


BU DAKALAsZ VÁRos oru ronuÁNYzATA
Szám: 16/20Ż2

Az ülés helve:

Jelen vannak:

Meghívottak:

JEGYzőroNYV

Buda ka lász Város onkormá nyzat Képvĺselő-testü letének
2022. október 26_án. (szerda) 16:30 órakor

megtartott rendes nyílt Üléséről

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár

dr. Göbl Richárd polgármester
Nagel lstván alpolgármester
Forián-Szabó Gergely alpolgármester
Balogh Csaba képvĺselő
Czinke Zsuzsanna képvĺselő
Gazda Géza képviselő
Kóder Gyorgy képvĺselő
Máté lstván képviselő
Tolonics lstván képviselő
Dr. Váli lstván Frĺgyes képviselő

dr. Deák Ferenc jegvző
dr. Papp Judĺt aljegyző
dr. Paulina Fernanda irodavezető
Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető
Bartháné Lázár Eszter irodavezető
Kálmán Kinga Főépítész
Nád Lilla csoportvezető
Viza Zsuzsanna csoportvezető

L

Müller Enikő jegyzőkönyvvezető



Napirendi pontok:

NvíIt oontok:

L. Javaslat az energiatakarékossági intézkedések meghozatalára
I55 / 2022.(x'26.) sz. e lőte rj esztés

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester
2, Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására, szakmai tartalom elfogadására a ,,Vasút sor út-,

járda és parkoló építés" tárgyú építési beruházás kapcsán
154 / 2022. (x.26.) sz. e l őte rj esztés

Tárgyalta: Pénzí.igyi és Gazdasági Bizottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester
3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezmé-

nyeirő! szóló rendeIet módosítására
I53 / 2022' (x.26.) sz' e l őte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
TelepÜlésfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

4. Javaslat a jelentős összegű bérlői tartozások nyilvánosságra hozatalára
156 / 2022. (x.26') sz' e l őte rj esztés

Tárgyalta: Pénzĺ.igyi és Gazdasági Bizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

5. Javaslat Budaka!ász o2o9ĺ23o hrsz-ú saját használatú út elnevezésére
L5Ż/ 2022.(x'26.) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TelepülésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

6. Közmeghallgatás

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Tisztelettel koszöntom a megjelenteket itt a Faluházban és a köz-

vetítésen keresztÜl velünk tartó budakalásziakat is. A polgármester úr egy másik tárgyaláson vesz részt,

később meg fog érkezni. Az ülést távollétében én vezetem.

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy at2Íős képviselő-testtjletből 8 fő jelent meg, az ülés határo-

zatképes.

Szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását, kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Képviselő-testijlet 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a na-

pirendi pontokat.
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Forián-Szabó Gergely alpolgármester: A testület a munkáját a napirendi pontok megtárgyalásával kezdi,

majd várhatóan17 órai kezdettel hatodik napirendi pontként kerlil sor a közmeghallgatás megtartására.

Napirend tárgyalása:

Nyílt napirendi pontok:

1. Javaslat az energiatakarékossági intézkedések meghozatalára
1'55 / 2022' (x'26.) sz. e l őte rj esztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság
Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Az energiaválság mindenkit, így az onkormányzatot és az önkor-
mányzati intézményeket is fokozott takarékosságra inti. A kozponti kormányzati elvárások a saját műkö-
désÜkben 25 százalékos megtakarítást fogalmaztak meg. Mi is hasonló mértékű megtakarításra torek-
szünk, jelenleg szakértő megbízásával zajlik az önkormányzati épületeinek energiahatékonysági felül-
vizsgálata.

A Polgármesteri Hivatalban is szükséges takarékoskodni a rezsikoltségeken. Az eddig meghozott intéz-
kedéseken túl javaslom, hogy a fűtési szezonban a gáz- és az áramfogyasztás csokkentése érdekében
2022' november 1-től 2023. február 28-ig a Polgármesteri Hivatal dolgozói a |ehetőségek szerint pénte-
kenként, illetve egyes területeken a csÜtörtoki napokon is távolról végezzék a munkájukat. Az otthoni
munkavégzés informatikai-technikaifeltételeit a korábbiCoVlD-lezárások idején már kialakítottuk.
A rendészeti tevékenységet természetesen nem érinti a távmunka , ezt a területet folyamatosan el kell
látni.

Ezekaz intézkedések az ügyfélfogadás rendjét is érintik. Péntekenként az elrendelt otthoni munkavég_

zésre való teklntettel február 28-ig szünetel a szeméIyes ügyfélfogadás, mert a poIgármesteri hivatal
zárva lesz. Az ügyfelek számára azonban a hivatal munkatársai a hétfői Ĺigyfélfogadási lehetőség mellett
a szerdai napokon délelőtt is rendelkezésre állnak. Az intézkedéssel tehát az Ĺigyfélfogadás időtartama

heti két napra korlátozódik, de összességében hetente egy órával nő a személyes ügyintézési lehetőség'

2022, november 1-től 2022. december 14-ig, valamint 2o23. január 9_től 2023. február 28-ig az ügyfé!-
fogadás rendje: hétfőn 13_tó! 18 őráig,szerdán reggel 8-tól 16 óráig.
A Polgármesteri Hivatal mellett az onkormányzat intézményei részéről is szÜkségesek további energiata-
karékossági intézkedések. Ennek keretében az intézmények vezetőinek szükséges felmérniük a napi mű-
ködést, esetleg a nyitvatartást is érintő lépéseket, amelyekkel az adott intézményekben a kötelező fel
adatok ellátása mellett további energiafelhasználási megtakarítások érhetők e|. A bölcsődéinkben és
óvodáinkban a szokásos év végi zárásiidőszakon kívĹil biztosítani kell a gyermekek fogadását, azonban a

szülői igények megismerését követően felmerülhet a munkarend átalakítása, íjgyeleti időszakok kijelolé-
se.

A Kalászi ldősek Klubja intézményben fontos szempont, hogy az időskorúak számára az otthoni fűtési
nehézségek enyhítése érdekében ne szűküljenek, hanem inkább bővülienek a nappall melegedési és
foglalkozási lehetőségek. Az intézmény vezetését arra kérjÜk fel, hogy mérje fel, hogy a nappali nyitva-
tartás idején hányan vennék újonnan igénybe az ldős Klub által nyújtott szolgáltatásokat, ezzel is segítve
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az időskorú buda ka lászia k téli korĹjlményeinek biztonságosa bbá tételét.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizott-

sága megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Foriá n-Sza bó Gergely a l polgá rmester: Va n-e ké rd és, hozzászőlás?

Hozzászolás, kérdés nem volt. Forián-Szabó Gergely alpolgármester szavazásra bocsátja a normatív ha-

tározati javaslatot.

Budakalász Város önkormányzatának Képviselő-testülete 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi normatív határozatot hozta:

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testületének

L7 o | 2022.(x.27. ) normatív hatá rozata

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési SzabáIyzatának módosításáról

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete úgy dont, hogy a Polgármesteri Hivatal
szervezeti és műkodési szabályzatát a határozat melłéklete szerinti tartalommal 2022. november 1-jei

hatá lyba lépéssel módosítja.
határidő: azonnal
felelős: jegyző

k.m.f.

Forián-Szabó Gerge!y
alpolgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

Forián-Szabó Gergely alpolgármester szavazásra bocsátja a határozatijavaslatot'

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi normatív határozatot hozta:

Ĺ7 L l 2022. (X.26.| sz. Kt. határ ozat:
Budakalász Város onkormányzat képviselő-testÜlete az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, szo-

ciális és kozművelődési intézmények vezetőit - kivéve a Kalászi ldősek Klubja intézmény vezetőjét - felké-
ri, hogy az energiatakarékossági célok elérése érdekében mérjék fel és dolgozzákki azokat a további, a

nyitvatartásukat is érintő lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az adott intézményekben a kötelező
feladatok ellátása mellett energiafelhasználási megtakarítás realizálható.
A felmérés határideje: 2022. november 18. péntek' A felmérés eredményét haladéktalanul meg kell kül-

deni a fenntartó önkormányzat részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 8 egyhangú igen, 0 nem, O tartózkodás szava_
zattal az alábbi normatív határozatot hozta:

L72l2o22. (X.26.| sz. Rt. határozat:
Budakalász Város onkormányzatának képviselő-testülete felkéri Kalászi ldősek Klubja intézmény vezeté-
sét, hogy méľje fel annak igényét, hogy a fűtési szezonban az intézmény nappali nyitvatartási idejében
hány személy venné igénybe az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, ezzel is segítve az időskorú
személyek ellátását.
A felmérés határideje: 2022. november 18. péntek. A felmérés eredményét haladéktalanul meg kell kí.il-

deni a fenntartó önkormányzat részére'
Határidő: azonnal
FeleIős: polgármester

2, Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására, szakmai tartalom elfogadására a ,,Vasút sor út-,
járda és parkoló építés" tárgyú építési beruházás kapcsán
1'54 /2022.(x.26.) sz. e lőte rjesztés

Tárgyalta: PénzÜgyi és Gazdaságĺ Bizottság
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye az onkormányzattal
szorosan egyuttműködve 4 csoportos óvodát épít a Vasút soron. A beruházáshoz kapcsolódó,,Vasút sor
út-, járda és parkoló építés" önkormányzatifeladat, melyhez a kivitelező kiválasztása közbeszerzés köte-
les.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság és a Teleptilésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Foriá n-Sza bó Gergely a l polgá rmester: Va n -e ké rd é s, hozzászőlás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Forián-Szabó Gergely alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testĹilete 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zatta! az alábbi határozatot hozta:

L73l2o22. (X.26.| sz. Kt. határozat:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1. a határozat melléklete szerint a,,Vasút sor út-, járda és parkoló építés" tárgyú közbeszerzési el-
járás alapját képező műszaki tartalmat jóváhagyja.

2. A Kbt. 115.s. szerinti nyílt közbeszerzési eljárást megindítja.
3. Az EKR rendszerhasználati díj és hirdetményellenőrzési díjak megfizetésére kotelezettséget vállal

összesen 150.800 Ft értékben.
Határidő: a kozbeszerzés indítására: az eljárás megindításáről szólő döntést kovetően
Felelős: polgármester
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3. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkcivetkezmé-

nyeiről szóló rende]et módosítására
1'53 / 2022.(x.26.) sz. e l őte rj esztés

Tárgyalta: PénzĹigyi és Gazdasági Bizottság
TelepÜlésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztő: Dr. Gobl Richárd polgármester

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: A Képviselő-testÜlet 2022' jljnius 29-i Ülésén fogadta el a védett

utakra torténő behajtás szabályait. Az október 1-jén életbe lépett rendelkezés az első tapasztalatok

alapján beváltotta a hozzá fűzott reményeket. Azonban jelenleg szabályozatlan az az eset, amikor valaki

rendelkezik érvényes behajtási engedéllyel, csak a védett terület használata során ezt nem tudja bemu-

tatni az intézkedő rendésznek vagy rendőrnek. Ők más megítélés alá kell, hogy essenek, mint azok, akik

úgy hajtanak be a védett útra, hogy egyáltalán nem rendelkeznek érvényes engedéllyel.

Javaslom a közösségi egyÜttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkovetkezményeiről

szóló rendeletben szabályozzuk ezt a kérdést úgy, hogy első alkalommal csupán figyelmeztetésben ré-

szesÜljön az, aki ellenőrzés során nem tudja bemutatni az érvényes engedélyét, de rendelkezik vele. Ha-

sonlóképpen az a védett övezetben parkoló gépjárműtulajdonos, aki nem helyezte ki a szélvédő mogé jól

látható helyen a behajtási engedélyét, de rendelkezik érvényes behajtási engedéllyel, és azt 8 napon

belül pótlólag bemutatja. Természetesen ez csak a névre szóló behajtási engedélyre vonatkozik, vendég-

kártya utólag nem mutatható be.

Az előterjesztést a PénzÜgyi és Gazdasági Bizottság és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-

ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Fo riá n-Sza bó G ergely al polgá rmeste r : Va n-e ké rd é s, hozzászőlás?

Hozzászőlás' kérdés nem volt. Forián_Szabó Gergely alpolgármester szavazásra bocsátja a rendeletalko-

tási javaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi rendeletet hozta:
Budaka|ász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete megalkotja a közösségi együttélés alapvető
szabólyoi és ezek elmulasztdsdnak jogkövetkezményei módosĺtósdról szólő rendeletét.

Budakalász Város onkormányzata Képviselő-testületének 25l2o22, (x.27.| önkormányzati rendelete
a ktizösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló

ttl 2ot5. (!V.30.) szá m ú önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász Város onkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi onkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXX|X. törvény 143' s (4) bekezdés d/ pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (L) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szőló 20tL. évi CLX-
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XXlX. törvény 8. s (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi egyiitt-
élés alapvető szabályairol és ezek elmulasztásának jogkovetkezményeiről a következőket rendeli el:

1.5
A közösségi egyÜttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkovetkezményeiről szőló
1'1'/2015. (lV. 30.) önkormányzati rendelet 2. s-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

,,(I1) Első alkalommal mentesül az 1-. 9 (5) bekezdés szerinti szankció alól oz az engedéllyel rendelkező
személy, aki oz ellenőrzéstől szómĺtott 8 napon belül a névre szóló behajtósi engedélyét a Polgórmesteri
Hivatalban bemutatja és részére a 2. 9 @ bekezdés szerinti figyelmeztetés alkalmazhotó."

2.S
A közösségi egyÍ.ittélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirćjl szóló
I1'/20L5, (lV.30.)önkormányzatirendelet 6. s (1)bekezdése a következő q) ponttalegésztil ki:
(A közösségi egyi)ttélés alapvető szabúlýaival ellentétes magatartőst valósĺt meg 04 oki a Budąkalősz
Vóros onkormőnyzata tulajdonóban ólló kozterületek hosznólatdrót szotó onkormónyzaťi rendelet ható-
lya aló tartozó)

,,q) valamint a védett utakra torténő behajtós rendjéről szólo 1'5/2022 (Vl.30.) onkormónyzoti ren-
delet szerinti védett utqkra úgy hojt be, hogy az érvényes behajtósi engedélyét az ellenőrzés sorón
nem tudja felmutatni, illetve megszegi az e rendeleť 5. 5 u) bekezdésében foglalt engedély elhe-
lye zé s i köte l ezettsé g ét."

3.S
Ez a rendelet2022. október 28-án lép hatályba.

Forián-Szabó Gergely
alpolgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

4, Javaslat a jelentős összegű bérlől tartozások nyilvánosságra hozatalára
1'56 / 202Ż.(x.26') sz. előterjesztés

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

Forián-Szabó Gergely aIpolgármester: Az energiaválság miatt nehéz pénziigyi helyzetbe került önkor-
mányzatok számára a köztartozások hatékony beszedése létfontosságú. Budakalász is nehéz helyzetben
Van, a kintlévőségek behajtása a közteherviselés elveinek és a jogkövető magatartás érvényesítése miatt
is fontos közérdek.

Az adóhatóság mintájára, a régőta fennálló és jelentős összegĹĺ tartozásokról tájékoztatni kívánjuk a
nyilvánosságot. Ezt a gyakorlatot a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság, valamint az

önkormányzat adatvédelmi tisztvĺselőjének állásfoglalása alapján kívánjuk bevezetni. Az ĺ.jzleti alapon

bérbe adott lakások és a helyiségek bérletére vonatkozó rendeleteket szükséges módosítani, a szociális
lakásbérlőket ez az intézkedés az Adatvédelmi Hatóság állásfoglalása alapján nem érintheti. Az intézke_

déstől a fizetési fegyelem javulását, a kintlévőségek csökkenését várjuk.

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

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Forián-Szabó Gergely alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati
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javaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:

t74l2o22. (X.26.| sz. Rt. határozatz
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dont, hogy az onkormányzattal szemben
fennálló, egy millió forintot elérő, és 30 napot meghaladó lejárt bérlői tartozásokról tájékoztatja a

nyilvánosságot.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Forián-Szabó Gergely a!polgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotási javaslatot

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi rendeletet hozta:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testÜlete megalkotja az önkormányzat tulajdonában álló
lakások bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosításáról szóló
rendeletet.

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő_testületének 2612022, (x,27.| önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló !akások bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról

szólő 2o|2o18. (X.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testĺ.ilete az Alaptorvény 32. cikk (1) a) pontjában és Magyar-
ország helyi onkormányzatairól szőlo201'1'. évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1) bekezdés 9. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, va|amint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXV|ll. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeliel:

1.S
Az onkormányzat tu|ajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szó|ó

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2o/20I8 (X.26') önkormányzati rendelet 38' $-a
a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Az onkormőnyzat az egy millió forintot elérő, harminc napot meghaladó, lejőrt, pioci lakbér tarto-
zóssal késedelmes adós nevét, tartozősót a honlapjőn kiizzéteszi, mindoddig amíg o tartozós fennőll. A
közzététel megszűnik, ho o tartozós kiegyenlĺtésre került, vagy részletfizetési mególlapodős megköťésére
került sor.
(7) A (6) bekezdés szerinti közzétételt megelőzően legalább 10 nappal a késedelmes adóst tájékoztatni
kell, kivéve, ha ez a szerződéskötéskor megtörtént."

