, hogy ez kifejezetten csak a szúnyog lárvákat írtja, a kémiaival ellentétben, ami csak a kifejlett rovarokat, és minden mást vele egyÜtt.
Fontos a lakosságĺ tudatformálás, mert akkor a biológiai nem fog érni semmit. Ha a kĺskertekben megmaradnak a vízgyűjtő edények, amiben a szúnyog lárvák kikelnek. Technikaĺlag nehezebb a biológiai
írtás kivitelezése, mert a lombkoronán keresztül nehezebb lejuttatni a bĺológiai szereket.
16:11_kor megérkezik Gera lstvánné, így a bizottsági tagok száma 8 főre emelkedik.
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: A lakosság a saját esővízgyíijtőit saját maga hogyan tudja kezelnĺ?
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Vannak tabletták, volt olyan év, amikor nagy volt azinvázió,
hogy osztottunk ilyen tablettákat. Vannak olyan helyek, árterek, ahol nem lehet ezt az ártalmat teljesen
minimalizálni, és nem ĺs cél, hĺszen, ha valamit teljesen kiírtunk-ezértvan gyérítés-,akkor felborĺtjuk a
biológiai egyensúlyt. A biológiai gyérítésazért hatékonyabb, mert csak arra koncentrál.
Máté lstván bizottsági tag: Budakalász a 2-ik helyen áll a megyében a veszélyeztetettség szempontjából. Nagyon nehéz a bĺológiai gyérítés,mert nem a házaknál van a baj, hanem van védett terület, bicikli
út, a töltés fele nem járnak autók' ott nem fognak gyérítenĺ.Amikor ezek az utak épÜltek, voltak átfolyók, nincsenek átfolyók. Rengeteg mocsárszerű hely van, ott sok szúnyog van. Kellene a lakosságot
okosítani. Ha szárazság Van szerencsénk van, ha esĺk az eső, akkor nincs.
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Az a szakasz, amiről szó volt, az védett terület, a gyérítésott
kÜlon engedélyhez kötott. Azt nem az emberitartós tartózl<odásra találták ki. A központi szúnyoggyérítésösszehangolja ezeket a területeket' Bármĺkor dönthet a KT hogy lemondja a kémiaĺírtást, és ha
teljesen elzárkózĺk tőle, akkor csak önerőből tudná később megtennĺ nem tér át.
Bokory Gábor külsős bizottsági tag: A többĺ telepÜlés Szentendre, Pomáz Dunakeszi benne vannak?
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Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Erről nincs pontos információm, de Szentendre megkezdte a
biológiai feltérképezést,előrébb ĺs járnak. Pomáz sajnos olyan céget választott, aki a biológiaĺ feltérképezéshez nincs kellő tapasztalata' Pomáz nincs benne a központi gyérítésbensem. A kozponti koltségvetés a forrást a Katasztrófavédelemhez tette, átvennĺ tőlÜk a feladatot pénzügyileg sem jó döntés'
Czinke Zsuzsanna bizottsági tag: Úgy tudom, hogy a Katasztrófavédelemnél is van szándék átállni.
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: lgen, tavalyi évben már próbaképpen pont Budakalászon volt
biológiai irtás, és utána volt egy civil felmérés,és nem találtak semmĺt, nem volt szúnyoglárva.
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászolás, kérdésnem érkezett. Dr. Válĺ lstván Frigyes elnok szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottság 8 egyhangú igen, 0 nem,
tal az alábbi határozatot hozta:

0

tartózkodás szavazat-

37l2022. (v.24.| TKB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának TelepÜlésfejlesztésĺés Környezetvédelmi Bĺzottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület által kÜldött szándéknyilatkozatot az alábbĺ módosítással, aláírja:

A Dunakanyar kultúrtáj, valamint az itt élő élőlények és az itt élő emberek egészségénekvédelme érdekében a Dunakanyar Környezetvédelmi EgyesÜlet kezdeményezésére,jelen szándéknyĺlatkozat aláírásával a Dunakanyar önkormányzataival kozösen fejezi ki szándékát, mely szerint, a jelenlegi központi
- Katasztrófavédelem által rendelt - szúnyogirtás során kerüljön nagyobb hangsúly a biológiai szrinyogĺrtásmódszerére, azarravalóátállásraéscsakaszükségesmĺnimálismértékbentörténjenkémiaivédekezés.

Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke
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Tárgyalja: TelepÜlésfejlesztésĺésKornyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Rĺchárd polgármester
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Felkéri Fetterné Ferenczy Beatrĺx ĺrodavezetőt az előterjesztés ismerte-

tésére'

Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: lsmertetĺ az előterjesztést. Tobb határozatĺ javaslatot fogalmaztunk meg. lsmerteti a határozati javaslatokat'
Dr. Váli lstván Frigyes elniik: Van-e kérdés,hozzászólás?

Bokory Gábor külsős bizottsági tag: Van információ, hogy ez a költségnovekedés érinti a lakosságot?
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Lakosságot nem érĺnti,mert még a koronavírus előtt évek óta
van díj stop. Ha kormány eltörli a díj stopot, akkor várható emelkedés az egész ország vonatkozásában.
A mi közbeszerzésünknél ĺs nem az ár volt így a lényeg, hanem a szolgáltatás minőségét tudtuk Versenyeztetni a díj stop miatt.

5

Bokory Gábor külsős bizottságitag: A papírt szigorúbban kÜlönítik el Budapesten, hogy kevesebb legyen a költségük, hiszen a papírt jól lehet újra hasznosítani. Nálunk még összeöntik a gyűjtőautóba.
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: lgen, de külonválogatják.
Bokory Gábor külsős bizottsági tag: De a válogatás idő, erre vonatkozóan van-e javaslat, a papír vegyĹ
tése csökkenthetne ezen a költségen.
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Gondolom, ha megkapjákazúj szállító járműveket, akkor lehet
ebben változás, addig biztos nem. Hogy a közbeszerzés meddĺg fog lefutni, nem tudnĺ.
Bokory Gábor kĺjlsős bizottsági tag: A lV-kerületi hulladék égetőbe továbbra sem tudnak szállítani?
Terv sincs, hogy itt a közelbe vĺszik?
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Komárom, Pest és Esztergom megye nem oda szállít, nincs is
terv. Azt nem tudom, hogyha be fognak telni ezek a hulladék lerakók, akkor biztos, hogy valami egyéb
technológĺát kell majd bevezetni. Nem lesz fĺnanszírozásarra, hogy új lerakókat létesítsenek.A környezetvédelem nem engedi az új lerakókat.
Bokory Gábor küIsős bizottsági tag: Lehet tudni, hogy mĺkorra kerül ki a kapacitás?
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Meg fogom nézni, és megírom.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Nem arra Vagyunk kíváncsiak, hogy 2035-ben, vagy 49-ben, hanem hogy ezek a változások mennyire befolyásolják, pl.: iparĺ hulladékkal használja ki a szabad kapacitását, hogy a szelektív hulladékot valóban szelektíven fogják kezelnĺ van-e olyan stratégia, hogy készÜlünk a jovőre. Elég jelentős megtakarításaĺvannak a cégnek, remélem erre megy.
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: A tervekben az Van, hogy még jobban fokozzák a szelektív hulladék hasznosítását, és minél kevesebb fog a lerakóra kerÜlnĺ. Ennek a tendencĺának a novekedése
látható is, van egy melléklet erről. Az, hogy mĺ lesz, ha megtelnek a lerakók, nem láttam alternatívákat.
2004-ben jott létre a társulás.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: A szelektív gyűjtés, és keveréssel kapcsolatban történt valami
fajta vizsgálat, ellenőrzés, elemzés, ha egy autóban gyűjtom, majd szétválogatják, az olcsóbb?
Fetterné Ferenczy Beatrlx irodavezető: lgen, olcsóbb. A behordási távolságok miatt ezért választják
ezt a megoldást.

Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Ez is egy fejlesztési kérdés,hogy nem teljes távolságból szállítanak, hanem gyűjtőpontokról tömörítés után.
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: lgen, ezek is megtörténtek. A társulás keretén belül Szentendrén is van egy átrakó állomás, ahol tömörítenek. Pilisvörösváron is van. A visszaválogatásban és az újra
hasznosításban látják a jövőt.
Gera lstvánné külsős blzottságl tag: Ha szabad árképzéslesz, akkor torvényileg lesz kötelező, hogy a
lakosság szelektíven gyűjtsön? Ha ennyivel drágább a szelektív hulladék leadás, akkor mi oka lesz a
lakosságnak szelektíven gyűjteni? Azt tudjuk, hogy a szelektíven összegyűjtött hulladéknak mekkora
százaléka kerül valóban újrahasznosításra?
Fetterné Ferenczy Beatrlx irodavezető: Ez tényleg vĺsszahasznosításra ker[]l.
Gera lstvánné külsős bizottsági tag: Akkor miért nem jelenik meg az árban? Ha azt akarjuk, hogy az
embereknek meg is érje szelektíven gyűjteni, akkor a hosszútávú lerakás mindenki lássa, hogy drágább
a szemetet csak úgy leraknĺ.
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Az üzemeltetők erősen lobbĺznak abba az ĺrányba, hogy a lerakóĺ árak azok nőjenek.
Gera lstvánné külsős bizottsági tag: Pont a fordított mozgás lenne logikus számomra'
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Ha felszabadítják azárakat, akár mĺnt a gáznál- ezeknél is ár
stop Van, mĺnt a közüzemi díjaknál- akkor lehet, hogy olyan mértékűrenyomják fel a lerakói díjat is'
Gera lstvánné külsős bizottságitag: Az arányok furcsák, ha az árak e|szabadulnak, a lakossági szerződéseken is módosítani kell, mert egy rendes szelektíven gyŰjtő család a I2ol sose tolti meg, micsoda
dolog, hogy arra vagyunk kotelezve.
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Most nincs arra kotelezve a lakosság. Az egyedülálló állampolgárok tudnak 60 l-re kötni' Aki család, az tud 80 l-re is kotnĺ' Az tartja vissza a budakalásziakat, hogy a
kommunális kukát önmaguknak kell megvásárolni.

6

Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Ez többe kerül, mint a díj spórolás.
Gera lstvánné külsős bizottsági tag: A hulladékkal való gazdálkodás lenne a lényeg.
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Hosszútávon meg kell, hogy forduljon, mert nem lesz lerakó.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Ésakkor égetni fogunk, és az drágább ĺesz.
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Akkor tartozom majd azzal, hogy mikorra telik meg a lerakó.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Éshogy van-e terV arra, hogy mi lesz akkor. Készül-e már, terveztetĺk-e? Ésmilyen ráhatásunk lesz?
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Pillanatnyilag nincsen ráhatásunk a díjakra.
Dr. Váli lstván Frigyes e!ntik: Ez egy kormányzati szintű kérdés.
További hozzászólás, kérdés nem érkezett. Dr. Váli tstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
A TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottság 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

38l2022. (v.24.| TKB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának TelepĹilésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbi határozatĺ javalatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Vértes Koze Regionálĺs Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2021'. évi zárszámadásáról szóló beszámolót elfogadja, és támogatja annak elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
A Településfejlesztési és Kcirnyezetvédelmĺ Bizottság 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazat_
tal az alábbĺ határozatot hozta:

l 2022. (Y .24.| T KB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képvĺselő-testÜlete támogatja, hogy a Duna-Vértes Köze Regionálĺs Hulladékgazdálkodási Rendszerben kezelt hulladékok után a Hulladékkezelési Dĺjat az Üzemeltető
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofĺt Kft. a beszállításra kerĹjlő hulladékok típusa szerint vegyes és szelektĺv hulladékáramokra megbontva a mindenkori hatályos kapudíj számításakor bemutatott összegekben állapítsa meg és alkalmazza a mindenkor hatályos jogszabályokra figyelemmel.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Társulás Tanácsa járuljon hozzá, hogy amennyiben a hatályos
jogszabályok lehetővé teszik, úgy a Duna-Vértes Köze Regĺoná|is Hulladékgazdálkodási Rendszerbe
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2022. évben beszállításra kerülő hulladékok után Üzemeltető a Hulladékkezelési Díjat legfeljebb az
alábbi összegekben állapítsa meg:
Vegyes hulladék: 23 676 Ftlt + ÁFA
Szelektív hulladék: I04852 Ftlt + ÁFA
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
A Településfejlesztési és Környezetvédelmĺ Bizottság 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40 l 2022. lY .24.| T RB

határozat

:

Budakalász Város onkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottsága elfogadásra
javasolja a Képvĺselő-testületnek alábbi határozati javalatot:

7

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Duna-Vértes Köze Regĺonális HulladékgazdálkodásiTársulás Tanácsa kérje fel a Társulás Elnökét, hogy kÜlső szakértő cég bevonásával vizsgáltassa meg a Tatabányai Regionális Hulladékkezelő Központ kapacitásinak hasznosĺtási
lehetőségeit a nem közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésének vonatkozásában. A szakértőĺ anyagnak kĺ kell térnĺearra, hogy a szabad kapacitások hasznosítása milyen módon befolyásolja a
közszolgáltatás hosszútávúbiztosítását. A Képviselő-testÜlet javasolja, hogy a Tanács hatalmazza fel a
Társulás Elnökét azerre vonatkozó beszerzésieljárás lefolytatására, és a legjobb ajánlattevővel a szer-

ződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke
A Településfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

41'l2022. N.24.| TKB határozat
Budakalász Város onkormányzatának TelepÜlésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bĺzottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Társulás Tanácsa a
KEHoP-3.2.1- 15-2016-00003 azonosító számÚ Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt elnevezésű
projekt eszközeinek és építésimunkáinak beszerzéséhez szükséges, a Nemzeti Fejlesztési Programĺroda Kft. által készítettközbeszerzési dokumentációt jóváhagyja és hatalmazza fel a Társulás Elnökét,
hogy a jóváhagyó nyilatkozatokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

3.

Javaslat Budakalász Város onkormányzat2o2L. évizárszámadásának elfogadására
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20ŻŻ.(v .25.) sz.