2.S
Ez a rendelet 2022' október 28-án lép hatályba.

Forián-Szabó Gergely
alpolgármester

dr. Deák Ferenc

legyző
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Forián-Szabó Gergely alpolgármester szavazásra bocsátja a rendeletalkotásijavaslatot.

Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zatta] az alábbi rendeletet hozta:
Budakalász Város onkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat tuIajdonában álló
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet módosításáról szóló
rendeletet.

Budakalász Város onkormányzata Képviselő-testületének 27l2o22. (x.27,) önkormányzati rendetete
önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirő|

szőló L8 l 2oL8. (lx.27 .| ön kormá nyzati rend e let módosításá ról

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szőló201'1' évi CLXXXIX. törvény 13. s (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésĹjkre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXV|ll. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a követke-
zőket rendeli el:

1.S
Az onkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testÜletének1'8/201'8 (lx'27') 9. 5-a a kovetkező (3) és
(4) bekezdéssel egészĹil ki:

,,(3) Az onkormányzat az egy millió forintot elérő, harminc napot meghaladó, lejárt, helyiségbérleti díj
tartozással késedelmes adós nevét, tartozását a honlapján kozzéteszi, mindaddig amíg a taftozás fennáll.
A kozzététel megszűnik, ha a tartozás kiegyenlítésre került, Vagy részletfizetési megállapodás megköté-
sére kerult sor.
(4) A (3) bekezdés szerinti közzétételt megelőzően legalább 10 nappal a késedelmes adóst tájékoztatni
kell, kivéve, ha ez a szerződéskötéskor megtörtént."

2.S
Ez a rendelet2022. október 28-án lép hatályba.

Forián-Szabó Gergely
alpolgármester

dr. Deák Ferenc
jegyző

5. Javaslat Budakalász o2o9l23o hrsz-ú saját használatú út elnevezésére
I52 / 2022.(x.26.) sz. előte rjesztés

Tárgyalta: TelepÜlésfejlesztésiésKörnyezetvédelmiBizottság
Előterjesztő: Dr. Göbl Richárd polgármester

Forián-Szabó Gergely alpoIgármester: A kozterület- és településrész nevek megállapításáról, valamint a

házszámozás rendjéről szóló rendelet előírásaĺnak figyelembevételével Budakalász Város onkormányzata
a 0209/230 hrsz-ú kivett saját használatú útra a ,,Napraforgó köz" elnevezést javasolja, mely név a ké-

rel met előterjesztő ingatlan tulajdonosokkal is leegyeztetésre került.

Az előterjesztést a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra java-

solta
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Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Van-e kérdés, hozzászőlás?

Hozzászólás, kérdés nem volt. Forián-Szabó Gergely alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati

javaslatot.

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testÜlete 8 egyhangú igen, 0 nem, 0 tartózkodás szava-
zattal az alábbi határozatot hozta:
t7 5 l 2022. ÍX.26.| sz. Kt. határ ozatz
Budakalász Város onkormányzat Képviselő-testiilete úgy határoz, hogy a Budakalász o2o9/23o hrsz-ú

kivett saját használatú utat,,Napraforgó koznek" nevezi el. A Képviselő-testÜlet felhatalmazza a polgár-

mestert, hogy az út új elnevezését az ingatlan nyilvántartásba vezettesse át.

Határidő: azonnal

FeIelős: polgármester

16:54-kor megérkezik Czinke Zsuzsanna képviselő, így a Képviselő-testület tagjainak száma 9 főre
emelkedik.

t7zo4-kor megérkezik dr. Göbl Richárd polgármester, így a Képviselő-testület tagjainak száma 10 főre

emelkedik.

6. Közmeghallgatás

Dr. Göbl Richárd polgármester: Tisztelettel köszontöm önöket, jó estét kívánok! Egy kicsit sűrű volt a mai

nap, most jovök a Kulturális és lnnovációs Minisztériumból, ahol miniszterhelyettes asszonnyal ott vol-
tunk, a képviselői korzet összes polgármestere. Sok újat nem tudtunk meg, de esetleg frissiben néhány
dolog.
Azt elmondták, hogy a kormányzatnak továbbra is célja a lakosság tehermentesítése, tehát a rezsi-,tűzi-
fa-, szén-, élelmiszer-, benzintámogatás, ezt továbbra is fenn akarják tartani. Ugyanígy az egyéb szociális
juttatásokat, amire ezer milliárd forintot tettek félre. Ez például az adójóváírás, úgy néz ki, az is megma-
rad a 25 éven aluliaknak az szja-ban, a 13. havi nyugdíj és egyebek.
Dukai úr, aki az önkormányzati államtitkár, és Schmidt Jenő úr, aki pediglen Tab polgármestere és a kor-

mányt képviseli az energiaszolgáltatókkal folytatott tárgyalásokban a gáz- és villanyárak tekintetében azt

mondta el, hogy itt nagyon nagyok az anomáliák, Van, aki 37-szeres árajánlatot kapott a gázra. A kor-

mányzatnak az a célja, hogy november végére az MVM-mel egy megállapodást kössenek, amiben egy fix

árat szeretnének elérni. Ezt szorgalmazzák.
Aztán volt szó a spórolásról. A legfontosabb, amire folhívták nekÜnk, önkormányzati képviselőknek a

figyelmét, hogy az óvoda, a bölcsőde és a szociális ellátás műkodését feltétlenül tartsuk fönn. De a falu-
ház, a kulturális terek, a sportcsarnokok esetében mindenkinek egyéni lehetősége szerint van rá mód,

hogy üzemelteti vagy bezárja.
A közétkeztetésnél is vannak pályázatok, amelyek a belfoldi ljt-, járda, a szociális ti.izelő és vis maior ala-
pok, ez a hármas, itt egy fontos kérdés merült fel, amit meg is kérdeztem miniszterhelyettes elnök asz-

szonytól, hogy nekünk Van egy érvényes beadott pályázatunk az új iskola körüli úthálózatra, illetőleg Van

egy pályázatunk a Kalász-suli sportcsarnokra, tornateremre. o erre azt mondta, hogy ezek nem lettek
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elfelejtve, attól fÜgg ezeknek a megvalósulása, hogy megkapjuk-e a kormányzattal az európai uniós pén-

zeket. Derülátónak mutatkozott, azt mondta, hogy szerinte ez év végére Vagy jövő év elejére ezt meg
fogjuk kapni.
Fontos még, folhívta a figyelmet, ha bármi vis maior probléma adódik, akkor 7 napon belÜl kell bejelen-
teni, ez elsősorban nekünk egy fontos tétel.
Rákérdeztem arra is, hogy lesz-e, írnak-e ki majd pályázatokat az energetikai korszerűsítésre. ltt azért
nem olyan kedvező a válasz, amit adtak. Azt mondták, hogy a ToP-plusz pályázatban Van erre lehetőség,
de nagyon minimálisak az összegek, tehát elsősorban azt mondták, hogy mi magunk, saját forrásból való-
sítsuk meg ezeket a beruházásokat.
Az adók' Ez is elsősorban a várost működtető önkormányzatnak a tárgya. Az iparűzési adót egy százalék-
ban maximalizálták, és a Covid előtti szintre állították vissza. Nincs további kompenzácio 2023-tol'
Még egy úgynevezett zöldkötvényt is próbálnak beindítani, ami esetleg adhat forrásokat az onkormány-
zat által végzendő energetikai felrijításokra. Ez még sok tárgyalásos folyamat, mert a Hankooktól kezdve
sok mindenkinek még hozzá kelljárulni.
Étkeztetés. A gyermekétkeztetésnél azt mondták, hogy kiegészítik jövőre, tehát pluszpénz jön majd még
ezekhez a kiadásokhoz.
Beszéltek az önkormányzati hivatal dolgozóinak béreiről is, ez kevésbé érdekes.
Még annyi elhangzott, hogy ők tudják, hogy a KLlK, tehát az iskolákat működtető szervezet az idénre,
illetve mostantól kezdve nem rendelt úszásoktatást, tehát valószínűleg az uszodák javarészét bezárják.
Ezen a téren a kormány kijelolt, ha jól emlékszem, ötvenvalahány sportlétesítményt, ahol az olimpiai
felkészítések helyszíneként meg regionális központként működnek uszodák a lakók részére.
KörÜlbelül ezek hangzottak el ezen a megbeszélésen.
Azt még javasolta nekÜnk elsősorban, hogy a központosított közbeszerzésen kössünk és regisztráljunk, és
ott szerezzük be az energiákat, ami szükséges.

Elérkeztünk nyílt képviselő-testületi Ü|és közmeghallgatás napirendi pontjához. A közmeghallgatáson a

budakalásziak és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben szó|alhatnak fel, tehetnek
fel a képviselőkhoz, a jegyzőhoz címzett kozÜgyekkel kapcsolatos kérdéseket és javaslatokat. Ezáltal ők is

részt vehetnek az önkormányzat munkájában' Egyedi hatósági ügyekben erre nincs lehetőség.

Amennyiben a közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdésekre és javaslatokra nincs azonnali vá-
laszadásra, intézkedésre lehetőség, kifogom jelölni azt a személyt, aki az elhangzott felszólalás tartalmát
megvizsgálja és az intézkedésről megadja a szÜkséges tájékoztatást.

A jogszabályban kötelezően előírt évi egy alkalom helyett immár harmadik éve, hogy évente két ilyen

alkalmat szervez[jnk. Engedjék meg, hogy roviden összefoglaljam a legutóbbitavaszi kozmeghallgatásunk

óta történt eseményeket, és beszámoljak a települést érintő legfontosabb történésekről. Kezdem a ĺeg-

fontosabba l, lega ktuálisa bba l.

Segítség a rászoru!óknak
Sok budakalászi csa|ádra nagy terhet rónak a jelentősen megemelkedett rezsiköltségek' A szociális ren-

deletÜnket úgy módosítottuk, hogy a fűtési szezon ąlatt az áremelés miatt kiszolgáltatott helyzetbe ke-

rülőknek több segítséget nyújthassunk. A szociális tűzifa támogatás mellé a többi fűtési formára is kiter-
jedő rendkívÜli rezsitámogatást vezettÜnk be, kibővítettük a lakásfenntartási támogatásra jogosultak

korét és megnöveltÜk az igényelhető osszeget. Mindezek mellett a családi fogyasztói közösségekre vo-

natkozó ármegállapításhoz 361esetben állított kia polgármesteri hivatal hatósági bizonyítványt, amelyet
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az érintettek a kedvezményes árképzés érdekében a szolgáltatóhoz nyújthattak be. ReméljÜk, hogy a

szolgáltatók minden esetben figyelembe veszik a családok kérelmét.

Új telepü lésfejlesztési koncepció készíi!t

Rz Élhető Budakalász Program célja egy emberkozpontú és emberléptékű kisváros kereteinek kialakítása.

Ennek keretében, alapos előkészítés és társadalmivita után elfogadtuk Budakalász újTelepülésfejlesztési

Koncepcióját.

Elfogadtuk a fenntartható városi mobilitásitervet is

MegszÜletett Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Terve, melyet a tavaly kozbiztonság-fejlesztésre

elnyert uniós pályázati forrásból finanszírozott a város. Ugyancsak elkészĹjlt a Kerékpárforgalmi Hálózati

Terv és Budakalász új Környezetvédelmi Programja is.

Sikeres uniós és a hazai pályázatok

Hazai forrásból támogatást nyertünk az omszk parki játszótér és környezetének felújítására, illetve a

Cseresznyés utca útfelújítására és a vízelvezető rendszerének kiépítésére. Utóbbi beruházás már elké-

szÜlt, a játszótér felújítása még idén pedig célegyenesébe érkezik. Hamarosan megkezdődik a Szent lst-

ván Templom felújítása, nagyrészt az önkormányzat által elnyert pályázati forrásból, melyet az egyház-

község hozzájárulása egészít ki. A Pomázi úti óvoda támfalának helyreállítására szintén támogatást nyer-

tĹink. Az európai uniós pályázataink is sikeresek voltak: idén 394 millió forintot nyertĹink a Faluház és a

Telepi Óvoda korszerűsítésére is, a munkálatok rovidesen itt is megkezdődnek. Több uniós pályázatunk

még elbírálás alatt áll.

Jól haladnak az új Vasút sori óvoda építési munkái

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével együttműködésben indult beruházás Ütemesen halad, ha

minden a tervek szerint alakul, a kalászi gyerekek jovő szeptemberben birtokba vehetik az új négycso-

portos óvodát.

Tová bbi beru házások, fejlesztések

Az önkormányzat saját forrásból is igyekszik javítani az infrastruktúrát: a nyáron jelentősebb útfelújítások

történtek a Berdóban, a Tavánban és a Klisovác utcában. A Kálvária parkban saját forrásból elkészült a

közvilágítás és kikerültek térfigyelő kamerák is. A város a helyi kozösségi infrastruktúra fejlesztését is

segíti: a Cserkészház régóta várt kÜlső-belső felújítása az elnyert pályázati forrásokat kiegészítő önkor-

m á nyzati hozzájár ulá ssa l vé g re m e gi n d u l h atott.

Folyik a zsilipépítés a Barát-patak torkolatánál

A régészeti feltárás befejezése után folytatódnak a Barát-patak torkolatánál épÜlő zsilip munkálatai. Az

uniós és hazai támogatással megvalósuló, bruttó 3,1 milliárd forint összköltségű fejlesztésnek köszonhe-

tően a dunai árhullámok esetén sokkal nagyobb biztonságban leszünk.
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Folytatódik a faültetési program

Budakalász sikeresen pályázott a VárosFa programban, így az,,L000 új fát Budakalásznak!" mozgalom

keretében az elmúlt napokban 70 új fát Ültettünk közteri.lletekre. A kovetkező napokban, hetekben to-

vá bbi fa Ültetésekkel zöld ülnek a közterületeink.

Elkerülő út elhalasztva, de tárgyalunk a Kormánnyal

A Budakalászon régőta várt és indulásra készre előkészített északi fél-elkerĹilő út építése is áldozatául

esett a Kormány nyári döntésének, miszerint az országban számos beruházást leállítottak, illetve elha-

lasztottak' országgyűlési képviselőnkkel azon dolgozunk, hogy mielőbb folytatódhasson ez a beruházás,

valamint más, a városunk számára szintén fontos projektek. A régiónk számára legfontosabb beruházá-

sok - így a Budakalászt északról elkerÜlő út - ügyében Lázár János miniszter úrral is egyeztetni fogunk.

Életbe lépett az új behajtási rendeIet

Alapos szakmai és lakossági egyeztetések után a nyáron elfogadott behajtási rendelet alapján október
1'-jétől új forgalmi rend lépett életbe a Klenity városrészben, valamint az eddig is lakó-pihenő ovezetbe

tartozó Csapás utcában. Az intézkedések célja a városunkon átmenő forgalom csökkentése és a balesetek

megelőzése. Az eddigi tapasztalatok a várt eredményeket igazolják. Az új behajtási rendelettel a Du-

na-part védett övezetében is megfelelően szabályozott kereteket teremtettünk.

Lenfonó környezetszennyezés

A Lenfonó terÜletén tavaly év elején feltárt és a hatóságoknak bejelentett kornyezetszennyezés kapcsán

teljes korű feltárás indul. Erről a minap kaptunk hivatalos tájékoztatást a Pest megyei főispántól. Jovő

október 31-ig feltérképezik a szennyezés mértékét és kiterjedését a teljes gyárterületen. Az állami sze-

repvállalással folytatódó vizsgálatsorozat fontos lépés a városunk tulajdonában álló terĺ.ilet rehabilitációja

és későbbi közösségi fejlesztése érdekében. Várjuk, hogy a munka mielőbb megkezdődjön.

Város! díjak, elismerések

A pedagógusnap alkalmából köszontöttük a kalászi köznevelésben-kozoktatásban dolgozó pedagóguso-

kat és további szakembereket, a Semmelweis-napon pedig az egészségügyi és szociális dolgozóink mun-

káját ismertĺ.jk el. Az október 23-ivárosi megemlékezésen a Budakalász Díszpolgára kitÜntetést Dr. Lánsz-

ki lmrének; a,,Budakalászért Emlékérem" kitÜntetést pedig a kalászi zeneiskola jelenlegi és egykori veze-

tőjének, zenetanárainak, Hermeszné Uracs Mónikának és Eredics Gábornak adtuk át egy lélekemelő, a
nemzeti ünnepiinkhöz méltó eseményen, amelyet a hagyományos fáklyás felvonulás követett a tóparti
kopjafához, ahol koszorúzással emlékeztünk az életÜket feláldozó hősökre.

Taka rékossági intézkedések
A drasztikusan megemelkedett rezsiköltségek ellenére elsődleges feladatunk, hogy az önkormányzat
működőképességét, azon belĺjl is elsősorban az oktatási-nevelési, a szociális és egészségĺ.igyi kozszolgál-

tatások fenntartását a korülmények ellenére megőrizzük. Ennek érdekében az elmúlt hónapokban saját

hatáskörben számos takarékossági intézkedést hoztunk, melyek főként a műkodési kiadásainkat érintik.

Az energiaárak emelkedése 2023-ban még nagyobb kihívások elé állítanak bennünket. A hatékonyabb

energiafelhasználás érdekében szakértő cég bevonásával zajlik a további célzott intézkedések és beru-
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házások meghatározása, melyektől érdemi megtakarítást várunk. A saját erőfeszítéseinken túl bízunk

abban, hogy a Kormány is részt vá|lal a kozszolgáltatások dráguló finanszírozásából, illetve támogatja az

energiamegtakarítást célzó beruházásainkat. Ennek érdekében egyeztetéseket folytatunk a Kormány

képviselőivel (ide is egy ilyen megbeszélésről érkeztem).

Köszönöm a figyelmüket! A közmeghallgatást az írásban előzetesen elküldott kérdések megválaszolásá-

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

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Koszonöm, elsősorban a beérkezett kérdésekre szeretnék roviden

válaszolni Nagel lstván alpolgármester kollégámmal. ldén egyébként nem érkeztek olyan nagy számban

kérdések, úgyhogy gyorsak leszünk a válaszokkal is.

Az egyik kérdés a Martinovics utcából érkezett, hogy mikor lép életbe az ottani forgalomkorlátozás, ami-

ről a korábbi résztelepÜlési Iakossági fórumokon és más helyeken is már volt szó. Arról van szó, hogy a

reggeli időszakban, amikor indul az iskola, akkor a suli előtt úgy feltorlódnak az autók az ott megálló,

kiszálló gyerekek, búcsúzó szülők miatt, hogy a kornyéken elég nehéz közlekedni. Ezt nyilván az utcában

lakók is nehezen viselik, de mondjuk, ami még probléma, hogy az iskolába gyalog vagy rollerrel érkező

gyerekek számára is az autók kozotti bóklászás balesetveszélyes. Szeretnénk mielőbb rendezni.

A településfejlesztési és kornyezetvédelmi bizottság hamarosan tárgyalni Íoga az erről szóló javaslatot,

és bízunk benne, hogy még az idén el tudjuk fogadni ezt a forgalmirend-módosítást. Természetesen ezt

alaposan egyeztettÜk nemcsak a korábbi lakossági fórumokon, hanem például az iskola vezetésével is,

hogy olyan megoldást dolgozzunk ki, ami mindenki számára élhető megoldás.

Egy másik kérdés a HÉV-beruházással kapcsolatban érkezett. Érdeklődötta lakó azErdőhát utcából, hogy

a peronok át lesznek-e helyezve a kereszteződés utánra. Gondolom, úgy értette, hogy egy oldalra. lgen,

az a válasz, és ezt már több fórumon is kommunikáltuk, hogy a HÉV-projektben, pont azért, hogy ez a

szűk keresztmetszet a Lenfonó csomópontnál amennyire lehet, oldódjon, polgármester út az előbb

mondta, hogy az elkeri.ilőútról csak annyit, hogy az nem lesz. Sajnos belátható időn belül az északi elke-

rÜlőút most nem épÜl meg, a kormány egyelőre halasztja a beruházást. Bízunk benne, hogy ez nem azt
jelenti, hogy hosszú évek, mire elkezdődik, de a megvalósítás is tobb évet vesz igénybe, úgyhogy ebben

az időszakban nagyon fontos, hogy Budakalász belső területén minden lehetőséget kihasználjunk arra,

hogy jobb legyen az áthajtás.

A peronok áthelyezése egy másik projekten keresztül jelentős kapacitásnövelést fog eredményezni. je-

lenleg mindkét oldalon úgy áll meg a HÉv, hogy az autóknak végig kell nézni a piros lámpánál, hogy az

utascsere mind a két oldalon megtörténik, biztonsági okokból. Ez a lehető legrosszabb megoldás, ami

most Van. Ehhez képest egy olyan megoldást szorgalmaztunk, amivel jelentősen lerövidül a lámpának a

piros ideje, legalábbis a vasúti lámpáé. A HÉV-tervezők szerencsére ezt a javaslatunkat befogadták, és az

újtervekbe, amiket egyébként már ismertettünk is itt a Faluházban, azokban már ezekaz egymás mellé

húzott peronok szerepelnek, amivel gyorsulhat a Lenfonó-áthajtásnak a lehetősége is.

Átadom a szót Nagel lstván kollégámnak.

Nagel lstván atpolgármester: Köszönöm szépen. Egy kérdés érkezett az Erdőhát utca Som utca csatlako-

zásával kapcsolatosan. Amint tudjuk, ott megszakad a járda, és egy szakaszon nem szilárd útburkolat van,

amizavaró. Ez a korábbi útépítésben, amikor az Erdőhát-utca készült, illetve a járda, akkor ez valamilyen
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oknál fogva nem készült el. ltt a Patakpart körüli úthálózat felújítása, amiről szintén már szó esett, ebben
a projektben szerepel egy szilárd útburkolatú járda kiépítése, egészen az Erdőhát utcától le a Klisovác
utcáig, hogy gyakorlatilag a Prekobrdo lakossága gyakorlatilag az iskolákhoz gyalog ésszáraz lábbal, szi-

lárd útburkolaton le tudjon jutni. Ennek a tervében szerepel egyébként ennek az útcsatlakozásnak az

aszfaltozása is. Tehát amint ez a projekt elindul, akkor ennek a burkolása ĺs meg tud történni. llletve a

Prekobrdo lakosságával történt korábbi egyeztetés alapján ott szándékozna az érdekeltségi rende|et
keretében a szilárd útburkolat kiépítését elindítani, természetesen akár ennek is része lehet a hiányzó
szilárd útburkolatnak a kiépítése.

A másik kérdés pedig az Erdőhát utcában található forgalomlassítókkal kapcsolatos. ltt ez annak idején
lakossági kezdeményezésre kerĹjlt ki az utcába. Természetesen amennyiben többségi lakossági egyetér-
tés van az ügyben, hogy ezek helyett fekvőrendőrok kerüljenek ki, vagy más forgalomlassító eszközök,
akkor kérjĹik, hogy ezt jelezzék a hivatal felé. Természetesen,ami szabályosan kijavítható és hatékonyan
tudja a forgalmat szabályozni, ezekre nyitottak vagyunk, hogy ezen változtassunk.
Két olyan témát említenék még, amire szintén korábban volt hivatkozás. Az egyik a forgalmi helyzet. ok-
tóber L3-án civil kezdeményezésre egy széles körű forgalomszámlálás történt. ltt gyakorlatilag manuáli-
san több mint 16 ezer, majdnem 17 ezer gépjárművet regisztráltak az onkéntes forgalomszámlálók. Eh-

hez az önkormányzat a település határaiban kihelyezett rendszámfelismerős kamerák adatait teszi hozzá.

Természetesen minden információ csak anonimizálva fog kikerÜlni, statisztikai adatként. Ebből viszont
egy olyan széles körű elemzést lehet végezni, ami nemcsak azt fogja megmondani, hogy hányan jottek be

Budakalászra, hanem a városon belül is milyen irányú volt ez a forgalom, aki bejott, mondjuk, a Pomázi
úton, azután melyik úton hagyta el a települést Vagy közben elment, mondjuk, a Szent lstván telepi álta-
lános iskola felé, és utána ment el a Budai út irányába' Tehát ezeket a forgalmi irányultságokat is lehet
majd ebből elemezni.

Ezek az adatok jelenleg feldolgozás alatt vannak, de széles körű elemzésre bárkinek statisztikai szinten
rendelkezésre állnak, ezt csak igényelni kell, és az önkormányzat ezt tudja biztosítani.
A másik. Néhány részletet osztanék meg a felújítási programmal kapcsolatosan' Jelen pillanatban 546
fánál tart a város, ennyivel bővült az elmúlt bő 3 év alatt a város, ennyivel tobb fánk van. Ezt a programot

szeretnénk folytatni. Az idei évben eddig 76 fa került elÜltetésre, az idei szezonban még további 79-et
tervezÜnk, ennek gyakorlatilag a feltétele az, hogy magukra a fákra, illetve a fa í.iltetésére megfelelő
ajá nlatokat tudj unk beszerezni.

Szintén megkeresés, illetve kérdés érkezett azzal kapcsolatosan, hogy a faÜltetésnek a költségei hogyan

alakultak, és ezek miért így alakulnak. Erre, azt gondolom, viszonylag egyszerű választ tudunk adni. A
tavalyi évben százfát ültettünk el, ennek a költsége 15 millió forint volt. Ennek a százfának az elültetése
száz köbméter föld teljes körű kicserélését jelentette. Az idei évben 7o fát Ültettünk programszerűen,

ebből viszont összesen ].8 esetben volt szükség talajcserére, tehát jól látszik, hogy önmagában ami a

legnagyobb költsége egy faí.iltetésnek az az egyköbméteres méterxméterxméteres godrök kiásása és

visszatemetése. Ebben 80 százalékos kÜlonbség volt, tehát 80 köbméternyi földet kellett idén megmoz-
gatni. Ezért is van az, és azért mondom, hogy leginkább, de ezenkívĹil az is, hogy kevesebb fát Ĺjltettünk,

az is, hogy a karókat, a trágyát, az erdészeti szakfelügyeletet és a kötözőket is a városlakók program ke-

retében a városnak biztosították, tehát ezek beszerzésére nem volt idén szükség. Ezek a tényezők bőven
me8magyarázzák azt az árkülönbséget, ami a két faültetési program között volt. Természetesen minden-
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ki számára a pontos adatok kikérhetők, és nagyon szívesen megosztjuk ezeket mindenki megnyugtatásá-

ra.

Ezek a kérdések érkeztek be előzetesen, én pedig most akkor átadnám a szót a helyben kérdezők számá-

ra. Azt fogjuk kérni, hogy aki kérdezni szeretne, jelezze kézfeltartással, és kérjĹik, hogy a közelebbi mik-

rofonhoz fáradjanak ki, és a nevüket bemondva tegyék fel utána a kérdést. Köszönöm'

Dr. Göbl Richárd polgármester: Most pedig az itt megjelent lakosok kérdései és hozzászolásai kovetkez-

nek. Kérem, hogy aki szólni kíván, jelezze és fáradjon a mikrofonhoz. Akinek megadom a szót, kérem,

hoey jöjjon ki és mondja be a nevét és |akcímét is.

Lázár lstván: Jó estét kívánok mindenkinekI Lázár lstván vagyok. A kovetkező problémával állok itt most.

Budakalász HÉV-megálló és területe nagyon piszkos, mocskos, koszos, nem tudok milyen jelzőket mon-

dani. ott történt olyan, hogy augusztus hónapban két hétig dolgoztak, hordták a zúzott követ, amit fol-

szedtek Békáson, több mint száz gép zúzott, elmentem megnézni, olajos, piszkos, oda, Budakalászra

hordták nagy teherautókkal, megijedtem, amikor jottek, 30 ezer kiló kő volt, megkérdeztem a pilótától.

Nem is lehetett volna neki beállni, mert külön engedély kell, hogy ilyen nagyméretű teherautó bejöjjön.

Most jelenleg pár fotó van nálam, amit majd megmutatok, hogy mit hagytak ott, a mocskot, az iszapot, a

sarat, a zúzott kövek szanaszét vannak, a gyerek múltkor ráment biciklivel, akkorát esett, balesetveszé-

lyes lett az a terűlet. Úgyhogy erről ennyit, hogy ezeket legyenek szívesek, mert írtam én a Polgármesteri

Hivatalnak, csak most várom a választ, hogy az illetékes miért nem kĹildi, már 56 nap eltelt azóta, hogy

miért nem küldik a választ ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy el lett sundabundázva ez a dolog.

A kovetkező. Fiatalok, sajnálom őket, naponta két óra után este L0-ig a HÉV-megállóban ott rakoncát-

lankodnak, dobálódznak, kiabáĺnak, már az állomásfőnok nem egyszer kiszólt, hogy hagyják abba. ott,
ahol az emlékmű van, oda szoktak leÜlni a padokra, össze is firkálták, meg a fedett megállóhelyi várakozó

is össze van piszkítva festékszóróval. Úgyhogy ezeket valahogy el kellene csípni, mert azt mondták, hova

menjĺink, és igazat kell nekik adni, nincs egy olyan hely, mert én itt nőttem fol, ide is jártam, ide is be

lehetett jönni bármikor, és valami megoldást kellene találni erre, hogy ezeket a fiatalokat valahová, ha

akarnak egyÍ.itt lenni, akkor meg kellene ezt valahogy oldani.

A másik az,hogy elmentem a közmeghallgatásra augusztus 9-én Óbudára a MÁV, BKV ügyben, pályafel-

újításra. Elmondom: egy szentendrei, egy budakalászi és én voltunk a közmeghallgatáson, aho| államtit-

kárnő is részt vett. Vajon mi lehetett ennek az oka? Talán úgy gondolták, hogy a bekötő, összekotő, el-

kerülőút sem fog elkészĺ.jlni? Lehet, hogy ebből sem lesz semmi, azért nem volt érdeklődés. Hárman vol-

tunk, több volt a személyzet, államtitkárnőtől kezdve az illetékesekig, akik ott voltak. Kíváncsi lennék,

hogy erre milyen választ fogok kapni.

Most még visszatérve, amiről fényképet tudok mutatni. Volt baleset, jött gyorsan a mentő, tűzoltó, olyan

porfe|hő lett ott, ahol le volt téve ez a szmetyó, amit idehordtak, és nem tudom, ki engedélyezte ezt.

Most is le lehet menni megnézni, milyen piszkos, szemetes az a környék. A fiatalok is szétdobálnak min-

dent, és sehol semmi változás, még rosszabb, ott vannak a sörosÜvegek, az italosÜvegek. Nem tudom,

kitől kaptak engedélyt a Lupára járó busztól kitettek egy padot meg egy táblát, hogy a Lupa-tó erre. Akik

ott várakoznak, cigarettáznak, eldobják a csikket, meg kell nézni, most már nincs Lupa-autó, de a szeme-

tet otthagyták.

A másik a Sport utcával kapcsolatban. Ha innen megyünk, a község felől az omszki-tóra, a jobboldalon a
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lakások ott vannak, ott is van egy járda. Ez elmegy a Sport u. 12', azt hiszem, ezt már Tolonics úrnak fel-

vetette valaki, fe| is szólalt annak idején. Úgy megy fel a járda, mint ahogy a zászlők állnak,45 fokos

szögben. Lejárok én is sokat, lehet, hogy télen nem fogok ott menni, mert négykézláb kell felmenni. Egy-

szer már megcsúsztam lefelé, de nem télen, de nyálkás fűre léptem, szerencsém volt. Megyünk tovább,

ahol följovÜnk a uÉv-ig. Megszakad az út. Tegnap is pont mentem le a pályára, öten ott álltak kutyával,

nem álltak volna meg, én intettem, hogy álljon már meg valaki, hogy át tudjanak menni a lakótelepi ol-

dalra. Ki van téve két KREsZ-tábla, hogy parkírozni tilos. 2-3 méterre egymástól, kozben ott állnak a sze-

mélyautók. Ez sem tűnt föl senkinek. És ezek a szerencsétlenek, míg baleset nem lesz ott, egy zebrát oda

kellene csináltatni. Mert sokan mennek kutyát sétáltatni a Békás felé. Nem tudnak átmenni. Ennyit akar_

tam, várom a választ, hogy a hatóságtól mikor kapok választ.

Volt még egy ügyem, nem tudom, mondhatom-e, a jegyző úrhoz kellett fordulnom a macskák miatt. A
tőszomszédomban, az elhanyagolt disznójával, évek óta szaporodnak ott a macskák. Jelenleg 8-].0 darab,

hozzánk 6 darab jár át, már tele volt a padlás velük, 6 darab az udvarban szaladgál. A feleségem jó indu-

latú, tesz nekik ki enni, de a környéken annyi macska volt, és meghálálta a feleségemnek, jól megkar-

molta. Ugyanakkor ma beszéltem, abban az udvarban lakik az illető, őt is megkarmolta egy macska, mert

a kutya zavarja az autó alá, elrágta neki a kábe|t. És a sajtó is foglalkozik már ezzel a ,,kóbor kutya, kóbor
macska" kérdéssel, 60 ezer forintot ér, én nem fogok 8 macskát etetni, elég Iesz, ha én jóllakom. És ezt

meg kellene oldani, mert évről évre kiteszik azutcára, kapu elé az ennivalót, megeszik, jóllaknak, de ép-
pen a fiatalember nem akarta elhinni, este 1]- órakor Ült a padon az állomáson, és valaki dobozból etette
a macskákat. Úgyhogy én állatvédőkhoz is fordultam, mondták, hogy erre van rendelet, forduljak a jegy-

ző úrhoz. Úgyhogy majd erre is kérném a választ. Koszönöm szépen.

Dr' Göbl Richárd polgármester: Koszönjük szépen. Majd utána hadd válaszoljuk meg. A beadványok

Ügyében majd jegyző úr fog nyilatkozni, hogy azoknak mi a sorsuk, meg macskaügyben is vannak erre

bizonyosa n rendeletek.