Tárgyalja:

e

lőte rjesztés

PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Telepü lésfejlesztésiés Környezetvédel mi Bizottság

Előterjesztő:

Társadalmi Szolĺdaritás és Humán Üsyek Bizottsága
Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Felkéri Foldeáki-Elek Ágnest az előterjesztés ismertetésére.

Földeáki_Elek Ágnes: lsmerteti az előterjesztést. A szokásos elemeket tartalmazza az előterjesztés.
FÜggetlen könyvvizsgálói jelentés ĺs készült, a beszámolót az előterjesztést ĺs megfelelőnek, elfogadásra alkalmasnak tartotta.
Dr. Hantos lstván külsős bizottságitag: Excelben szeretnénk megkapni a táblákat.
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

További hozzászőlás, kérdésnem érkezett. Dr. Váli lstván Frĺgyes elnok szavazásra bocsátja a rendelet-

alkotásĺjavaslatot'
A Telepíilésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

42l2022. (v.24.l TKB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bĺzottsága elfogadásra
javasolja a Képvĺselő-testületnek alábbĺ rendeleti javalatot:
A Képviselő-testtjlet megalkotja az onkormá nyzat2021-. évi zárszámadásáról szóló rendeletét'
Budakalász Város önkormányzata

Képviselő-testületének ...ĺ2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
8

az onkormán yzat 2021'. évi zárszámadásáról
Budakalász Város önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében , az államháztartásról szóló 20tt. évi CXCV. törvény 23. s' (1) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva Budakalász Város Önkormányzat 202L. évi zárszámadásáról a következőket
rendeli el:
Az önkoľmányzat bevételei és kiadásai, az tinkoľmányzat költségvetésének2o2L. évi tel|esítése főłisszegei

1.S
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2O2t' évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően:

a)
b)
c)
d)
e)
Í)

2.833.798 e Ft költségvetési bevétellel
1.393.307 e Ft előző évi maradvány felhasználással

481.055 e Ft egyéb finanszírozási bevétellel
3.409.905 e Ft költségvetési kiadással
488.173 e Ft finanszírozási kiadással
810.082 eFt202I. évi költségvetési maradvánnyal hagyjajóvá.

2.9

A Képviselő-testü|et az onkormányzat mérlegszerúen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban e rendelet ]". melléklete szerint hagyja jóvá.

3.S
A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és azon belül kotelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-6' mellékletek szerint határozza meg az alábbiak szerint:
(1)

a)
b)
c)
d)
e)

A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint,
A Telepi ovoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint,
A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet Szerint,
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint,
A Kalászi ldősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6 melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)A Képviselő-testÜlet a költségvetésiszervhez nem rendelt önkormányzati bevételeit és kiadásait 8. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főösszegből az önkormányzatok működési támogatásait és közhatalmi bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)A Képviselő-testület az államháztartáson belülre nyújtott támogatásait és az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit jogcímenként a 10' melléklet szerint hagyja jóvá.
(6)A Képviselő-testület az általános és céltartalékait jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá'
(9)

A Képviselő-testület a 2o2t. év felújításait és beruházás ait a t2 és a 13. számú mellékletek szerint határozza

meg.

A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai

4.0
A Képviselő-testület a pályázattal megvalósuló projektjei bemutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15' melléklet szerint hagyja jóvá'
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16' melléklet szerint hagyja
jóvá.
(].)

A Képviselő-testület a többéves kihatássaljáró hitelek törlesztéseit és fejlesztési kiadásait évenkénti ütemezésben a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4)

A2021'. évi maradvány

s.s

A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát a 18. melléklete szerint fogadja el, az intézmények 202L évre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 19. melléklete tartalmazza.

6.S
9

A Képviselő-testület az önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 20' melléklet szerint hagyja jóvá
(2) A 202t' évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlYát a 2'J.. melléklet mutatja be.
(1)

7.9
Hatályát veszti az Önkormányzat 20L8. évi zárszámadásáról szóló Budakalász Város onkormányzat Képviselőtestü letének 16 l 20t9 (V.30') ön kormányzati rend elete.

8.$
Hatályát veszti az Önkormányzat2O2O.évi zárszámadásáról szóló t2/202t. (V.18.) önkormányzati

rendelete.

e.0
Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

Dr. Göbl Richárd

polgármester

Dr' Deák Ferenc
jegyző

Határidő: azonnal
Fele!ős: bizottság elnöke

4.

Javaslat Scholz Ferenc és Kereszt utcák átmenő forgalmának szabályozására
2022. (V.25') sz. előterjesztés
Tárgyalja: TeIepülésfejlesztésiés KörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
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Bokory Gábor külsős bizottsági tag: A KRESZ szerint nem kell azonos értelmű jelzésképeket egymás
fölé kihelyezni, mert kĺrakhatunk, akkor még kirakhatunk 6 táblát. A törekvés, hogy a lakókornyezet
békésebblegyen, az támogatható. Bĺzonyos táblákat rendezni kell. Énmagam részérőltartózkodni fogok. A hatékony átmenő forgalomkorlátozás egy kozépső lezárással, zsákutcában nincs vita, az csöndes
lesz, az bĺztos. ltt az ellenőrzés hatékony lesz, mint eddig. A műszaki kialakítás nem teljesen helyes.
Szeleczky Szitvia irodavezető: Lakosságĺ kezdeményezésben 3 javaslat volt. Érezveazt, hogy valamĺt
lépni kell, a lakó-pihenő övezet tábla magában foglalja, hogy nincs átmenő forgalom, csak célforgalom'
Bizonyos sebességnél gyorsabban nem lehet menni' Sok egyeztetés volt a kezdeményezőkkel, mijavasoltuk, hogy zárjuk le. Az ottlakók ezt nem szeretnék, mert ők arra kozlekednek, csak átmenő forgalom
ne legyen. Ez egy kompromisszumos megoldás lenne' Zsák utca nem megoldás a lakóknak.
Gubán Sándor kü]sős bizottsági tag: Tudják a lakók, hogy a lakó-pihenő övezetben nincs utcán parkolás? Ésaz a rendőr, aki az átmenő forgalmat ellenőrzĺ, meg fogja büntetni az ott parkoló autót. Énaddig
semmĺféle magánkezdeményezést forgalomcsillapításra kezdeményezésre nem-et tudok mondani,
amíg nincs egy átfogó kozlekedésfejlesztési koncepció, amiből kĺderÜl, hogy kinek, milyen terhelés jut.
Az a kezdeményezőjavaslatom, hogy az Üromi út és a Kereszt utca sarkán a balra kanyarodni tilos
táblát tegyük ki, a másik végéna jobbra kanyarodni tĺlos táblát.
Szeleczky Szilvia irodavezető: A hivatal sok javaslatot tett, de a lakóknak sok nem felelt meg. Hosszú
távon az M0-ás, kozéptávon a félelkerÜlő hozhat megoldást.
Gubán Sándor külsős bizottságitag: Sok elem van, amit egyszerre kellene látni. Javaslom levenni napirendről, és ez nem a hivatalnak szól.
dr. Váli lstván Frigyes elntik: Hogyan áll a teljes telepÜlés kozlekedésének az átnézése?
Bokory Gábor külsős bizottsági tag: Ennyire részletesen nem megy bele a tanulmány.
dr. Váli lstván Frigyes elnök: Célszerű lenne, ha elkészÜl ez a tanulmány, a teljes telepÜlésre egy logikus
és kovethető stratégiát kidolgozni.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Az előterjesztés mellett az szól, hogy ha két tábla kihelyezéssel egy picit
is normalizálódik annak az utcának a helyzete, ha csak egy-két átmenő autóval kevesebb van, akkor
addig is valamit tettük, mígaz egész koncepcĺó elfogadásra kerül. Most is lakó-pihenő utca, és két táblával meg van erősítve élhetőbb lehetne.
Gera lstvánné külsős bizottságitag: Számom ra a20 és a célforgalom egyértelműbb, mint a lakóovezet.
10