A HÉV-sínek mellett lerakott kőzuzalék i.igyében majd megkérem Fetterné Ferenczy Beatrix-ot.

Egyébként pedig azt tudjuk mondani, hogy a HÉV-megállóban tervezetten lesz majd kamerarendszer

telepítve, amivel talán a közrendet könnyebb lesz fenntartani. De bárkinek, akinek a renddel kapcsolat-

ban vagy annak kihágásával kapcsolatban van észrevétele, bátran hívhatja a városrendészetet, és ők jo-

gosultak arra, hogy rendet tegyenek.

Először a jegyző úrnak adnám meg a szót.

Dr. Deák Ferenc jegyző: Köszönom szépen. Tisztelt Lázár ()rl A macskatartás tobb helyen okoz problémát

a városban, és tapasztalunk olyan jelenséget, hogy a tulajdonosok nem mindig megfelelően tartják az

állatokat. A kutyák rendelkeznek csippel, tehát ott hamarabb meg lehet találni, ha egy háziállat elkóbo-

rolt. A macskákra ilyen előírás nem vonatkozik. Tehát itt birtokvédelmi eljárásban lehet ezeket vizsgálni,

amennyiben a birtokháborító fél beazonosítható. Ha jól vettem ki, az ön esetében talán ez így van. Ez

ebben az esetben akkor konkrét Ügynek minősül, amit azt gondolom, így tud majd orvosolni, ha ez a

probléma nem szűnik meg. Nyilván mindenkiben él az együttérzés az állatok iránt, tehát etetik őket, ezzel
viszont olyan negatív következmények is társulnak, amelyek kellemetlenséget okoznak'

Az egyéb kérdései, amelyek a HÉV-megálló környezetére vonatkoznak, azokkal kapcsolatosan irodaveze-
tő asszonyt kérem majd meg, hogy pontosan meg tudjuk mondani, hogy mi okozta ezeket a problémá-
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kat, és azt is, hogy milyen intézkedéseket tetttjnk

Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Jó estét kívánok! A HÉVszennyezésével kapcsolatban ezt a köz-

érdekű panaszbejelentést áttettük az illetékes hatósághoz' Erről egyébként tetszett kapni értesítést tér-

tivevényes levéĺlel, amit tudomásom szerint át is tetszett venni. Tehát az eljáró hatóság ebben az Ügyben

a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság, akihez 8 napon belÜl áttettük a panaszát. cĺt tuajeł a
szükséges intézkedéseket megtenni. A jegyzőnek ebben az ügyben hatáskore és illetékessége nincs. Ha

elő tetszik venni a levelet...

Lázár lstván: Elnézést, itt van a levél, de 65 nap már eltelt azóta.

Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: De ott tessék eljárni, az eljáró hatóság tudja

Lázár lstván: Környezetvédelminek kĺ.ildte át a jegyző úr'

Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: így van, ő sajnos ebben az ügyben nem tud eljárni

Lázár István: Akkor lehet, hogy nem lesz belőle semmi.

Nagel István alpolgármester: A többi feltett kérdésére röviden válaszolnék. A HÉV megállónak a tiszta-

ságával kapcsolatosan volt egy kérdése vagy megjegyzése. ł HÉV-megállók a MÁV-HÉV fenntartásában

vannak, szintén irodavezető asszony nagyon pontosan odafigyel arra, hogy amikor várostakarítás van,

illetve többször is felszólítja a MÁV-HÉv-et - a vÁv-HÉV-nek maga a földterülete, a telek is a vÁv-HÉv
tulajdonában Van -, hogy ott is végezze elazokat a takarítási és köztisztaságifeladatokat, amelyeket néha

tapasztalunk, hogy nem kellő alapossággal végeznek.

A kozbiztonsággal kapcsolatosan kértÜk a vÁv-HÉv-et, hogy a saját terÜletén a közbiztonság javítása

érdekében helyezzen ki a kamerákat. Válaszukban jelezték, hogy nekik erre nincsen lehetőségük, de

megengedik az önkormányzatnak, hogy helyettük ezt megtegyÜk, úgyhogy folyamatban van 9 darab ka-

mera, tehát mind a három megállóban három kamera fogja figyelni kifejezetten a peronokat, amitől

egyrészt szerintem a köztisztaság is várhatóan javul, tehát kevésbé lesz eldobált szemét, másrészt pedig

a randalírozó fiatalok is kevésbé fognak itt megfordulni'

EzenkívÜl egyébként, illetve kapcsolódva a kérdéséhez a közmeghallgatás a HÉv-fejlesztéssel kapcsola-

tosan, ilyen kozmeghallgatás, illetve bemutató Budakalászon is volt több alkalommal, amin szép számmal

vettek részt budakalásziak is, tehát igazábol az érdeklődés valószínűleg Budakalászrészéről a lll. kerület-

ben tartott fórumon ezért lehetett alacsonyabb' Volt egy online is, illetve személyesen is volt ezzel kap-

csolatosan bemutató. Jelentősen át fognak alakulni a HÉV-megállók, többek kozött a budakalászi

HÉV-megállónak a pályafenntartó területe parkká fog átalakulni, és nagyon sok, jelentős változtatás lesz,

a peronok áthelyezése és maga a parkoló, illetve a kornyezet kialakítása is gyakorlatilag jelentős mérték-

ben hozzá fog járulni ahhoz, hogy egy rendezettebb környezete legyen a HÉV-megállóknak.

Említette még a Sport utcában a járda és gyalogátkelő problémáját, illetve annak hiányát. Ezzel kapcso-

latban elkészült egy terv, a pályázat folyamatban Van, ez többek közott az egyik olyan pályázat, aminek

várjuk az eredményét, az omszk Park Kapuja névre hallgató pályázat keretében gyakorlatilag a T-oldalon
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isvégigépÜlne egy járda egyrészt, ami egészen az omszk Parkon, illetve a Sport utcán keresztÜlaz omszk
parkba tudja vezetni a gyalogos forgalmat. EzenkívÜl magának a járdának az átépítése, a járdának a ki-

szélesítése, egy új gyalogátkelő elhelyezése a gát vonalában, ahol megérkezik a kerékpárút, hogy ott
biztonságosan át lehessen kelni mind gyalogosan, mind kerékpárral az út túloldalára. Ezeket a felvetett
javaslatokat köszönjük szépen, ismerjük, a tervben ezekre a válaszok meg is szlilettek. Bízunk benne,

hogy a finanszírozás meglesz hozzá, és akkor el is tudjuk végezni ezeket a fejlesztéseket.

Dr. Gcibl Richárd polgármester: Tessék parancsolni!

Draskovics Pál: lgyekezni fogok az első hozzászólónál kicsit rovidebb lenni. Draskovics Pál vagyok, Erdő-

hát utca 38. szám alatti lakos. Én vetettem föl azt a kérdést, hogy az Erdőhát utca, a Som utca és a Le-

vendula utca kereszteződések Ĺigye évek óta megoldatlan' Lehet, hogy valamit félreértettem, én nem-

csak a járdának a hiányzó 20 méteres szakaszára gondoltam, hanem arra az egész területre, amely - még

egyszer hangsúlyozom - évek óta elképesztő por- és sárszennyeződést zlJ'díta környékre.

Ha esetleg lesz itt valami munka, el keĺlene kerülni azt, ami legutóbb volt. Nem tudom, önkormányzati

vagy más intézkedés volt, hoztak zljzott követ, végigterítették. Az az egy probléma volt, hogy nagyon

puha anyagú kőzet volt, amit a forgalom liszt finomságú porrá őrölt, tehát a porterhelés mondjuk úgy,

hogy csak fokozódott.

Úgy gondolom, bár nem vagyok sem szakértő, sem hatásköröm nincsen, hogy valami olyasmit kellene,

lehetne csinálni, mint amit a Cserje utcában, a Plisovác utcában, néhány más helyen csináltak, hogy tu-

lajdonképpen pormentesített aszfalt, vagy aszfalthoz hasonló burkolatot kapott az út. ltt az az egy lenne

a lényeges, hogy ezektől az említett példáktól eltérően ennek a burkolatnak szegélyt is kellene csinálni,

mert, ha szegély nélkÜl csinálják, akkor a széle töredezik, aztán az egész tönkremegy.

Nem írtam a levelemben, most jutott eszembe, ezért fölvetem. Járda van azErdőhát utcában a temető
mellett a Cserje utcai becsatlakozásig, és onnantól kezdve az utca másik oldalán egész végig' ott, ahol a

két járda nem találkozik, nagyon kellene egy zebra. Koszönöm szépen.

Nagel lstván alpolgármester: Köszönjük szépen. lgazából akkor valószínűleg nem volt teljesen egyértel-

mű, amit mondtam. A Som utca, illetve azErdőhát utca találkozásánál nemcsak a járda, hanem a teljes

útfelületnek a szilárd útburkolattal való ellátása van tervbe véve. A tervező is látta, hogy ott hiányzik egy

szakaszon a szilárd útburkolat, nemcsak a járda, a gyalogosok számára van, gépjárművek számára is.

Maga a torkolatnak benyúlva jelentősen az utcába, annak a szilárd útburkolata is a tervekben szerepel. A
járda mellett ez is megvalósulna.

Draskovics Pál: Egyetlen kérdés. Azt mondta, hogy tervbe van véve. Mikor?

Nagel lstván alpoIgármester: Az iskola körüli úthálózatnak a fejlesztése jelentősen meghaladja a város

anyagi lehetőségeit, ez több mint egymilliárd forint értékű projekt. Erre kaptunk ígérvényt képviselő asz-

szonytól, hogy ez a területen, iĺletve a választókörzetében az ot legfontosabb projekt közé tartozik, hi-

szen az új iskolának a megköze|íthetősége mind gyalogosan, mind gépjárművel ez egy kritikus fejlesztés.

Úgyhogy mi nagyon bízunk benne, hogy amint erre az anyagi lehetőségek meglesznek kormányzati szĺn-

ten, akkor ezt a támogatást megkapja a város. Ezt említettem az egyik lehetőségnek, ez nem rajtunk mú-
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lik, hogy pontosan mikor lesz ebben a dontés.

A másik, amit említettem, a helyi lakosoknak a kezdeményezése az útépítésre vonatkozóan. Ezzel kap-

csolatosan pedig gyakorlatilag ez egy közös finanszírozáslj projekt keretében valósulhat meg' ltt ameny-

nyiben a lakosság hozzájárulása megvan, és a városnak is a jövő évi költségvetése tervezése kezdődik,

jövő február elején lesz elfogadva, abban ennek lesz helye, akkor ez akár rövid távon is megvalósulhat.

A zúzott koves útfelújítással kapcsolatosan nagyon köszönom a kérdését, mert mi is ugyanezt a problé-

mát látjuk, és viszonylag sok helyen van még nem szilárd burkolatú utunk a városban, amire éves szinten

van csak zúzottköves javítás vagy kátyúzás, az a leggyengébb megoldás, amikor csak a kátyúkat tomkodik

be és beletömörítik, az a leggyorsabb, néhány első eső után kimosódik. Eggyel jobb, amikor megkaparják

a felszínét és újraterítik a zĺizott kovet. Ez valamivel tartósabb, de ez is általában egy szezonnál többet

nem nagyon bír ki.

Erre kerestÜnk alternatívát. A tavalyi évben egy tesztüzemben végeztÜnk el néhány száz méternyistabi-

lizált útfelújítást. Ez azt jelenti, hogy fellazítják 20 centi vastagságban a zúzott követ, cementet kevernek

hozzá, azután visszatömörítik, és a tetejébe egy bazaltszórással egy bitumenes emulziót építenek rá.

Tehát ez nem egy aszfalt, de nagyon hasonló felĹjletet képez hozzá, és gyakorlatilag - csak hogy az ará-

nyokat érzékeltessÜk - egy stabilizált út négy méter szélességben méterenként nagyjából 24 ezer forintba

kerÜl, míg egy szilárd burkolatnak az építése ennek a tízszeresébe. Tehát nyilván ahhoz képest, hogy

mondjuk zúzott követ kiszórunk az utcára, ahhoz képest drágább, de az aszfaltos útburkolatnál jelentő-

sen olcsóbb, tehát ez a kettő közötti megoldás.

ldén ebből nagyjából egy kilométernyi a tavalyi sikeres tesztelés után az idei évben több mint egy kilo-

méter felújított stabilizált út készült el, viszont közel 25 millió forint értékben' Szeretnénk ezzel a prog-

rammal ütemezetten továbbhaladni a legfontosabb és praktikusan gyűjtőként funkcionáló utakkal kezd-

ve, de utána a többi utcában is ezzel a technológiával elérni azt, hogy ne a minden évben zúzott kővel

tömjÜk be az utat, ami nem tartós, ehelyett inkább ez az évente legalább egy kilométernyi stabilizált út

elkészülhessen, és ezzel jelentősen és hosszabb távra megoldani ezeket a problémákat. Ez a cél nekĹink

is. Ahol idén nem jutott lehetőség, hogy ilyen stabilizált útburkolat készüljön, de nagyon nagyok voltak a

kátyúk, ott Volt, de tényleg csak minimálisan zúzott köves felújítás, útjavítás.

Dr. Gĺjbl Richárd polgármester: Tolonics képviselő úrnak adom meg a szót.

Tolonics lstván képviselő: Köszönom szépen a szót, Tolonits lstván vagyok, és az előző felszőlalónak,

Lázár lstvánnak mondanám, hogy a testÜleti ĺ.jlés 2' pontjában volt szó a Vasút sori járdáról, illetve par-

koló kialakításáről, kozbeszerzési eljárás megindítása volt a téma. Erről természetesen egyhangúan sza-

vaztun k.

A másik a Sport utca jobb oldala, a páros oldalon, ott valóban megakad, és egy meredeken kell fölmászni

a gyalogosoknak. Én ezt említettem testÍ.]leti ĺ.jlésen és bizottsági ülésen is, és azt a választ kaptam, hogy

a lépcső nem lenne szabályos méretű, ezért nem lehet kialakítani. Úgyhogy ez egy szakmai vélemény

volt, úgyhogy ez így áll. Koszönom.

MihályiTamás: Jó estét kívánok mindenkinek, MihályiTamás vagyok, a Márton utcában lakom, közepén,

a szervizzel szemben. Valamikor régen, 20 vagy 25 évvel ezelőtt, nem tudom, bei.iltették ezt olyan fával,

aminek egy hétig nagyon szép a virága, amúgy meg fekete levelei vannak, és nem ereszti át a fényt. Te-
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hát az utcai közvilágítás a fák kozé van betéve, nem az úttest közepére, hogy az úttestet megvilágítsa,

ezáltal egy olyan árnyékot képeznek, hogy nem lehet látni a lámpákat. Rejtélyes, amikor megy az ember.

Én 3-4-szer voltam bent a hivatalban, kértem ezeknek a fáknak a nyírását, használható legyen a lámpa,

de nem igazán történt változás, sőt, eléggé el van vadu|va. És úsy látom, hogy az, aki a zölddolgokkal

foglalkozik, továbbra is a fákat félti, és nem minket. ldefelé jovet láttam, olyan faÜltetéseket betettek,

egy méterre van a vezetéktől. Hogy lehet ilyet építeni, és olyan sűr'űn, hogy ha kicsit megnő, akkor a fa

összeér, és teljesen lezár mindent? Én ezt már tapasztaltam lakótelepen, hogy gondosan segített valaki

az ott lakóknak, és Ültetett 20 fát, amit a kertészet leadott annak idején, és jelenleg használhatatlan a

terlilet, mert vastagon á|l a sár rajta, az összes fĹĺ kipusztult, csak az eső jön be rajta. Szóval nem lehet a

fákkal úgy bánni, hogy csak úgy Ĺiltetem vadul, és sűrűre, minél sűrűbbre. A tóparton is sövényt í.iltettek

szegény fákból. olyan kozel van, hogy ha kinő, akkor sövény lesz. Ez is el van szúrva szerintem.

A másik, ha megnézzük ezeket a fákat, én nem vagyok zöldpárti, bevallom őszintén, de ha letesz valaki

egy fát, és a fa mellé letesz 3 karót, hogy jól álljon, akkor azt jelenti, hogy egy fa miatt kivágott másik

hármat. Nem érdekel, hogy honnan jött. Ki lett vágva. Úgyhogy nem egészen értem a logikáját ennek az

egész zöldkÜtyünek, amivan itt. számomra egyszerűen megfoghatatlan, érthetetlen.
A levegő, amit gondoltam, ami van itt körforgalomszerűen a falu közepén, egy hétig nem működött a

jelzőlámpa. Kérem szépen, két kocsinál több nem állt egymás után egyszer sem. Akárhányszor jottem

erre' Ez annyit jelent, hogy a lámpa öli meg a közlekedést, a korforgalmat lehet, hogy szabályozza,hogy
például kutyák is át tudjanak menni közte, de nem hiszem, hogy ez lenne a cél. Ha egy lámpa kikapcsolá-

sával ilyen nagy változást lehet elérni, hogy megszűnik a hosszú sor, kilométeres sor, akkor utána egy kis

átrendezéssel is lehetne valamit csinálni.

Nekem az lenne a javaslatom, hogy gondolják meg ezt alaposan, és lehet, hogy nem Budakalásznak a

jogkore ezt rendezgetni, de azért szerintem Van beleszólása. Én csak ennyit akartam mondani. Minden
jót kívánok!

Dr. Göbl Richárd polgármester: Köszönjí.ik szépen a hozzászőlást. Mind a zöldterületeket, mind pediglen

a közlekedést mérnökök, szakemberek tervezik. Én nem értek hozzá, és komoly pénzt fizetÜnk ezért,

hogy ezt megtegyék. Úgyhogy zöldügyben megadnám Fetterné Ferenczy Beatrix asszonynak a szót, köz-

lekedés-ügyben nem tudom, Van-e, aki hozzáértő'

Nagel lstván alpolgármester: Köszönöm szépen. Gyorsan válaszolnék a közlekedési kérdésre. ltt több-
ször felmerÜlt már, hogy a Lenfonó átjárőnál lévő csomópont lámpái okozzák a problémát. Nézőpont

kérdése, az autósok, azt gondolom, ebben mindannyian egyetértünk, az biztos, az utakon, azt is látjuk,

hogy az MO-s befejeződését a város körében bizonyosan jelentősen hozzájárul, hogy a József Attila úton

folytatódik a közlekedés jelentős mértékben. Amíg ebben nem lesz változás, addig ez a forgalomterhelés
sajnos a városunk része marad.

Ami nagyon fontos, az, hogy az autós közlekedésen túl a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeit is
meg kell teremteni. Ahogy on is említette, a Magyar Közút üzemeltetésében van többek kozött ez a

csomópont is. Az, hogy ne legyen biztonságos, jelzőlámpás gyalogátkelési lehetőség ebben a csomó-
pontban, ez sajnos nem opció. Az, hogy magán a csomóponton lehessen az áteresztő kapacitást javítani,

az viszont mindenképpen cél. Ennek érdekében kértük többek között a HÉV-megálló peronjának egy

oldalra helyezését, és további lépéseket is meg fogunk vizsgálni annak érdekében, hogy javítsuk az át-
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eresztő képességet. Ugyanakkor látszik az is, hogy minden közlekedési kérdés dinamikusan változó té-

nyező, magyarul, ahány autó most átmegy ezen a kereszteződésen, amit már módosítunk, lehet, hogy

bizonyos sofőrok úgy fognak donteni, hogy nem erre jonnek, mert jobban meg fogja érni másfelé menni.

Tehát ez nem egy egyszerű matematikai képlet, ami alapján ki lehet ezt számolni, de mindenképpen

tényleg őkazok, akik ebben segítségí.inkre tudnak lennĺ, és őkazok, akik ezután bármiféle optimalizációs
javaslatot tudnak tenni. Ami triviá|is volt, a HÉV-megállók átalakítása, azt megtettĹik, és már így is szere-

pel a HÉV-tervekben.

Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Jó estét, még egyszer. Az ur által említett fasor a Márton Áron

utcai vérszilvafasor egyébként, ami tény az, hogy mint a nevében is benne van, hogy egy sotétebb lomb-

koronával rendelkező fasor, ami egyébként tudomásom szerint több mint 25 éve került eltlltetésre a

településen' Arról nincs tudomásom, hogy abban az időszakban a kÜlönboző kozterűleti fatelepítéseknél

történt-e előzetesen tájépítészi tervezés, ma már minden kozterületi faültetést megelőz egy szakember

által készített kertészeti dokumentáció. A vérszilvasor műszelvényezését és visszavágását rendszeresen

végezzük. Természetesen azt tudom mondani, hogy olyan mértékű, ahogy az úr szeretné, ezt a vérszilva-

fasort nem lehet visszavágni, mert akkor az már nem visszavágás és ritkítás lenne, hanem csonkolás.

Pillanatnyilag ezt tudom mondani. Egyébként figyelembe véve a lakossági észrevételeket, nem preferál-

juk most, hogy ilyen vérszilvafasorokat telepítsenek a telepĹilés egyéb részein. A vérszilva egyébként egy

nagyon jó fajta, várostűrő fajta, ami szereti a városi környezetet, de elsősorban mostanában szoliterként

használjuk fel, és nem fasorként.

Szűcs Ferenc: Jó esetét kívánok, Szűcs Ferenc vagyok a Márton Áron utcából szintén. Több mint 50 éve

van horgászengedélyem' Több mint 15 éve nyugodtan lejártam horgászni csónakkal a Duna-partra. Egy-

szer kaptam egy sms-t, az önkormányzat elvonta az engedélyemet. Nekem most kÜlön balesetveszélye-

sen, messziről kell bevinnem a teknőimet, hogy tudjak horgászni. Fölhozni csak úgy tudom, ha valakiket

megkérek, hogy segítsenek már fölvonszolni, mert lent nem tudom hagyni. Tehát ezt kérdezem, hogy

milyen alapon vonták meg tőlem ezt az engedélyt? Amikor volt egy megbeszélés, legalább annyi, hogy

egy sms-ben, balfék, légy szíves, vagy legyen szíves, jojjön be, nagyon szívesen bejövök, megbeszélem

onökkel.

Az unokámért nem tudok elmenni, mert a lányom azt mondta, hogy nem engedi, hogy fél orátautózzaka
faluban, mert a falu levegőjét rontja a gépjárművem, azért mert a Márton Áron utcából ide az lstván

telepre, mire eljovök, több mint fél óra. A megkerülő utat, amit annak idején azért építettek, hogy aki

egyik végéből a másik végéből menne a városnak, nyugodtan tudjon menni, most egy tollvonással meg-

vonták tőlem. Bírsággal fenyegettek. Ez nekem nagyon kellemetlen. Amúgy is karitatív feladatot végzek.

Nem tudok mozogni a faluban, mert meg van kötve a gépjárművem kereke.

Szeretném, ha ezt onök valahogy kompenzálnák, és megnéznék, hogy aki a város egyik végébe lakik, az

szó nélkül, minden egyes jogosítványra, forgalmira kapott egy behajtási engedélyt' A másik fele nem

kapott. Ez nekem nagyon furcsa, Erre tud valaki választ adni nekem? Majd leteszem a kérelmemet, és

csak írásban akarnak választ. Elfogadom.

Forián-Szabó Gergely atpolgármester: Csak egy kérésem hadd legyen, hogy a csónakkal melyik részen
jött fel a Duna-parton? A Lupa-szigeti úton le lehet menni végig...
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Szűcs Ferenc: lgen, a vízállástól függően tudok lemenni a csónakkal. Ha alacsonyabb avízállás, két hely
van, ha magasabb, akkor egy helyen tudok lemenni. A magas jó, de az alacsony már nem jó nekem. Nem
a Duna a hibás, én vagyok a hibás, úgy látszik, hogy horgászom.

Forián-Szabó Gergely alpolgármesteľ: Semmiképp sem. Folmerijlt annak idején, amikor a behajtási ren-
deltet felülvizsgáltuk, hogy a Duna-parton változtatunk-e a korábbi behajtási zónán. És végĹil meghall-
gattuk az ott lakó lakókat, civil szervezeteket, elvetettük azt, hogy kibővítjÜk a védett zónát. Jelenleg is

tudjuk, hogy a nyári napokon - és ez nemcsak a horgászokat érinti, hanem sok mindenki mást -, amikor
szép idő van, jó idő van, akkor akár ott a Lupa-szigeti út tövénél, lent, ahol elfordulunk az Ebihal felé,
akkor ott általában egy parkolási káosz van, jönnek sokan biciklizni, kutyát sétáltatni, gyereket sétáltatni.
Rengetegen célozzák meg a Duna-partot, Szentendrén szinte mindenütt fizetni kell, Budapest lll. kerüle-
tében is nehezebb |ejutni a Duna-parthoz, és ezért folvetettük, hogy esetleg ott szintén szigorítanánk a
behajtás szabályait. Azonban ezt végÜl nem tettük meg, mert ez volt a kérés a lakók részéről, hogy ne
tegyÜk meg. Tehát a behajtási zóna, a védett övezet a gátra korlátozódik jelenleg, illetve lent, ha leme-
gyünk a Lupa-szigeti útig, akkor még ott a csónakház magasságában ott Van kint még egy tábla, amivel
engedéllyel be lehet jutni'

Az engedélyesek korét szabályoztuk. Hozzátesszük, hogy korábban nem volt a városnak behajtási rende-
lete, tehát elég esetleges volt az, hogy ki kapott, meg ki nem kapott, illetve ki hány engedélyt kapott.
Sokan úgy tudták, hogy ingatlanonként maximum kettőt lehet kapni, de voltak olyan ingatlantulajdono-
sok, akiknek tobb engedélyük volt. Ezt most ebben a behajtási rendeletben nagyon világosan szabályoz-
tuk. Lehetővé tettÜk azt is, ami egyébként korábban nem volt szabályozott, hogy ha valakihez például jön
a postás, csomagszállító vagy akár vendégeknek az érkezése, ott nagyon szabályozott keretek között
megy most a kártyáknak a kiadása, ellenőrzése. Nyilván az elsődleges cél az volt, hogy a Duna-parton a
gátra menő forgalmat lehetőség szerint úgy korlátozzuk, hogy megszüntessük ott az átmenő forgalmat.
Mint minden ilyen beavatkozásnál, nyilván lehetnek oĺyan súrlódások, amelyek bizonyos emberek szá-
mára nem teszik lehetővé. A behajtási rendeletí.inket egyébként már az elfogadása óta egyszer módosĹ
tottuk is, volt egy gyors módosítási igény, pont a Kántor utcai behajtás kapcsán - és akkor majd rátérek
arra is -, ami arról szólt, hogy például a Szent lstván telepen működő intézmények dolgozói is eljuthassa-
nak az intézményekhez. Amikor adott egy olyan helyzet, hogy Van egy útszakasz, ahol a kétóránként mért
forgalom eléri vagy akár meghaladja a 450-5OO járművet, ilyen esetekben, amikor ilyen magas számokat
látunk, akkor merül fel a beavatkozás igénye. Szigorúan próbálunk ebben objektív szakmai okokat keres-
ni, tehát most nemcsak a saját érzetÜnkre, hanem konkrét forgalomszámlálási adatokra, szakértőijavas-
latokra támaszkodunk.

A Kántor utcai behajtásizónánál az volt a vezérelv, hogy azokat az egységeket, azokat a lakóegységeket,
amelyeket ez az utca osszeköt - és most vonatkoztassunk el attól, hogy korábban okos otlet volt-e belép-
ni egy ilyen keskeny utcába Vagy nem, mert szerintem nem, de ez már egy adottság -, tehát a városré-
szeket összeköti az az utca, tehát akiknek például az iskolai körzethatár vagy az óvodai korzethatár
szempontjából nagyon fontos, hogy ezen az útszakaszon tudjon haladni, azok számára mind lehetővé
tettĹ]k. Tehát például ebben a módosításban nemcsak az ĺntézmények korére, hanem ha megnézi valaki
alaposabban, akkor látja, hogy az érintett utcáknak a körét is úgy kibővítettük, hogy nincs olyan gyerek
Budakalászon, akinek az iskolai körzethatárán kívülről, tehát ez az útszakasz érintené. Az egy másik kér-
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dés, hogy előfordulnak olyan helyzetek, hogy valaki, mondjuk, a város túlfelére szeretné vinni a gyerekét,

de miután sajnos ezeket az elkerÜlőutakat, ahogy említettĹjk, még évekig nem fogja tudni a város hasz-

nálni, addig meg kell barátkoznunk azzal, hogy sajnos valahol a városnak a belső forgalmát is úgy kell

rendezni, hogy próbáljuk minél kisebb mértékben az autóhasználatot, ahol legalábbis megoldható, anél-

kÜl megoldani. Tehát például, ha megnézi, az új iskolai korzethatárokat úgy jeloltÜk ki, hogy a Pomázi

utat és lehetőleg a HÉV-et ne kelljen senkinek se keresztezni, mondjuk, a Szent lstván telepi iskola és a

Patakpart iskola közti körzethatár a HÉv mentén húzódik, pont azért, mert nyilván tudjuk azt is, hogy

vannak olyan családok, akik megszokásból vagy szeretik a pedagógust és távolabbról jönnek, de alap-

esetben mindenkinek úgy legyen lehetősége eljutni az iskolába, hogy ne kelljen ezen a nagyon zsúfolt

Lenfonó csomóponton átkel ni.

Ugyanez a vezérelv volt a Kántor utcában. És a Duna-part esetében is azt tudom még mondani önnek,

hogy nagyon sok lakossági fórum előzte meg ezeknek az intézkedéseknek a bevezetését, az ottani kéré-

seket meghallgatva, egyébként nagyon sokat változott azóta a behajtási rendelet formája, önök biztosan

emlékeznek arra, hogy korábban az ott lakók kérésére annak idején egyirányúsítás lett volna, meg föl-

merÜlt süllyedő oszlop ötlete, s a többi, végiil a képviselő-testÜlet az elfogadott és életbe léptetett be-

hajtási rendeletben már nem ilyen körülmények között valósul meg az átjutás. Nagyon sokat változott ez

a dolog, és ígértük is és be is fogjuk tartani, hogy a tapasztalatok fényében felÜlfogjuk esetlegesen vizs-

gálni ott, ahol szĹikséges, ezt a behajtási rendeletet. Tehát például, ha önnel tudunk erről majd kÜlon is

beszélni, mert ha egyedi esetről van szó, nem feltétlenül ide tartozik, de horgászatról általában, ha van

olyan lehetőség, ugyanígy egyébként a motorcsónakosokkal is tudtunk ebben az Ügyben tárgyalni. Nyil-

ván nem örülÜnk neki, hogy nagy forgalom keletkezik emiatt, de ha találunk egy precedens megoldást,

most itt is egy olyan mego|dás született, amivel a motorcsónakosok is nyugodtan meg tudják közelíteni a

partot, a csónaktárolókat, és nincs jelenleg arra nagy szÜkség, hogy pluszforgalmat generáljanak azzal,

hogy tra nszferjáratokat üzemeltessenek.

Azt tudom javasolni, hogy a következő felÜlvizsgálatban, amikor esedékes lesz, ezt a kérést is be tudjuk

fogadni és meg tudjuk vizsgálni.

Szűcs Ferenc: Csak még egy zizzenet, hogy az előző elkerülőutat is egy mérnokembertervezte oda. Úgy

tervezték, hogy el legyen kerülve ez a forgalom itt.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Hogy hogyan történt ennek a tervezése, például, itt lerajzolta

mérnok úr, talán, akik már régebb óta kovetik Budakalász közéleti eseményeit, azok tudják, hogy a Kán-

tor utca sajnos nem úgy éplilt meg, ahogy tervezték, annak idején a helyi civilek centiméterrel mentek ki,

és konstatálták, hogy nem a tervben szereplő méretben épült meg az az utca. Azt az utcát most szét-

szedni, kiszélesíteni egy nagyon-nagyon drága projekt lenne. Egyébként én magam is érintett vagyok,

mert hazajárásban korábban, főleg, amikor még Budapestre többet ingáztam, kozlekedtem arra, és azt

tapasztaltam, hogy szerencsére, nekem legalábbis nem fél órát, néhány perc tobbletet jelentett az, hogy

elmentek északon az oMW-kútig, és ott jottem vissza a mostani KFC-nél, és azon keresztÜl néhány perc

kerülővel meg tudtam oldani.

Egyébként...

Szűcs Ferenc: Én a Mártonban lakom, most én menjek ki a Szentendrei útra, jöjjek vissza lstvántelepre az
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iskolába?

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Alapesetben ez a problémakör, tegyÜk hozzá, mert a tapasztala-

tok megvannak, akkor probléma, amikor a délutáni csúcsforgalom Van. Abban az időszakban jelent iga-

zán problémát.

Szűcs Ferenc: Csak az a baj, hogy ha nekem tényleg problémám van, ugyanúgy be kell állnom ebbe a

sorba, és én is növelem a sort, tehát szennyezem Budakalász levegőjét, mikor itt 3 perc alatt, még annyi

se, elkerÜlném.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: lgen. Ehhez még annyit teszÜnk hozzá, hogy nagyon sok esetben,
például volt szó itt a Csapás utcáról, és sokszor az, hogy lakó-pihenő övezetekben jelenik meg a forgalom.

Egyébként van Budakalászon még más terÍilet, most nem akarok tippeket adni, lehet, hogy a kozmeg-

hallgatás során mások is fognak föltenni kérdéseket. Sajnos ez a forgalmi helyzet, amíg nem épül meg az

elkerülőút, a lakó-pihenő övezetekben jelenik meg olyan forgalom, ami nem oda való. Sajnos ennek az

ellenőrzése borzasztóan nehéz, sőtazt kell mondanom, lehetetlen, nem akarunk tippet adni senkinek, se

a rendészet, se a rendőrség nem tudta megakadályozni, hogy a lakó-pihenő övezetbe ne jójjenek be,

ahova elvileg csak célforgalom hajthat be, de az autós viszonylag konnyen ki tudja magyarázni, hogy ő

most csak ide jött. Tehát addig, amíg nincs szankció, sajnos ezt nem tudtuk megakadályozni.