dr. Váli lstván Frigyes elnök: Az emberek nem tudják mit is jelent a lakó-pĺhenő ovezet.
dr. Hantos lstván külsős bizottsági tag: Ha nem lesz fizikai akadály, úgyis átmennek rajta.
Gubán Sándor külsős bizottságitag: A Budai úton 40-es tábla van, amikor nincs dugó, nem 4O-el mennek' Érdemeslenne átnézni a Budai útnak a Békásmegyer felőli bevezető szakaszán azt a tábla káoszt.
A szentĺstvántelepiek azt csinálják, hogy a Szentendrei úton gyorsan mennek, mert akkor mielőtt eléri
a kereszteződést a lámpa megállítja.
dr. Deák Ferenc jegyző: Ellenőrzés szempontjából azt a tájékoztatást kaptam, hogy a lakó-pihenő ovezet tábla tájékoztató jellegű, míg a tervezetben kihelyezendő tábla alapján már el lehet járni. A piros
színű tábla tiltó tábla, az alapján szankcionálni ĺs lehet. A rendész csak tettenérés esetén tud eljárnĺ,
kamerafelvétel esetén át kell tenni a rendőrségre. Szankcionálhatóvá válik'
Szeleczky Szilvla irodavezető: A kék táblák tájékoztató jellegűek.
Bokory Gábor külsős bizottsági tag: Akkor ezt írjuk az előterjesztésbe, egyértelműbbé teszi a kifele

való kommunĺkációt.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Benne Van aZ előterjesztésben, hogy felkéri a polgármester a hatóságot az ellenőrzésre, és a lakó-pihenő övezet fĺgyelmeztetőt nem fogja a rendőr figyelembe venni.
dr. Deák Ferenc jegyző: A mai postával kaptunk a Rendőrkapitányságtól egy levelet, amiben felkérik a
polgármester urat más helyszín vonatkozásában, hogy a forgalmi rendet gondolják újra. Sok lakosságĺ
megkeresés érkezik a rendőrséghez is. Ha ezzel ki tudjuk egészítenimódosító javaslatként a határozati
javaslatot, azzal javaslom kiegészíteni,hogy az ellenőrĺzhetőség érdekében is kerül sor ennek a táblának a kihelyezésére.
Gubán Sándor külsős bizottságitag: A javaslatom, hogy vegyük le napirendről, nem kerül megtárgyalás ra.

SzeIeczky Szilvia irodavezető: Ennek az az uzenete lenne, hogy nagy tomegeket érintő problémával
nem foglalkozunk.
Gubán Sándor kĹilsős bizottsági tag: Dehogy érĺntnagy tomegeket. Tömeget érint a Budai út. Van egy
tucat utca a településen, ahol hasonló problémák vannak, amiket elkerülő, menekÜlő útkénthasználnak, többek kozött a Jókai utca. Nincs bátorságunk egy megállni tilos táblát kirakni a Batsányi utcában.
Tele van parkoló autókkal.
dr. Váli lstván Frigyes elnök: Nem érdemes egy felfestéssel lerendezni?
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Nehogy azt gondoljuk, hogy azzal el van intézve a közlekedési
probléma, meg a lakossági közhangulat, hogy a Scholz Ferenc utcában nem lesz átmenő forgalom.
Máté lstván László bizottságitag: Akia gyógyszertárig el akar jutnĺ, jon le a Budai út felé, akkor én ĺs
levágnám.

Gubán Sándor kiilsős bizottságitag: Balesetveszélyes he|yzetet teremt, az átmenő forgalmat akadályozza. A napirendről levételt kérem szavaztasd meg.
Máté lstván László bizottsági tag: Ne csak egy útra kergessük be az embereket, nem tudunk alternatĹ
vá kat.

Czinke Zsuzsanna bizottsági tag: Az egész városra kellene készíteniegy utcákra lebontva tervet.
dr. Váli lstván Frigyes elniik: Ahhoz a megalapozott tanulmányokat el kell készíteni,hogy ezzel lehessen foglalkoznĺ.
Gubán Sándor külsős bizottságitag: Alátámasztó munkarész, tanulmány, terv a mego|dásra és aztán
építünk. Most egyenként elépítjük a lehetőségeket.
dr. Váli lstván Frigyes elnök: Az egészet összefüggéses rendszerében kell kezelni. Megszületik a tanumány, és a stratégia mentén átfogóan, nem ad hoc módon csináljuk.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Az Üromi út és Csalogány utca, Ürömĺ út Kőbányaĺ út osszeköttetésénkell gondolkodni, és a Kék Duna utca és Szentendreĺ út összeköttetésén kell gondolkodni. Vannak
lehetőségek, amivel kĺ lehet húzni egy csomó dolgot, és akkor lehet ilyen lokális szívességeket tenni.
És aki a Budai úton lakik, annak mĺt fogsz mondani?
Czinke Zsuzsanna bizottsági tag: Mit tegyünk azzal a sok aláírással?
dr. Váli lstván Frigyes elnök: Ha most levessztik a napirendről, akkor mi lesz?
Szeleczky Szilvia lrodavezető: Az az üzenete, hogy 3 javaslatot adtak, a 4. az előterjesztésben, ami
vállalható szerintem, és az lesz, hogy nem változik semmĺ.
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Czinke Zsuzsanna bizottsági tag: Próbáljuk meg. Aztán a Jókai utcát ĺs'
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Nem tudtok meggyőzni, ez egy megalapozott makacskodás részemről.
Gera Istvánné külsős bizottságitag: Lehet, hogy ez egy pszichés szempontból fontosabb döntés, hogy
a hivatalt ne hozzuk olyan helyzetbe, mintha nem foglalkozna vele.
Gubán Sándor kĺ'ilsős bizottsági tag: A Jókai utcában gyerekrajzverseny Volt hétvégén.
Czinke Zsuzsanna bizottsági tag: Tudomásul kell venni, hogy mindenhol ez van. ők már többszĺir is
gyűjtöttek aláírást, és könyorogtek, hogy legyen fekvőrendőr, ami most lett'
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Nem most lett, ott már régóta van forgalomcsillapítás'
Czinke Zsuzsanna bizottsági tag: Teherautók is közlekednek.
Gubán Sándor külsős bizottságitag: TegyÜk kĺ, 3,5 tonna, az a legolcsóbb, na azt ellenőrizzÜk. A Berdóban is letéptéka táblát.
Máté lstván László bizottsági tag: Énis tudnék ].o utcát, akik kérnék'Nem oldunk meg vele semmit, a
táblát kicseréljÜk, ennyi.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Elolvashatnám a lakossági kezdeményezést? Felolvassa a lakossági kezdeményezéstés a megoldásijavaslatokat. Továbbra is azt mondom, hogy ők ezt kezdeményezték,hogy
a testület erről dontsön' Ha az a döntés, hogy nincs döntés, annak rosszaz Üzenete.
dr. Váli István Frigyes elniik: Szerĺntem ezt település szinten végig kell gombolyítani, hogy hol van hasonló helyzet, és mi a megoldás. Most jött egy igény 4 javaslatot megfogalmazva, nekünk döntenÜnk
kel|. Ezt rendszer szinten végig kell nézni. Én egyetértek Szĺlviával is, elég nehéz mér|egelésvan.
Gera lstvánné külsős bizottsági tag: Javaslom minden utcának, hogy üljenek össze, és tegyenek javaslatot, azt gondolom, hogy 20-as táblát bármelyĺk utcára ki lehet tennĺ' Ezzel most nem mutatunk rossz
példát, mert a zsákutca meg ezek izgalmasabb dolgok lennének, és ez elindíthatna olyan kezdeményezést, amiből kínos dolgok alakulhatnak ki. Ezzel a hivatalt kicsit megtámogatjuk.
Gubán Sándor külsős bizottságitag: Amikor áll az egész falu, akkor nem igaz, hogy van egy utca, amibe
azért nem megyek be, mert ott valakinek leromlott az életminősége, és kozben itt állunk mindannyian
romlott életminőséggel' Nem azt mondom, ha nekem rossz, nekĺ ĺs legyen rossz. A megoldás az lenne,
ha lenne egy tisztességes hálózati elképzelés.
Czinke Zsuzsanna bizottsági tag: Lehet, ha gyűjtenél aláírást, akkor előbb lenne meg egy ilyen. Ugyanezt meg kellene csinálni a Jókai utcában, mint a Scholz Ferenc utcában.
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van még néhány utca. Azt tudom javasolni, hogy megkérjük a városvezetést, hogy a SUMP készítői tartsanak a bizottság tagjainak, hogy állnak a munkájukkal, tesznek javaslatokat nagy vonalakban a kĺlzlekedésátalakítására, és ĺrleghallgathatják a bizottság észrevéteIeit. Most
arról szavazzunk, hogy levesszük-e a napirendről. Ki szavaz, hogy levegyük napirendről?
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: De ezzel a kiegészítéssel,amit elmondtál, hogy újra tárgyaljuk
szakmai előkészítésután.
dr. Váli lstván Frigyes elnök: Ha a koncepció megvan az egész városra vonatkozóan, akkor rendbe tudjuk tenni, és észszerűen meg lehet határozni a közlekedés szerkezetét, struktúráját, akkor abba a koncepcióba ĺllően mĺnden egyes helyzetet, újra elő kellvenni ezt is. Az a kérésed,hogy szavazzunk, hogy
levesszük?

Gubán Sándor kiilsős bizottságitag: Az' Addĺg, amíg ezt így nem látjuk. Nem azt mondtam, hogy soha