Higgyék el, higgye el ön is, hogy a város nagyon nehéz szívvel hoz olyan döntéseket, amikor valakinek a

mozgását bármilyen formában korlátozzuk. Amikor azt tapasztaljuk, hogy egy utcában, mint például a
Csapás utcában több autó előzte be szabálytalanul az egyébként szabályosan érkezőket, akik jöttek a

József Attila utca felől, ezt mutatta a forgalmi mérés, és ennek az volt köszönhető, hogy aki beállt a Jó-

zsef Attila utcába, tehát ha ön szabályosan közlekedik most a József Attila utca felé, és egyébként most a

forgalmi mérésekből kíváncsiak vagyunk az adatfeldolgozásra, a napi tapasztalatban látjuk, tehát akik

most nem előznek be a Csapás utca felől szabálytalanul, a HÉV áteresztő kapacitása érdemben nem vál-

tozott, azok most a fő ágon sokkal gyorsabban tudnak eljutni a HÉV-ig, hiszen eddig 60 százalékjött az

alternatívákon és 40 százalék afőágon, most ez a 60 százalék is vagy beáll a sorba a József Attilára, vagy

pedig azt fogja mondani az útvonaltervező alapján, hogy ha én Pomázra megyek, akkor nem Budakalászt

választom, nem Budakalászon jövok keresztül. Lehet olyan is, aki esetleg fölszáll a HÉV-re, mert azt

mondja, hogy most már nekem ennyit nem ér meg, meg lehet olyan is, aki azt fogja mondani, hogy me-

gyek fönt, egy másik alternatív lehetőség, mondjuk, az északi úton. Emiatt a József Attila utcában azt

tapasztaljuk, hogy a sor, ahogy egyébként számítottunk is rá, érdemben nem rövidebb, hanem hosszabb

lenne a sor, de a lényeg, hogy gyorsabban halad a kocsisor, pont amiatt, mert megnőtt a körforgalomba

főágról érkező befogadott autóknak a száma.

És egyébként pedig a városban sajnos, amíg van ez az átmenő forgalom, nyilván elsődleges, hogy elkerü-

lőutak legyenek északon és délen az MO-s. De amíg ez nem tud megépülni, addig az átmenő forgalmat

lehetőség szerint ki kell sajnos vezetni a lakóovezetekből, lakó-pihenő övezetekből, még akkor is, ha an-

nak idején azt gondolta valaki, hogy ez egy jó ötlet.

Szűcs Ferenc: Csak egy kis apróság még. Mikor mi idekoltöztünk, 30 évvel ezelőtt, a fácánkakas ott sétált

az utcánkban. Tehát ezt a várost...
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Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Hányan lakunk Budakalászon?

Szíícs Ferenc: Ezt a várost - idézőjelben - ez a túl nagy tömeg tönkreteszi, saját magát

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: így van. Azt gondolom, a probléma gyökerére nagyon jól rávilágĹ

tott.

Szűcs Ferenc: De akkor ez ellen valamit lehetne tenni

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Ez a fő kÜldetésünk egyébként, hogy azt, ami korábban tortént,

hogy a zöldterületek helyén lakóparkok épÜltek, ahelyett most a mi feladatunk az, hogy ezt lefékezzük. És

ezek a koncepciótervek, amelyek most készĹilnek, és most már jövőre el lesz fogadva az a programcso-

mag is, ami a legjobban fogja mindenkinek az életét, azt gondolom, befolyásolni, és a város jövőjét is

hosszú távon meghatározni, annak pont ez az üzenete, hogy ezt, amitörtént a megelőző 30 évben, mert

nagyon sokan mesélik a fácánkakasokat, az itt menő szekereket, az állatokat, hogy a Budai úton milyen
jól lehetett mozogni. Az, hogy a város élhetetlensége létrejött, mert a népszámlálás ki fogja mondani, 13

ezer körĹil leszünk, tippem szerint, de majd a népszámlálásból ki fog derülni, lehet, hogy még többen,

mert nagyon sok olyan ember lakik Budakalászon életvitelszerűen, aki nem ide van bejelentve, ez a ta-

pasztalat. ltt a környező telepÜléseken is szintén nagyon megnövekedett a népességszám, nem bírja el az

infrastruktúra, ez világosan látszik. És ha megépül az elkerülőút, higgyék el, a forgalomszámlálásból az

jött ki, hogy nagyon nagy részben budakalászi polgárok, mi használjuk ezeket az utakat. Ez a városszer-

kezet nem ennyi lakosra lett tervezve. A mi e|sődleges feladatunk, hogy ebbe egy nagyon határozott

féket húzzunk be, és - és ezt nem is titkoltuk - ebben a módosításban, koncepciótervekben olyan dönté-

sek előkészítése is zajlik, hogy már korábban lakóövezetnek kijelölt területekre is azt tudjuk mondani,

hogy nem szeretnénk több lakóövezetet, nemcsak lakóparkot, hanem plusz lakóterÜletet, és lakosságot'

Szűcs Ferenc: Sok sikert hozzá!

Forián_Szabó Gergely alpolgármester: A postánál nincs körforgalom. Egy lámpás kereszteződés van, sok

rákfenéje van ennek a dolognak. Nagyon nehéz, erről nagyon sokat beszéltünk, hogy itt Van egy

HÉV-csomópont lámpával szabályozva, és attól 15O méteren belÜl Van egy körforgalom. Sajnos ez egy

olyan lehetetlen helyzet, ha sárgán villog a lámpa, valóban olajozottan halad a forgalom egyébként a

városban. Egy dolog, és ilyenkor mindenki tegye fel magának a kérdést, ha van gyereke vagy unokája,

akkor mondjuk, el merĺ-e engedi, mondjuk, azErdőhát utcából, ha Budapestre megy középiskolába Vagy

akár általános iskolába, Vagy a város másik részére, el meri-e engedni a gyerekét, ha egyébként nem

műkodik a közlekedési lámpa.

Dolgozunk azon, mert a lámpa utolsó feltilvizsgálata több éwel ezelőtt volt. Azóta épült egy újjárda, ha

megnézik, amire sokan mondják, hogy milyen folösleges, meg haszontalan, de ennek a járdának pont az

lesz majd az esetleges haszna, hogy ha tudjuk csokkenteni, Van ott egy gyalogátkelőhely a HÉV-átjárótól

ĺnnen, sajnos nagyon sokat nem tudunk, azelőző városvezetés is több alkalommal megvizsgálta, nagyon

sokat nem lehet vele nyerni, de azzal, hogy most már az út mind a két oldalán van járda, ezzel a gyalog-
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átkelési lehetőségek muszáj részét tudtuk csökkenteni, és megoldhatő az, hogy tudunk ott esetleg prog-

ramozni, illetve tárgyalunk arról, hogy eset|eg a forgalomvezéreltséggel is tudjunk még igazítani a lám-
pákon. De sajnos nagy csodát nem lehet tenni, mert vagy az egész lámpás dolgot el kell engedni, vagy
pedig kisebb lépéseket tenni.

Dr. Horváth Vilmos: Jó estét kívánok! Dr. Horváth Vilmos vagyok a Kántor u.t7-ből. Azt szeretném meg-

kérdezni, zajlik ott egy Telekom által szervezett építkezés, megint folszedték a járdát. Az a kérdésem,

hogy ilyenkor az önkormányzattól jön-e valaki leellenőrizni, hogy visszarakják-e, hogy kellőképpen elké-

szÜljön' Ez volna az egyik kérdésem.

Koszönom szépen az intézkedéseket, amiket tettek a Kántor utca terén. Felajánlom segítségemet, ha

terveznek autószámlálást, ha lekéstem róla, elnézést, de jelentkeznék rá.
A másik kérésem viszont, tudom, hogy szűkösek a lehetőségek, de a Kántor utca elején az a szerencsét-

len járdahistória nincsen, hogy amit javasoltam, ez a sárga csík, az nem sokba ker[il, ha egy 30 centis csĹ

kot lefestenének a most megnyílt kis kávézó előtt, hogy a kifelé kanyarodó autókban tudatosodjék, hogy

ott mennek a gyalogosok mellettük, hogy hagyjanak kis helyet, ne álljanak egészen a padka szélére. Kö-

szönöm szépen.

Nagel lstván aIpolgármester: Koszonjük a kérdést. A Kántor utcai járdával kapcsolatosan az a jó hír, hogy

a tervező elkészült ennek a járdának a tervezésével. Ez jelen pillanatban az útügyi hatóságnál Van enge-

délyezésen. Amennyĺben ez az engedély megszÜletik, rögtön ki fogjuk írni a beszerzési eljárást ennek a

járdának a megépítésére vonatkozóan. Gyakorlatilag ami az elmúlt hetekben történt a háttérben, maga a

járda nem fér el a jelen|egi közterÜleten, ezért az ott lakókkal tobb körben egyeztettünk, a terveket
egyébként a lakók észrevétele alapján többszor módosítottuk annak érdekében, hogy ők elfogadhatónak
tartsák ezt a járdát, és a saját telkükből szükséges elvenni ahhoz, hogy ez a járda megépÜljön. Sikeres volt
az egyeztetés, az érintett lakók hozzájárultak, tehát a tulajdonosi hozzájárulások megvannak, ezek birto-

kában az útépítési engedély beadásra kerÜlt. Legkésőbb 60 napon belül ennek az engedélynek a megér-

kezése után rögton szeretnénk ezt kiírni, és télen azidőjárás függvényében magát a kivitelezést is végre-

hajtani,

Dr. Horváth Vilmos: A másik kérdés, hogy van-e beavatkozás a Telekom részéről, és a koztes nagyon

rosszul sikerült. Nem tudom, hogy ezt ellenőrizni szokták-e.

Nagel lstván alpolgármester: így van, és ez teljesen friss információ, a hét elején kereste meg a műszaki

iroda a kivitelező céget, és felhívta a figyelmét a problémákra és hiányosságokra, amiket tapasztaltunk.

Ebben van úgynevezett válasz, illetve egy személyes egyeztetésre kiszállt a vállalkozó, és elismerte az

összes olyan problémát, amit egyébként mi is tapasztaltunk, a nem megfelelő helyreállítást, a szétdobált
szemetet, az otthagyott maradékokat, amiket ígérték, hogy nagyon gyorsan orvosolják ezeket a problé-

mákat. Úgyhogy figyelem van, volt is személyes egyeztetés, illetve helyszíni szemle is, illetve felszólító
levél is ment ez ügyben, mert mi is tapasztaltuk, hogy ez nem megfelelő munkavégzés.

Dr. Horváth Vilmos: Köszönom szépen.
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Dévai Ferenc: Dévai Ferenc vagyok a Felsővár u. 20-ból. '90 óta kísérem figyelemmel, részben 16 évig

képviselőként a budakalászi onkormányzatiság fejlődését, mert most már beszélhetünk fejlődésről. És

meg kell említenem, hogy az az Ülőhely, az a szék legtöbbszor Üres szokott lenni. Az nem másé, mint az

előző polgármesteré, Rogán Lászlóé, aki kínosan ügyel arra, hogy szembesüljön a budakalászi lakosok

problémájával, esetleg kritikájával. És nem nagyon értem, hogy ez akkor, amikor kozpénzből, az emberek

bizalmából odakerü| valaki, legalább a kötelező minimumot hajtsa végre, mert más dolga nincs egy kép-

viselőnek törvény szerint, mint a munkarendben, nem a rendkívüli üléseken, hanem a munkarendben

szereplő dátumokon, előre meghatározva, nem programot készíteni, ott jelenjen meg. Nem kell hozzá-

szólni, nem kell válaszolni, semmit nem kell csinálni azért a pénzért, amit átutalnak havonta, azt már nem

értem, hogy kinek, miért, mert azért ez kózpénz. És már számos alkalommaljeleztem, hogy ennek a tes-

tületnek legyen akkora ereje, ha sok mindenhez hála istennek van, hogy határozza meg, hogy aki igazo-

|atlanul hiányzik, annak az abban a hónapban járó - járő, igen, mert jár, sajnos jár - javadalmazását meg

kell vonni. Úgy látszik, tényleg csak a pénzből értenek. Mert azok a problémák, amelyek itt fölvetődtek,

legtobb esetben, amik valóban komolyak, azok visszavezethetők az előző testtjlet faluval szembeni visel-

kedésére' Például. Miért kéri számon, ha kéri számon, bármelyik testülettől valaki, hogy ez és ez az utca

miért nem olyan széles, mint amilyen számokkal a tervrajzokkal szerepel? Hol volt a hivatal? Ha van ]_2

cipész képviselő, azon nem lehet számon kérni, hiszen laikus képviselet van, nem kell építésznek lenni,

nem kell tanárnak lenni, nem kell filmes szakembernek lenni, s a többi, nem, 8 általános sem kell, sajnos

Vagy szerencsére, ezt mindenki döntse el. De hogy a pénzért fizetett egykori polgármester kétszeresen

érintve, egyrészt, hogy nem tesz eleget a kotelességének, kettő, hogy erkolcsi felelőssége minimum van

ilyenkor, amikor ezek a problémák az ő testÜleti ciklusukban elkövetődtek, és most egy következő testü-

leten kérjük számon. Azt is értem, csak jó lenne, ha azonosulnának vele azok az emberek, akik akkor a

dontéshozók voltak.

Majd remélem, hogy föl tudom gyorsítani' Azt hiszem, ez talán egyszer volt Rogán...

Dr. Deák Ferenc jegyző: Bocsánat, Dévai úr, annyi kiegészítést hadd tegyek hozzá, hogy Rogán képviselő

úr jelezte az Ülés megkezdése előtt, hogy betegség miatt ma nem tud részt venni az ülésen.

Dévai Ferenc: Köszönöm szépen. Számítottam rá, mindig akkor beteg Vagy az egyik gyerek, vagy a másik

gyerek, vagy ő, amikor közmeghallgatás van. Jó, akkor vegyí.ik tudomásul' Csak akkor, amikor elfoglalja a

ciklus elején a helyét, akkor ezzel nem számol? Csak nekÜnk kell számolni azzal, hogy ő mikor beteg? Ez

nem jó. Akkor mondjon le! Van még, gondolom, fideszes, akitalán tisztességesebben látná el. A két má-

sik, Tolonics úrék, amikor csak lehet, tényleg mindig itt voltak, semmit nem tudnék szólni. De az a szék

mindig üres. Mindig tlres. Na mindegy. Koszonom szépen. Formailag elfogadom, de a tartalmit mindenki

tegye föl magának, hogy végÜl is miről is szól a dolog. Remélem, több alkalommal nem lesz polgármester.

Az ünnepről csak egy fél mondatot. Nagyon kár, hogy nem voltak többen jelen, mert az eddigieket is

figyelemmel kísértem, de ez tényleg az egyik legszínvonalasabb, nem a látványosságban, nem a púder-

ben meg a rizsában, hanem '56 szellemének betartásában. Úsyhogy akik segítettek ezt megrendezni,

azoknak köszonetjár.

A faültetésekről egy megint laikus vélemény. Átgondolandó-e az a kérdés, lstvántelepről jutott eszembe,

hogy úgy, ahogy szinte védetté vált a Szent lstván telepen a cseresznye, amelyik nemcsak szép fa, meg

szép virága van, hanem hasznos is valamilyen szempontból, főleg, ha valami új játékszabály kialakulna, és
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nem rászólna az az úgymond ott lakó vagy közelben lakó, aki utána le se szedi, és ott rohad meg a sok

mázsa egyébként elég drága gyĹimölcs, hogy lehet-e a fa[iltetést, az intézményesített faÜltetést olyan fák

felé elvinni, amelyek egyben haszonnövények? llyenre gondolok, mint dió, mint szelídgesztenye. Ma már

a kipufogógázok mérgező tartalma a gyerekkoromihoz képest szinte nulla, tehát nem szennyezi a nö-

vényzetet. Mg ke|l kérdezni, hogy vonatkozik-e erre valami tilosság, lehet ebben gondolkodni.

A kovetkező a várhatóan problémaként még fölmerülhető reklám kérdése. Bocsásson meg a tulajdonosa,

és mivel ez ízlés kérdése, ezért vállalom, hogy rossz az ízlésem, ha erről van szó, de ez, ami itt a postával

szemben van, ez botrány' Két dolog miatt. Az egyik az a színvilág, ami egy igen forgalmas, régi hely főut-

cáján, mindig az volt, megjelenik, nagyon megkérném a főépítész asszonyt, hogy amennyiben lehetséges,

akkor valamit ezen a tulaj felé módosítsunk. Erre nem vonatkozik semmilyen szabályozás.

A másik pedig az idegen nyelvnek a használata, ami Kalászon ilyen talán még nem is volt, mióta ide szÜ-

letve itt élek. Azt hiszem, hogy erre azért vannak fő szabályok országos szinten is. Amit lehet, belőle ér-

vényesíts[ink, mert ez borzasztó, ez elfogadhatatlan, legalábbis számomra.

Kérdésem lenne, hogy most mikor tudjuk birtokba venni az Arany János u. 3. Budakalász tulajdonát ké-

pező ingatlant, mert ilyet-olyat lehet hallani, de még nem tudok arról, hogy rendelkezhetne a képvise-

lő-testület az épÜlettel, amelyikre azért nagy szükség lenne.