tobbé ne beszéljĹink róla.
dr. Váli lstván Frigyes elnök: Ennek a másik olvasata az, hogy születik egy ĺdeiglenes megoldás, ami
lakosságiellenállásba Ĺ]tközhet, hogy nem lesz bírálva. Arról szavazunk, hogy levesszük-e a napirendről,
mert szavazzunk szerintem. Amikor lehet tudnĺ mit kell tenni, akkor foglalkozzunk ezzel.
Gazda Géza bizottsági tag: Akkor most ez az indokot mellé rakjuk?
dr. Váli lstván Frigyes elnök: A telepÜlés teljes közlekedésének feltilvizsgálata nem tart azon a szinten.
A másik opcĺó, hogy lépünk ebben az ügyben, de azzal a kikötéssel, hogy ĺdeĺglenes,mert folyamatban
van a felülvizsgálata.
Szeleczky Szilvia irodavezető: R HÉszis L,5 év, mĺre végleges lesz. A tervező, és HÉsz közlekedés tervezője dolgozik össze, másfél éven belül nem lesz kész.
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Gubán Sándor külsős bizottságl tag: A szabályzat elfogadása, és a szerkezet alátámasztó munkarész
között ha másfél évet ígértek,Van egy év, azt jelenti, hogy a szerkezet alátámasztó munkarész kész
kéne hogy legyen, vagy legaĺábbis olyan állapotban, hogy tárgyalnĺ lehessen róla. Nem a HÉszelfogadásávalalakul kia közlekedésihálózat, azmár csak jogszabállyá teszi. De a problémákat és a megoldásokat az alátámasztó részt kel|, hogy vizsgálják a szakemberek.
dr. Váli lstván Frigyes elniik: Egy év nagyságrendi időről beszélhetünk, most nem tudjuk, hogy áll a
szerkezeti terv.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Ha rendeletet akarunk elfogadni, aminek Van egy partnerségi része, akkor a szerkezetĺ alátámasztó munkának időben meg kel| lennie. Különben nincs mĺt szabályozni,
ha nem tudjuk mĺt akarunk elérni.
dr. Váli lstván Frigyes elnök: Ez azt jelenti, hogy másfél éven belÜl meg kell szÜletnie.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Énúgy tudom, hogy nincsen mĺnden közlekedésĺtáblára lebontott felmérésa jelenlegi állapotról se. Ha lenne egy koncepció, akkor utána ke|lene egy teljes felmérés,annak
a felÜlvĺzsgálata. Ezek hosszú folyamatok.
Bokory Gábor külsős bizottsági tag: Forgalomtechnikai terv kellene. Voltak megkeresések, és kb 4 M
Ft-os ajánlatok érkeztek. Egy ĺlyen városi rendszer kĺalakítása15-20 M Ft.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Először azt kellene megállapítanĺ, hogy miĺyen táblák vannak, abból melyik jó, azegész koncepciót nézni,az időben is költségben is horribilis.
dr. Váli lstván Frigyes elnök: A képvĺselők nem csak a közvilágítást, fekvőrendőrt fogják felmérni, hanem a most kinn lévő táblákat. Lesz egy áttekĺntése a városvezetésnek, mĺ a jelenlegi helyzet. Látják,
hogy milyen irányban kell elmozdulni. Ez 1'-2 év mire ebből konkrétum lesz.
dr. Deák Ferenc jegyző: A szankcionálhatóság órĺásĺ kÜlonbség a két típusútábla között.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Egy lakossági kezdeményezésvolt, és az általuk javasolt 3-hoz képest ez
egy olyan 4. megoldás, amĺ megerősítĺ azt, vállalható és valamit javít a helyzeten'
dr. Váli lstván Frigyes elnök: Énazt tartanám helyesnek ebben a helyzetben, ha a köz|ekedés tervezővel ezt megkonzultáljuk, és átgondo|juk, hogy hol van még ilyen helyzet. Ne csak belenyúljunk, hanem
lássuk. Az azonos helyzeteket azonos módon kellene kezelni.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Ezek a 4 M Ft-os ötletek.
dr. Deák Ferenc jegyző: A Mályva utcában is volt beavatkozás, ahola Megállnĺés Várakoznitĺ|os táblákat kitettük. Sok pozitív vĺsszajelzést kaptunk. Van helye a korábbi döntések alapján ezeknek a mikro
beavatkozásoknak is, amikor egy adott helyszínt teszÜnk élhetővé. Nem né|kĺ.jlözhetjük a koncepcionális átgondolást sem. Az életminősége annak is rossz, aki a dugóban Ül.
dr. Váli lstván Frigyes elnök: Alapvetően örököltĹink
egy ziirzavart, mert az utcákról kiderült, hogy azok
gazdasági
nem utcák, hanem kivett
épület, de már közvilágítás van. Szavazhatunk a határozatijavaslatról, szavazhatunk igennel, nemmel, tartózkodással. Énnem támogatom, hogy esetileg nyúljunk bele
ĺlyen dolgokba. Összefüggéseiben kell megnézni, ugyanakkor teljesen érthető, hogy a lakók akarnak
va|amit. De akkor milyen alapon nem rendezzük a Jókaĺ utcától kezdve a tobbi utcát.
Gazda Géza bizottsági tag: Sok idegen jár a Scholz Ferenc utcán, nemcsak az ott lakók. Az Üröm felől
érkezők elfordulnak balra, és mennek tovább a híd felé. Ki szankcionálhat?
dr. Deák Ferenc jegyző': Rendőrség. Előkészítésalatt van a behajtási engedélyek felülvizsgá|atáról szól
rendelet, tervek szerint júniusban hoznánk a testület elé. Akkor jönne a Klenity forgalomszabá|yozása
ĺs. Van egyeztetés, Szentendrén a ]-1-e útról lefelé a lakó-pihenő övezet táblákat felváltotta mindkét
irányból behatanitilos, kivéve célforgalom tábla, a szankcionálhatóság érdekében'Ha valaki behajt a
táb|a ellenére, akkor az KRESZ szabálysértés' A másik, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követ el az, ha nem kérte meg az engedélyt. Az Ĺigyvéd azt javasolta, hogy várjuk
meg, hogy Szentendrén milyen döntések szÜletnek. A Duna-parton a probléma abban áll, hogy a gáton
történő behajtása a Lupa-szĺgetĺ útróljobbra, árvízvédelmi töltés, ugyanakkor az közútként funkcionál'
Behajtási engedélyt ki lehet adni, de jelenleg annyi rendelet van kinn, aminek nincs rendeleti alapja. A
Klenĺty városrész ugyanazt az átmenő forgalmat szenvedi el, mint a Scholz Ferenc, és Kereszt utca. Ezek
a beavatkozások azt a célt szolgálják, aki szabályszegés útján akar előnyhöz jutni ahhoz az autóshoz
képest, akiszintén nehéz helyzetben Van, a szabálytalankodó ne élvezzen előnyt.
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dr. Váli lstván Frigyes elntik: Alapvetően a Csapás utca és a Jókaĺ utcán tényleg a mások beelőzése
másoknak. A Scholz Ferenc utcáról tényleg kanyarodnak balra Pomáz felé?
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Nem akar bejönni ide. Egyszer a keresztnél kell kínlódnia, aztán
meg a lámpánál. Nyilvánvalóan levágják az utat. lskola felé is át kellene tudnijutni.
dr. Válĺ lstván Frigyes elnök: Tárgyalunk a Csalogány utcaĺ területekről' Aki a Scholz Ferenc utcában
lakik, az csak az Árok utcából mehet haza, mert amint a Kereszt utcába átmegy, ő már ott nem célforgalom, hanem átmenő forgalom, és ez viszont vonatkozik a másik utca szakaszra is. A kĺvévecélforgalom nem vonatkozhat két utcára. Szerintem nem erre gondoltak, akik beterjesztették.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Zsákutcát kértek, meg befordulni tilos táblát.
Gera tstvánné külsős bizottsági tag: Viszont akkor erre azt lehet mondanĺ, hogy ilyen megoldásunk
nincs, hogy te használhatod, más meg nem.
Gubán Sándor külsős bizottságitag: A Kereszt utcában a legnagyobb portával rendelkező ház előtt is
mindig kinn áll a két autó.
dr. Váli lstván Frlgyes elnök: Most lakó-pihenő övezet tábla van kĺnn. Ha kitesszük a kivéve célforgalom
táblát, az hogyha a másik utcából megközelíthető a másik utca, onnan kell bemennie.
dr. Deák Ferenc jegyzćí Éshol lesz a másik tábla?
dr. Váli lstván Frigyes elnök: Nem érdemes egy tájékoztatót kitenni, hogy akĺ az utcán parkol, az nem
teheti meg.
Gazda Géza bizottságitag: Szankcĺonálható, ha kinn parkolnak?
dr. Deák Ferenc jegyző: lgen, ha a járdán parkolnak.
Dr. Váli lstván Frigyes e!ntik: Van-e kérdés,hozzászólás?

További hozzászólás, kérdésnem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a napirendi
levételijavaslatot, azzal a kiegészítéssel,hogy a téma a város átfogó közlekedési rendjének kialakítással, megtervezése után újra elő fog kerülni.
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2 igen, 4 nem, 2 tartózkodás szavazattal a napirendről tiirténő levételi javaslatot E L V E T E TT E:
Dr. Váli lstván Frigyes elniik szavazásra bocsátja a határozatĺjavaslatot.
A TelepÜlésÍejlesztési és Környezetvédellrli Bĺzottság 0 igen, 1 nem, 7 tartózkodás szavazattal az alábbi

határozatot E LV

E

T E TT E:

43l2022. (v.24.| TKB határozat:
Budakalász Város Önkormányzatának TelepÜlésfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testt]lete a Scholz Ferenc és Kereszt utcák átmenő forgalmának szabályozására ,,behajtani tilos, kĺvévecélforgalom" és a ,,2o km/h sebességkorlátozó" táb|ák kĺhelyezését,illetve ,,lakó-pihenő övezet" táblák láthatóságának javítását, szÜkség esetén cseréjét
rendeli el.
Határidő: azonnaĺ
Felelős: bizottság elnöke
dr. Hantos lstván külsős bizottságitag: Van egy előterjesztés, ha elkezdenénk módosítani a szovegét
egyre közelebb jönne ahhoz, hogy többen szavazzanak rá. Láthatóan nem jutottunk zöld ágra, hogy
egyfelé mutatott volna a többségigondolkodás. Mindenkinek van saját megszorítóijavaslata, én most
azért nem tettem módosító javaslatot, egyébkénthozzáfűzném azt, hogy átmenetijelleggelvizsgálva
eddig, tájékoztatva a lakókat arról, hogy számukra is kötelező.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: De ezt azért kellene megtennĺ, mert a képviselő testület mit fog
szavazn i?
1.4

dr. Deák Ferenc jegyző: Most már nincs módosító javaslat, meg lett szavazva. Amit tudok javasolni:
Júniusra behozzuk a behajtási engedélyről szóló rendeletet. A lakókkal fogunk egyeztetni, a júniusi csomagban visszahoznánk. Ha bárkinek van javaslata olyan utcákról, amit a júniusĺÜlésre, mert a Csapás
utcában és Klenityben megérett a döntés, ha a Jókai utcában szükséges beavatkozás, arra is várjuk a
javaslatot az ott lakóktól, vagy bárkitől. Ehhez a Duna-partot is be tudjuk vinni.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Csak az rendeletĺ szabályozás, ezek meg határozatok.
dr. Deák Ferenc jegyző:Egy csomagban lesz, rendeletalkotás, és közlekedésikoncepció. Lehet azt mondani a Scholz Ferenc és Kereszt utcai lakosoknak, hogy a következő testületi Ülésen kerül sor.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Nem leszünk okosabbak akkor sem. Az itteni áthajtás ugyan ez a helyzet
lesz, nem változik semmi.
dr. Deák Ferenc jegyzőz EgyÜtt tudjuk hozni, hálózatban tudjuk végĺggondolni, nincs azazérv, hogy az
egyĺk utca előnyt élvez a másikkal szemben. Próbáljuk a felmerÜlt problémákat egyben kezelni.
Czinke Zsuzsanna blzottsági tag: Felsővárat is bevehetnénk.
dr. Deák Ferenc jegyzőz A Felsővár utca pályázattólfĹiggő, de azt is meg lehet próbálniideiglenes jelleggel. A Magyar utcában olyan dologra jutottunk, hogy a járdán parkolnak, és felje|entették egymást,
muszáj volt eljárni, figyelmeztetéseket tudtunk kiszabni, ha jövőhéten megint megY, akkor 30 e Ft' A
felfestés nem működĺk, mert megvannak a műszaki paraméterek, és nem fér el a felfestés.
Gera Istvánné külsős bizottsági tag: Nagyon érdekes lenne ezeket az újságban sorozatban tárgyalnĺ.Pl.: nem az utcán parkolunk az autónkkal, stb.

5.

Javaslat a Dolinai utcában három zártkerti ingatlan belteriiletbe csatolására
62/ 2022' (V.25.) sz. előterjesztés

Tárgyalja:

TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmĺBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Dr. Váli lstván Frigyes elniik: Felkéri Szeleczky Szilvia irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Szeleczky Szilvla irodavezető: lsmerteti az előterjesztést.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: BelterÜleti úthoz csatlakozó lesz az ingatlan.
Dr. Váli lstván Frigyes elnĺik: Ez belterületi határon belül lévő, nincs lakóövezetĺátmĺnősítés.
Gubán Sándor külsős bizottságitag: A belterületbe vonási kérelemnek megfelel. A kérdés,hogy a telek
mérete építésiövezetnek megfele-e, illetve az illető a földhivatali eljárás díján kívül, hogy ennek a belterületi útnak közművesítése is lesz.
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Ez egy létező utca, csak darabkákkal szélesedik'
Gubán Sándor külsős bizottságitag: Mindĺg az a kérdés,hogy a belterÜletbe vonási szabályoknak megfelel-e, a telek szabályos, nĺncs rajta szabálytalan épület? Ellátható-e úttal, és közművel.
Bokory Gábor külsős bizottsági tag: Az előterjesztésben az van, hogy az összes többi belterÜletbe vonási költséget az önkormányzat fizeti? Nehogy belefussunk olyanba, hogy az önkormányzat valamĺlyen
egyéb díjat bevállal.
Szeleczky Szilvia irodavezető: A fekvésváltási eljárás költségei az ügyfelet ĺlletik' Kozművesítésről nincs
szó. Az eljárás oldali díjak, ami az Ügyfél érdeke, az ügyfél költsége, ami az önkormányzat érdeke, az az
önkormányzaté'
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés,hozzászólás?

Továbbĺ hozzászólás' kérdés nem érkezett. Dr. Váli lstván Frĺgyes elnok szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bĺzottság 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

határozatot hozta:

szavazattal az alábbi
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44l2022. N.24.| TKB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának TelepÜlésfejlesztésiés Környezetvédelmĺ Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbĺ határozati javalatot:
Budakalász Város onkormányzat Képvĺselő-testr]lete a budakalászi 3528/9 helyrajzi számú,925 m2 terÜletű zártkertiingatlant, a3528/1' helyrajzi számú,675 m2terÜ|etű, és a3534/73 helyrajzi számú245
m2 területű, természetben a Dolinai utcában található ingatlanokat belterületbe csatolását kezdeményezi.
hrsz-ú ĺngatlan belterületbe csatolásának feltétele, hogy a fekvésváltásĺ eljárás költségeit a
^3528/9
tulajdonos vállalja. A belterületi becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az onkormányzat végzi
el.

Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

6.

Javaslat a Dolinai utca mentén található öt ingatlan belterületbe vonási eljárásának kezdeményezésére
68 /

Ż02Ż.(v'25. ) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalja:

Előterjesztő:

TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Dr. Gobl Richárd polgármester

Szeleczky Szilvia irodavezető: sme rteti a z e lőte rjesztést.
l

Czinke Zsuzsanna 17:55-kor elhagyja az ü!ést, így a bizottsági tagok száma 7 főre változik.
Gera lstvánné külsős bizottsági tag: Ez most az önkormányzatnak érdeke?
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Rendeződik a terület'
Szeleczky Szilvia irodavezető: Le fogja adni az ügyfél a szabályozásnak megfelelően a részt, és újra lesz
szabva az egész, hogy mind az öt telek megközelíthető legyen, és a HÉSz szerint kialakításra kerÜljenek.
Ez most ĺs lakóövezet.
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Nekem egy gondom volt, amire nincs megoldás, hogy ott van az a nyúlvány. Nyeles telket nem lehet kialakítani. Az ĺs közterület lesz, amĺt az önkormányzat karbantarthat'
Szeteczky Szilvla irodavezető: Át lesz szabva az egész, erre többféle javaslat van. Ahhoz, hogy ez a
telekcsoport újra osztás megvalósuljon egy fekvésváltás kell.
Gazda Géza bizottsági tag: Akkor viszont nem lesz nyúlvány?
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Úgy osztják szét, hogy a telkek száma, méretük változik, és kompenzálják
egymást összegszerűen. Van egy telek, ami nem csatlakozik a Dolĺnaĺsem az Erdőhát utcához. Nem
lehet nyúlványos telket létrehozni, így van kényszerűségből az a valami, amivel a Gerinc utca is tele
van.

Gubán Sándor külsős bizottsági tag: Szabálytalan ingatlan nincs?
Szeleczky Szilvia irodavezető: Nincs.
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés,hozzászólás?