Volt egy riport, nem tudom, hogy érintve vagyunk-e dontés szintjén, de elég figyelmeztető jel, persze a

vita szintjén és nem biztos, hogy így van, de azért megemlíteném az 5G-s telefonrendszert, amennyire

lehet, úgy érzem, hogy érdemes lenne elkerülni, mert én úgy érzem, hogy ilyen már a kozelmúltban az

oltás kapcsán is.

A lenti stranddal kapcsolatosan vannak-e még vizsgálandó dolgok, vagy el kell fogadnunk, hogy ami egy-

kor fürdővíznek tilos volt, ott volt a tábla a bejáratnál jobbra, most hordják be a literszámra magukra

kent napolajakat a vízbe. Kell-e nek[ink erre odafigyelni, van-e nekünk ezzel dolgunk, vagy el kellfogadni
az erősebb kutya elvét?
Kétféleképpen írják ki közterületre a családnevét, amiről kapta, pomázi családról van szó, és Teslának

volt egyébként ez a család jó barátja, rokona, a Lupa szót, egyszer két p-vel, az a szabályos, és egyszer

egy p-vel, ami amatőr, és úgy tudom, csak a strand használja ezt. Nem tudom, hogy van-e közÜnk hozzá,

akár köznevelés szinten is, hogy aki kicsit odafigyel, az nem zavarodik össze, ha érzékeny rá, hogy most az

egy p vagy két p.

Többször jelezte, látszólag érzékeny volt rá a testület, nem tudom, hol tart a dolog, de a gyártörténeti

anyag, főleg most a rossz időre való forduláskor, ázik be. ígéretet ugyan a teljesen amatőr gyűjtő, a Gaján

Vilmos kapott biztató szót is, de az eső ellen nem lett semmivel sem megvédve. Ennek költsége egészen

biztos, hogy nem lépi túl az onkormányzat gazdasági erejét.

A hivatali válaszadásra, ha kell, akkor összegyűjtom a pontos címeket, de panasz van a túllépéssel. Java-

solom azt, hogy nyomtassanak a hivatalban olyan formaválaszt, hogy ,,ügyek intézése folyamatban van",

ésa29. napon föladják, és legalább úgy érzi az érintett, hogyfoglalkoznak az ügyével, még ha lehet, hogy

önhibáján kívül a hivatal nem is tud vele foglalkozni.

Az újsággal kapcsolatosan többszor hiányoltam azt, hogy tartalmiságával semmi bajom, de olyan, mint

valamikor azelőző testület is, hála istennek annyi sztároló öndicsérő fénykép nincs benne, de az is igaz,

hogy nem jelenik meg az itt élő emberek esetlegesen tényleg fontos közkíváncsiságra érdemesÜlő levele

egy valamekkora, meghatározott A4-es miért ne lehetne lakossági rendelkezésre álló, lehetek egy kicsit

demagóg, hogy végĺ'il is a falu pénzéből van, és ahhoz nekünk is közünk van. Én azt gondolom, hogy ér-
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demes lenne meggondolni ezt. Koszonom szépen a tĹjrelmet,

Dr. G<ibl Richárd polgármester: KöszönjÜk szépen ezt a rengeteg kérdést. FaÜgyben megpróbálok vála-

szolni. Gondolom, ha a Szent lstván telepen lehet cseresznyefát Ültetni az utcára, akkor azt máshol is

lehet.

A másik pedig a lakási.lgy. Éppen ma olvastam Viszlói ügyvéd úr levelét, ahol azt közolte velünk, hogy a

bíróság azt a lépést engedélyezte már, amikor a lakáskiürítés rendőri felÍ.igyelet vagy segítség mellett lesz

majd lehetséges. Nyelvi ismeretekben esetleg majd Balogh Csaba tanár úrnak megadom a szót, én úgy

tudom, hogy Luppa József két p-vel írta a nevét, de előbb hadd adjam meg a főépítész asszonynak a szót,

akihez szintén címeztek egy kérdést.

Kálmán Kinga főépítész: Jő estét kíVánok! A kérdés, ami a Foodfellas étteremre vonatkozott, amelyik kék

betűkkel írta ki a nevét. Van egy idegen szó, egy angol szót ĺr ki, amikor ezzel előjott, akkor azonnal fog-

laĺkoztunk ve|e, hogy ezt az idegen szót kiírhatja-e. Városképi rendelet külön rendelkezik róla, hogy a

cégfeliratokban először magyar nyelven kell fölírni az ĺ.izlet megnevezését, esetleg azután következhet

más nyelven,főleg akkor, ha ez egy márkanév. A Foodfellasrólaz derült ki, hogy ez egyfajta láncolativé-

dett név, mi viszont folyamatosan foglalkozunk vele, hogy végre kerÜljon föl az a folirat is, hogy étterem.

Nem olyan egyszerű, de rajta vagyunk. És más esetekben is hasonlóan járunk el. Most az utóbbi időben

két olyan cégfelirat is befutott, amelyik kifejezetten angolul akart valamit fölírni, és sikeresen elértÜk,

hogy magyarul legyen fölírva, úgyhogy remélem, ezt most már senki nem fogja észrevenni, sarokban,

logókban jelenik csak meg az angol szó. Remélem, hogy a továbbiakban is ezt tudjuk tartani, a Foodfel-

lasnál is.

Dévai Ferenc: SegítsÜnk abban, hogy aláírást gyűjtÜnk?

Kálmán Kinga főépítész: Nem hiszem

Balogh Csaba képviselő: Köszönöm a szót, polgármester úr. Ha megszólított a polgármester úr, akkor

válaszolok azokból az információkból, amelyek a fejemben vannak. Pomázon egy utca viseli Luppa Vidor

nevét, és valóban eZ az utca az ott olvasható utcatáblán két p-vel szerepel ennek a történelmi személy-

nek a neve. Valószínűsíthetőnek tartom, hogy ezt mindenképpen követni kellene a budakalászi felira-

tokban is, mondjuk a Lupa beach esetében is, ha már így nevesítenünk kell. Köszönom.

Dr. Deák Ferenc jegyző: Köszönöm a szót, polgármester úr. A Lupa-szigeten található az országgyűlés

Hivatalának Üdülője, talán többen is járhattak már ott, és az épületen belül elhelyezésre kerÜlt a térség

egykori országgyűlési képviselőjéről, Luppa Péterről egy nagyon szép kiállítás. Javasolom önöknek, hogy

nézzék meg. Két p-vel írja a nevét, valószínűleg rokonok voltak. A Lupa-szigeti út szintén a helyiségnév

szerint két p-vel helyes írni. Egy bevezetett márkanév vonatkozásában pedig a képviselő-testületnek nin-

csen a strand vonatkozásában, ezt tudom mondani. Eljuttatjuk a tulajdonosok felé a jelzést, ez egy ke-

reskedelmi, üzleti döntés, hogy ők ezt magukra nézve elfogadják-e Vagy nem.

Szikra Dániel: Jó estét kívánok! Szikra Dániel vagyok. Két rövid kérdésem lesz, és az előző kérdezővel
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ellentétben egyszerű politikai hangulatkeltést nem fog tartalmazni egyik sem.

Az első. Azt jól Vettem észre, hogy az utóbbi időben megszűnt a testü|eti ülések élő kozvetítése? Lehet,

hogy én nem Vettem észre, de ha jólvettem észre, nem kozvetítik már az í.iléseket élőben, pedig sokszor

hangsúlyozták a transzparencia, az átláthatóság fontosságát, amivel abszolút egyetértek. Ez lenne a kér-

désem, hogy az élő kozvetítést próbáljuk visszaállítani.

A másik pedig az oMSZ-park közösségépítési szabályaival kapcsolatos. ltt új rendelet lett bevezetve pár

éwel ezelőtt, amire lehet azt mondani, hogy kutyabarát, vagy sokkal kutyabarátabb lett azelőző szabá-

lyoknál. Viszont ebből egy kutyás armageddon lett tulajdonképpen. Nem sorolom, azokon a szakaszokon

is sétáltatják, ahol nem szabad bemenni, a Káli??? sétányon, futás közben szlalomozni kell a kutyák kö-

zött, és itt is valószínűlegaz a helyzet, hogy 95 százalék betartja a szabályokat, és van egy kisebbség, aki

nem, és fölöslegesen konfliktusok generálódnak ebből. Az a kérdésem, hogy mit kíván tenni a városve-

zetés a kozösségi együttélés sza bályainak betartatásáért. Köszonöm.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Köszönom a kérdést. Úgy tudom, tudtam egyébként, hogy élőben közve-

títi a televízió, hiszen mindig ott vannak, de majd rákérdezünk.

Szikra Dániel: A szeptember 28-ainál semmit nem láttunk a Facebookon

Dr. Göbl Richárd polgármester: Volt egy rendkívÜli testületi [ilés, ahol nem volt ott a televízió, azt tu-

dom, és majd megkérdezzÜk őket, hogy miért nem közvetítik. Felvételről mindenképpen meg lehet néz-

ni.

Szikra Dániel: osszefoglalók szoktak lenni, napirendenként, egy-két perces, de élőben szerintem nincs

másfél éve.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Fogunk szólni. Most egyébként élőben...

Szikra Dániel: Most igen, most ez jó.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Akkor mindjárt a televíziónak fel is tesszük ezt a kérést, hogy legközelebb

is élőben adják.

A másik. Én a Budakalászi Horgászegyesületnek szintén tiszteletbeli tagja, elnoke vagyok, ők kerestek

meg engem ugyanezzel a problémával. Voltak is már a hivatalban, voltunk a hivatalban, ígérték a szigo-

rúbb eĺlenőrzést. De az sincs kőbe vésve, hogy ez a kutyaügy így marad, ha ebből nem lesz békesség,

akkor lehet, hogy ezt is át kell gondoljuk. De ezt a problémát is tudjuk.

Szikra Dánie!: lgen, fél éve már írták a honlapon, ugyanez már elhangzott, már felvetésként

Dr. GöblRichárd polgármesteľ: Ne kapkodjunk

Nagel lstván alpolgármester: Ezzel kapcsolatosan egyébként megkerestük azt a fórumot, akik korábban

is tartottak ez ügyben egyeztetést, hogy amikor a kutyák beengedése a parkba felmerült, akkor már az
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elején is feltétel volt, és tudtuk azt, hogy igazából a szabályok betartására nincs annyi közfelÜgyelő,

rendész, rendőr a kornyéken sem, aki minden sarokra odaállhatna, hogy senki ne szegje meg ezeket a

szabályokat. Azt előre jeleztÜk a kutyásoknak, akik szerették volna és kérték azt, hogy erre legyen lehe-

tőség, hogy igenis, ez egy társadalmifelelősség, a kutyás társadalom felelőssége, hogy egymást is figyel-

meztetve segítsék a szabályok betartását. Megismerve ezeket a panaszokat, és amiket tapasztalunk, ami

egyébként azt gondolom, hogy természetesen vannak is, biztosan, ezek szubjektívek, halljuk ezt az oldalt

is meg azt az oldalt is, de az biztos, hogytökéletesen nem működik. Ezért(ljra ehhez a fórumhoz fordul-

tunk, kérve őket arra vonatkozóan, hogy vizsgálják meg, hogy milyen tudatformáló, illetve szabály betar-

tására felszólító kampányt tudnak indítani, hogy ez a helyzet javuljon. Mert igazából nem az a cél, hogy

visszaforduljunk erről az útról, hanem az, hogy tanuljunk meg úgy együtt é|ni, hogy ez mindenki számára

élhető legyen. Tehát ezzel a kéréssel fordultunk, és tudtommal ez a kampány szerveződik is, aminek ke-

retében szeretnénk a szabályok betartására a figyelemfelhívást megerősíteni. Ebben bízunk, hogy ez

j ele ntőse n hozzá f og já ru l ni a sza bályok beta rtásá hoz.

Ami pedig a saját hatáskörben, a rendészeket kértük, hogy oldják meg azt, hogy gyakorlatilag az omszki

Parkban a térfigyelő kamerák mellett - egyébként hangszórók is vannak felszerelve -, a rendészet, amikor

tapasztalja, vagy akár rendszeresen, időkozönként mondják be a hangosbemondón keresztÜl a kutyatar-

tásra vonatkozó szabályokat, hívják fel erre a figyelmet, ugyanis az a tapasztalat, hogy az omszki parkban

olyanok is megjelennek, akik nem itt laknak, és ki vannak helyezve a táblák, de ezt nem mindenki olvassa

el. Ezzel egyetértek, szerintem is, aki szabálykövető, megtalálja azt.

Szikra Dániel: Meg szoktam kérdezni, odamegyek hozzájuk, hogy elnézést kérek, nem azt mondja, hogy

tényleg, hanem ja.'.

Nagel lstván: A polgármester úr szavait megerősítve, azt gondoljuk, hogy ezzel a problémával foglalkozni

kell, megtettük ezeket a lépéseket. Szeretnénk látni és bízni abban, hogy javulás fog beállni ebben a

helyzetben.

Janicsek Romola: Janicsek Romola vagyok, Üdvözlök mindenkit. A transzparenciára szeretném fűzni a

mondandóm, mert a honlapon nagyon erős hiányosságok vannak. Például semmilyen szerződés nincsen

fönn2022-ben sem a hivatal, sem az önkormányzatrészéről, amilyen szerződéseket kötöttek, illetve az

üvegzsebprogram is elhalt valahol2o2o környékén, mert akkor volt az utolsó feltöltés, 2020-ban, az is

4-5 darab, ahogy néztem. Miután nagyon-nagyon fontos volt a mostani vezetésnek ez a transzparencia,

ezért azt kérném, hogyténylegtartsák is be, éstöltsékföla honlapra ezeket az adatokat.

llletve szó volt arról, hogy nincsen a testületi Ülésről élő közvetítés. lgazából, amikor a testületi ülések

megszÜletnek, illetve a döntések megszületnek, akkor viszont egy szemezgetés van a kommunikáció ré-

széről, hogy mit dontöttek. De vannak döntések, amelyek viszont egyáltalán nem jelennek meg a kom-

munikációban. Ugyan mindig oda van írva, hogy el lehet olvasni az előterjesztést, de senki nem fog

adatbányász-tevékenységet folytatni a honlapon, úgyhogy ennek a hiányosságnak is szeretném kérni a

megszÜntetését. Hiszen anno a Civil Kalász ezt nagyon kérte, nagy sikernek könyvelte el, hogy ez meg-

történt, és most viszont nem látom és nem hallom a hangokat. Ez most probléma. Úgyhogy azt szeret-

ném kérni, hogy ezeket a hiányosságokat pótolják' (Közbeszólős.)Fogalmam sincs. Ez a másik. Arról sincs

soha, tehát nincs információm. Köszönom.
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Dr. Göbl Richárd polgármester: Köszönjük szépen. A televíziót már most fölszólítottam, hogy élőben

közvetítsék. A honlappal kapcsolatban megkérem a kabinetfőnok urat, Gábort, hogy mondjon pár szót,

hiszen ez jórészt hozzá tartozik.

Péterffy Gábor kabinetfőnĺik: Tisztelettel koszöntök mindenkit. A honlapnak valóban vannak hiányossá-
gai. Most lesz egy olyan rendszerváltás a honlap életében is, ahol gyakorlatilag minden olyan megálla-
podás, ami megszületik a hĺvatalnál, azonnal egy átlátható, transzparensen kereshető rendszerben fog

megjelenni. Erről nem szoktunk beszélni, de je|enleg heti vagy napi rendszerességgel jönnek olyan típusú

kérdések, amelyek - nagyon helyesen egyébként - a hivatal transzparens működésére vonatkoznak, tehát
közérdekűadat-kérések sora jön naponta, hetente. Ezeket is meg fogja tudni előzni, minden egyes olyan

típusú szerződés, ami még a törvényes értékhatárt sem éri el, az is fent lesz, kereshető és látható lesz.

Köszönjük a jelzést. Kapásból nem fogok tudni válaszolni, hogy mikor jön az utolsó frissítés, de ezeket

nyilvánossá kell tenni, ez nem kérdés.

Déva úrnak volt a Hírmondóval kapcsolatban egy kérdése, a lakossági levél, ha erre van igény, akkor azt
gondolom, és nyilván olyan színvonalú ahozzászólás, ennek semmi akadálya.