Továbbĺ hozzászólás, kérdésnem érkezett. Dr. Váli lstván Frĺgyes elnok szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A TelepÜlésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi

határozatot hozta:
T KB határozatz
Budakalász Város önkormányzatának

45

l 2022. (Y .24.|

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testÜletnek alábbi határozati javalatot:
Budaka lász Vá ros Önkormá nyzat Képviselő-testÜ lete a buda ka lászi

t6

'

3523/49' helyrajzi számtj, ]-]-80 m2 alapterÜletű , zártkerti művelés alól kĺvett,
3523/50, helyrajzi számú, 1851 m2 alapteri.iletű, zártkertĺ művelés alól kivett,
3533/1' helyrajzi számú, a)400 m2 alapterületű, kivett hétvégiház és udvar, továbbá b) 683 m2
kert művelésĺágú,
3533/2 helyrajzi számú,1044 m2 alapterÜletű zártkerti művelés alól kivett terület és gazdaságĺ

épület,
3530/10 helyrajzi számú 949 m2 zártkertĺ művelés aĺól kivett terület és szerszámtároló
ingatlanok belterületbe csatolását kezdeményezi.
Az ingatlanok belterületbe csatolásának feltétele, hogy a még kert művelésben lévő terÜletrész művelésből való kivonásának költségeit, továbbá a fekvésváltási eljárás költségeit a tulajdonosok vállalják.
A belterületi becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az Önkormányzat végzi el.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottság elnöke

-

7.

Javaslat a Budakalász Erdőhát utca és K]isovác utca köztitelekcsoport újraosztásának elfo_
gadására, itletve belterületbe vonási eljárásának kezdeményezésére
63 / 2022. (V.25. ) sz' előterjesztés

Tárgyalja:

Előterjesztő:

Telepĺ.ilésfejlesztésiésKornyezetvédelmiBizottság
Dr. Göbl Rĺchárd polgármester

Szeleczky Szilvia irodavezető: lsmerteti az előterjesztést.24 tulajdonos van, ők ezt a beosztást elfogadva aláírnának egy megállapodást az onkormányzattal, ahol leszabályozásra kerÜl, milyen lépésekbe
kerül rendezésre ez a terület, egymással szemben elszámolnak. Az önkormányzat kirendel szakértőt,
aki megmondja az egységárat. A telekalakítás megvalósulása után tud megvalósulni a belterületbe vonás'
Gubán Sándor küIsős bizottsági tag: Hány telek jön létre?
SzeIeczky Szilvia irodavezető: 20 telek jön létre, amĺk most ĺs lakóövezetben vannak. Ezek nadrágszíj
telkek. Jogi rendezés valósul meg.
Gubán Sándor külsős bizottsági tag: ltt sincs földhivatalĺ nyilvántartásban nem szereplő épület
dr. Deák Ferenc jegyző: Beépítetlen terület. Az Erdőhát utcai telekcsoportok kozĹjl 4-5 telek rálóg az
Erdőhát utcára, ami Uniós forrásból valósult meg. Ha nem akarunk kockáztatni egy ellenőrzési eljárást,
az uniós támogatás mĺatt is rendezni kell a helyzetet.
Bokory Gábor kĺjlsős bizottsági tag: Megértem azt a félelmet, hogy több lakás lesz, de ezt rendezni
kell. Som utcánál vannak folyamatban lévő gondolkodások, hogy a Dolina utca felé, hogy gátoljuk meg
az áthaladást, és ugyan a szabályozási tervnek teljesen megfelel az előterjesztés, mégis a 34/26 -os
hrsz-ú útra való kikötést azt ĺtt ki is szabályozzák,így a Som utca és a Dolina utca összekötés Ęy biztosítva lenne, és ezáltal a hasonló átmenőforgalmas problémát veszünk a nyakunkba'Ezzel egyáltalán
foglalkozzunk most?
Dr. Váli István Frigyes elnök: Akkor azt mondod most, hogy gyalogos szélességű átjárásra szűkítve legyen kialakítva. Az utca szélességelehet bármilyen, van, ahol 4m -re szűkĹil az utca, ott onmagában
megoldja a problémát, de ne legyen itt átmenő forgalom.
Szeleczky Szilvia irodavezető: Az előbb azt mondtátok, hogy koncepcióban gondolkozunk közlekedésben, most előre azt megmondani, hogy itt ne legyen, pedig lehet, hogy az lenne az érdek, hogy megoszlĺk a forgalom. Amióta ĺtt vagyok az Erdőhát utcai megoldásban próbáltunk előrelépni, és végre lett
egy főépítészáltal kezdeményezett, és a lakók által ĺs elfogadható megosztás. Ha a megállapodást aláírják, és ezen az úton el lehet indulni, hogy egymással elszámolnak, telekalakítások indulnak, akkor
kimozdul ebből a holtpontjából az ingatlanok.
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Forgalomtechnika most nem része, figyeInĺ kell rá majd, ne felejtődjön
el.

Bokory Gábor külsős bizottsági tag: Az utcahálózat kialakításával alapvetően tudjuk befolyásolni a ké-

sőbbiforgalmat'

T7

Gazda Géza bizottsági tag: ott akkor egy út lesz, és bármilyen szempontból használható lesz. Mondhatjuk, hogy csak gyalogos kozlekedés legyen.
Dr. Váli lstván Frigyes elnök: Van-e kérdés,hozzászólás?

További hozzászólás, kérdésnem érkezett. Dr' Váli lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
A TelepĺJlésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság 6

igen,0 nem, 1tartózkodás szavazattal az alábbi

határozatot hozta:
4612022. (Y.24.| TKB határozatz
Budakalász Város Önkormányzatának TelepÜlésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testÜĺete a BudakalászErdőhát utca és a Klisovác utca közötti telekcsoport2022'január 5-én kelt, a határozat 1. mellékletétképező újraosztásĺtervezetével
egyet ért, azt elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a határozat 2'
melléklete szerinti Megállapodást az érintett telektombon belÜlĺ ĺngatlanok tulajdonosaival kösse meg.
A Képviselő-testület kifejezĺ a telektömbben lévő ingatlanok belterületbe vonásának szándékát, a belterÜletbe vonás tényleges megindításá ról az aláírt Megállapodásban foglalt feltételek teljesÜlésétkö-

vetően 2 hónapon belÜl ĺntézkedik.
Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

8.

Javaslat a budakalászi Kalász suli Általános lskola tornaterem_beruházás előkészítéséhez
szükséges Együttműködési Megállapodás tervezet jóváhagyására és a!áírására
7

1'

/

2022'(v .25') sz' e lőte rjesztés
PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság

Tárgyalja:

TelepÜ lésfejlesztésiés Környezetvédelmi Bizottság
Dr. Váli István Frigyes elnök: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdésnem érkezett. Dr. Váli lstván Frigyes elnök szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot.
A TelepÜlésfejlesztésĺés Környezetvédelmi Bizottság 7 egyhangú igen, 0 nem' 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

l 2022. (Y .24.| TKB határozat:
Budakalász Város onkormányzatának Településfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottsága elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek alábbi határozati javalatot:
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testÜlete úgy dönt, hogy a budakalászĺ Kalász Suli Általános
lskola tornaterem-beruházás előkészítéséhezszükséges, határozat mellékletétképező EgyÜttműködési Megállapodás tervezetet jóváhagyja és felhatalm azza a polgármestert az egyÜttműködési megál47

lapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: bĺzottság elnöke

18

Több napirendĺ pont nem vo|t. Dr. Válĺ lstván bizottság e|nöke megköszöni
ülést ].8:09-kor bezá rja.
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Gazda Géza
jegyzőkönyv-h ite lesítő
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