Dévai Ferenc: Próbáljuk meg, ha nem megy, akkor pontosítani kell

Dr. Göbl Richárd polgármester: Köszönöm. A honlap Í.igye rajtam nem múlik, én az ünnepi beszédemet

23-án éjszaka fél 11-kor fölrakattam'
Van-e még valakinek kérdése? Parancsoljonl

Nádházi Zsolt: NádháziZsolt vagyok, Budakalász Gyár utca 5-ből, és egyetlenegy kérdésem lenne, hogy

van a Sekrestyés utcában két eladó telek, a vezetés is árulta. Most azt láttuk a honlapon, mert ez műko-

dik, hogy ezt2019 előtt, azt hiszem, 45 miIlióért árulta az akkori vezetés, 2020-ban 53 millióért, 20Ż1', ez

tavaly volt, szeptemberében, azt hiszem, értékbecslő szakvéleménnyel 63 millió forintért árulták. Nem

tudták eladni, de lehet, hogytévedek, és akkor még nem volt 63, de'22 februárjában 63 lett azt hiszem,

és most, '2Ż szeptemberében visszament 55 millióra. Forián-Szabó Gergely alpolgármester úr nyilatkozta

valahol, vagy írta le, hogy az áfa i|yenkor megy a központi költségvetésbe, tehát ami marad, a nettó ár,

azzal tudunk számolni. 2oI9 óta eltelt 3 év, 2022 februárjában önok a Hírmondóban írtak egy cikket,

hogy Budakalászon is és az agglomerációban több mĺnt 30 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak. Ha

2022 februárjában egy telek bruttó 63 volt, akkor most hogyan lett szeptemberben 55 millió bruttó. ez

lenne a kérdésem.

Dr. Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Köszönjük a kérdést. Nem em|ékszem pontosan a '19-es árra,

de úgy emlékszem, hogy amikor elvégeztettÜkezt az értékbecslést, akkor körülbelÜl a duplájára emelte

az értékbecslő azárat a'].9-es meghirdetett árat. Én huszonvalamennyi nettóra emlékszem, és ebből lett

ez a körülbelÜl 50 plusz áfa. Az önkormányzatnak ilyen szempontból kicsit más a stratégiája, mint koráb-

ban. Most valóban, elég régóta húzódik ez a telekeladás, korábban volt olyan, hogy augusztusban meg-
jelent egy hirdetés pár napig, és elkelt olyan áron egy telek, mondjuk, a Mályva parkban, ha jól emlék-

szem, 40 millió forint volt a bruttó bevétel az egészből. Most ahhoz képest az önkormányzatnak az a
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stratégiája, hogy próbál fentről indulni. Tehát nem alacsony áron meghirdetni és gyorsan eladni, hanem

viszonylag magas árat határozott meg az értékbecslő.

Az áfakérdésben: jelentősen fÍ.igg attól, hogy aki megvásárolja a telket, az áfa-visszaigénylő pozícióban

Van Vagy sem. Nagyobb ingatlanoknál előfordul, hogy valaki egy céget hoz létre, akár egy családi ház

építésére is, pont az áfa miatt, ezétt egészen más feltételek vannak, ha magánszemély vagy vállalkozó
jelentkező van. Ezen az emelt áron az elmrilt időszakban nem mentek el a telkek. Ennek az egyik oka az

volt, hogy a környéken, konkrétan a telkek mogött, a városüzemeltetésitelepen vannak zavaró tényezők.

Ezt az eredeti értékbecslésben az értékbecslő tudtommal nem igazán vette figyelembe, ellenben a tel-

keket alaposan megnézők, vásárlójelöltek ezzeĺ számoltak, a környékbeli tapasztalatokból kiindulva.

A város próbál ezen két oldalróĺ javítani. Egyrészt az új értékbecslésbe belekerültek olyan elemek is a

felülvizsgálat során, ha jól emlékszem, tizenvalahány százalék, nem emlékszem pontosan, az árcsökkenés

mértéke, tehát látható volt, de nyilván nem ment vissza a '].9-es érték kozelébe. Az árcsökkenésben

benne volt az, hogy egyrészt a területen, aki odajon építkezni, annak ki kellszednia földből még ezt-azt,

illetve hogy a hátsó fronton ott Van a városüzemeltetési telep, illetve az is benne van, hogy a telkek ha-

tárán nyilván új kerítéseket is kell építeni. Ebbe az onkormányzat nem feccöl bele nagyobb osszegeket,

mert azt gondoljuk, ha valaki majd megveszi a területet, akkor beszáll.

Abban a szerencsés helyzetben van a város - Vagy volt eddig legalábbis -, hogy igyekeztünk nem telekel-

adásokból finanszírozni a folyó működésünket. Tehát 2019 óta az ingatĺanmérlegünk pozitív. Előtte, az

előző ciklusban, nem emlékszem pontosan, de L,3 milliárd körÜli telekeladás volt. Ezeknek a telekeladá-

soknak egy része a vizsgálóbizottságnál kötött ki, és van olyan is, amiben rendőrségi eljárás, nyomozás

folyamatban Van, mert feljelentés történt. Most ebben a ciklusban nem nagyon voltak telekeladások és

ingatlaneladások. Volt egy-két kisebb ingatlaneladás, nettó ingatlanvásárló pozícióban Van az önkor-

mányzat. Tehát például, ahol olyan terület volt, ami stratégiailag fontos az önkormányzatnak, azt gon-

doljuk, hogy hosszú távon az a város érdeke, hogy ott területet szerezzi..ink. Lehet, hogy most ettől egy

picit össze kell húzni magunkat, de itt most nem abban gondolkodunk, hogy ingyen gulyáspartit rendez-

zünk a Faluházban, mert lehet, hogy az rovid távon jó, de inkább a pénzt arra koltjük, hogy hosszú távon

is jó legyen a városnak.

Tehát ebben a telekügyben ezért történt meg a korrekció. Egyébként dolgozunk azon, hogy a várostjze-

meltetés zavaró funkcióit próbáljuk, amennyire lehet, kikoltöztetni onnan, Vagy amennyire lehet zava-

rásmentesíteni a terÜletet. Ez nemcsak a leendő új lakosoknak, vagy akik megveszik azokat a telkeket,

azoknak számít, hanem a többi, környékbeli lakónak is. ltt sajnos megint terÜletszűkében vagyunk, nem

egy ideális városĹizemeltetési telek, de most már folyamatban van olyan ingatlan, ami szintén önkor-

mányzati tulajdonban Van, ott megpróbálunk fölszabadítani arra, hogy ha nem is a teljes városÜzemelte-

tést, de legalább a lakosságot leginkább zavaró funkciókat odaköltöztetjĺ.ik.

És reméljük azt is, hogy lesz rá igény. Tehát föntről indulunk a licittel, most az értékbecslő kicsit lejjebb

vitte, meglátjuk, hogy itt érkezik-e ajánlat. Egyébként az ajánlattételnél nem abból indulunk ki, korábban

volt ilyen, hogy volt egy meghirdetett minimumár, és akkor azon elment, vagy ahhoz nagyon közel. Tehát

előfordulhat olyan helyzet is, hogy licitálnak a vevőjelöltek, meglátjuk, hogy mi lesz, ezen a korrigált áron

elmegy-e. Folyamatban van a pályázat.

Mátrai Zsolt: Koszonöm szépen. Nem azzal van a problémám, nem erre vetettem fel a kérdést, hogy

miért adjuk el a telkeket, mármint adják el, mert mondom, ha nincs a városnak kellő bevétele, akkor
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ezeket szokták csinálni. Nem ezzel van a probléma. A választ egyébként megkaptam, és csak azért tettem
fel így, mert kimondta, hogy az értékbecslő fölfelé tolta az árakat'..

Dr. Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Bocsánat, most lefele tolta, tehát volt egy értékbecslő, aki
nem Vette figyelembe azt,hogy van a környéken zavaró funkció. Lehet, hogy amikor ő éppen kiment; és
engedtessék meg, mi az értékbecslő munkájába semennyire nem szólunk bele. Tehát megbízunk ezzel
egy céget, a műszaki iroda munkatársai megmutatják neki a telket. Mi nem mondjuk neki azt, hogy most
ezt nyomja fol, nyomja le. Ad egy értékelési árat. Egyébként hozzáteszem, hogy minket is egy picit meg-
lepett, főleg, hogy a korábban, azelőző időszakban hirdetett, meghatározott árhoz képest nagyon nagy
volt az ugrás folfele, de azt gondoltuk, hogy miután nem Vagyunk időszűkében, tehát nem ettől függ az
életünk, szerencsére, mert elég tartalékot képeztÜnk egyébként idén is, tehát direkt úgy számolunk, hogy
ha nem megy el idén ez a két telek, akkor sincs semmi probléma, a város műkodése biztosítva van.
Próbálunk a működési kiadásokon, a dologi kiadásokon spórolni azért, hogy ne szoruljunk olyan helyzet-
be, hogy azt kelljen mondanĺ, hogy azért kellett levinni azárat, mert, mondjuk, rohanni kellett az értéke-
sítéssel, vagy kényszer alatt kellett eladni az ingatlant. Semmi ilyen kényszer nincs. Próbálunk úgy eljárni,
mintha jó gazda módjára a saját magunk ingatlanát kellene értékesíteni, tehát inkább föntről indulunk, és
aztán remélji.ik, hogy beesik a megfelelő vevőjelölt.

Nádházi Zsolt: Tiszta sor, koszönöm. De akkor is szeretném végigmondani. A lényege az volt, hogy az
értékbecslő, akit onök kifizettek, nyomott egy na8y árat,a mostani sokkal kevesebbet, kozel 10 millióval
kevesebbet. Ez csak azért érdekes, mert volt egy problémájuk a Kálvária sztorival, ahol volt egy érték-
becslés, meghoztak egy értékbecslést, innentől kezdve ez full hiteltelen nekem. Köszönöm szépen.

Dr. Forián'Szabó Gergely alpolgármester: Bocsánat, ne haragudjon, de ezt nem értem. A Kálváriánál a

telek, egészen más szituáció, nagyon jó lett volna, ha a városnak ott lett volna telkenként hasonló nagy-
ságú bevétele. Ehhez képest talán 6 millió forint bevétele volt a városnak telkenként, ráadásul kiderült
utólag, hogy tobb telket hozott létre a vállalkozó, legalábbis tobb házat épített oda, mint amiről az ere-
deti megállapodás szólt. Elég sok sebből vérzett, nem véletlen, hogy - sok mindenről lehet mondani, hogy
eltussolták az ügyeket - ebben az ügyben speciel a rendőrségtől érkezett olyan adatkérés, ami arra utal,
hogy zajlik a nyomozás.

Nádházi Zsolt: Koszonöm, és el is fogadom a választ. Nem ez volt a gond, az értékbecsléssel volt csak a
probléma. Ha bármiféle bűncselekmény történt az előző vezetésben, akkor természetesen a rendőrség,
ha végigviszik, 4 éve folyamatosan nyomoz'..

Dr. Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Ne haragudjon, de erre nincs ráhatásunk. Mi odaadtuk a

rendőrségnek. Erről nekünk is van egy véleményünk, most már eljutottunk oda, hogy a rendőrség is kér-
dezett, mert évekig nem kérdezett semmit, de most már a rendőrség is érdeklődik' Ennek is biztosan
megvan az oka meg a dinamikája, ebben mi, mint önkormányzat nagyon sokat nem tudunk hozzátenni
azonkívÜl, hogy néha megkérdezzÜk, hogy áll az ügy. Nem értem továbbra sem, hogy az értékbecslős
dolog, az, hogy mondott egy magasabb árat; egyébként azt is figyelembe kell venni egy értékbecslőnek,
nyilván, ha van egy meghirdetett ár, és azon, mondjuk, nem megy el a telek, akkor lehet, hogy az az ártúl
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magas' De azt nem értem, hogy az önkormányzat érdeke, a közpénzkezelésnek a szempontja hol sérül.

Mert nekÜnk azzalvan problémánk, amikor elkótyavetyélnek telkeket nagyon olcsón, és abból ráadásul a

városnak egy csomó pluszkoltsége keletkezik. Mert az, hogy megépültek ezek a lakóparkok, el lettek adva

azok a telkek, telkenként 4 meg 6 millió forintért, utána nekÜnk most kell építenünk utakat, kellett az

óvodaprojekttel mozdulni, és gyakorlatilag folyamatosan kell bővíteni az infrastruktúrát. Pont ma volt

rólaszó, Váli lstván kollégám kiszámolta, hogy egy új ingatlan, amit az önkormányzat értékesít, hogy be-

telepĹil egy lakos, annak utána körülbelül nagyjából 10 millió forintos az a költségvonzata, amit a város-

nak infrastruktúra-fejlesztésben rá kell tenni. Tehát minden olyan telek, ami nagyon jónak tűnt, hogy

eladjuk ezt a területet ennyiért, utána azonkívül, hogy a rendőrségi Ügy csak arra vonatkozik, hogy az

egyébként igazságügyi szakértő által becsĹjlt árhoz képest mennyivel lett alacsonyabban eladva, ez a

becslés nem Vette még figyelembe, hogy ezekkel a lakóparkokkal nekĹink később milyen költségeink

lesznek, ami már a következő önkormányzatot, a következő ciklust terheli. Ezeket kell most nekÜnk meg-

csinálni. Tehát most az a bűvészmutatvány, hogy mi befejeztÜk a telkek elkótyavetyélését, eladását, net-

tó ingatlant vásároltunk ebben a ciklusban úgy, hogy közben még próbáljuk behozni a korábbi infra-

struktúra-elmaradást. Ezen dolgozunk, és igyekszÜnk ezt, ahogy lehet, megvalósítani.

Nádházi Zsolt: Koszönöm szépen. Nem elkótyavetyélés, tény|eg nem támadásnak gondoltam'..

Dr. Forián-Szabó Gergely alpolgármester: A kérdésből úgy érzem, mintha az értékbecslőnek valami...

NádháziZsolt: Nem, csak az értékbecslésrőlvolt szó, amit hallottunk, 2o19-ből hallottunk egy árat, hogy

ennyibe került, meg onok mondtak egy árat, hogy az önok értékbecslője meg ennyit mondott. ltt ugyan-

ez Van, volt egy értékbecslés, kozben 30 százalékkal nőttek az árak, és most mégis majdnem 10 millióval

kevesebb a telek fél év alatt...

Dr. Forián_Szabó Gergely alpolgármester: A 2019-es árhoz képest, meg fogom nézni, de lényegesen

magasabb a mostani ár. Most fejből nem emlékszem a '19-esre, ha valaki emlékszik a pénzügyi, gazdasá-

gĺ bizottságből..' (Kozbeszólős:25 millióforinttolvoltok beőllĺtva.)25 millió forint. Ez a bruttó vagy a net-

tó ár volt? Na mindegy, almát almával, körtét körtével, tehát a nettó meg a bruttó árakat megfelelő

szinten hasonlítsuk össze. Tehát volt egy nagyon nagy ugrás, úgy emlékszem, korülbelül a duplájára ug-

rott, és abból most visszahoztunk 10-20 százalék mértékben, és még jóval följebb vagyunk, mint ami

korábban volt.

Nádházi Zsolt: Ezt értem, az agglomerációban minden folemelkedett, de nem erről beszéltem. 2022'

február és2022. szeptember közötti időszak, amit nem gondolnám, hogy csokkent. Azt értem, hogy azt

mondta, hogy akkor följebb tornázták, mert az értékbecslő ezt meg azt nem vett figyelembe, és az ér-

tékbecslésről akartam kérdezni. A választ megkaptam, köszönom szépen.

Lakossági hozzászólóz Egy lerágott csontot szeretnék tovább rágni. Hallottam a József Attila utcát, Kántor

utcát, Budai úttal senki nem foglalkozik' Tudom, az a válasz, hogy ez közút, és ezzel el van intézve. A

Czinke képviselő asszonyra lennék kíváncsi, hogy megszavazta-e ezeket a lezárásokat, mert ő azt képvi-

selte, amikor megválasztották, hogy ő mindent meg fog tenni a Budai úti lakosokért. Én nem látom, hogy
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Valamit is tenne. Mint régi budakalászi lakos, igen felháborítónak tartom azt, hogy engem kizárnak a To-

vis utcából Vagy a Hajnalka utcából; nekem ott élnek rokonaim, idősek. Van tanú, aki megmondhatja,

hogy a városban mindenhova gyalog járok. De vannak olyan szituációk, amikor igenis kocsival kell őket

segítenem. És erre semmi megoldás nincsen. Én ki vagyok zárva mint budakalászi lakos. Ezt felháborító-
nak tartom, és beszélünk a Kántor utcáról, József Attila utcáról, hogy ez pihenőövezet. Az önkormányzat

arra nem gondol, hogy a Budai úton Van egy bölcsőde, Van egy iskola, és most épĹil egy újabb óvoda,
pont tegnap néztem meg, és ott a gyerekek nem számítanak? Az ő egészséglik nem számít? Valamit ez

i.igyben is kellene csinálni. Tudom, hogy főút, tudom, hogy nem lehet elkerülni, de álljanak oda, hogy

mennyi autó megy ott el. ott is élnek emberek. És az iskolában, meg szoktam nézni, tényleg mindenki

kocsival megy, akik nagyon fel vannak háborodva, hogy ők pihenőövezetben laknak. Ez lenne az egyik
problémám.

A másik kérdésem az lenne, hogy a bűnmegelőzéssel kapcsolatban mit tesz az önkormányzat. Meft saj-

nos, ahogy olvasom, egyre tobb a betörés, egyre több az olyan probléma, hogy az ember fél a saját laká-

sában lenni. És sajnos nekünk is volt olyan tapasztalatunk, hogy a kapunkat kinyitották. Felvétel nem volt,

mert azon a részen nincsen kamera, a polgárőrök nem tudták megnézni, Vagy a városrendészet, és nem

látom azt, hogy itt a városban járna egy polgárőr, hogy nézzék, hogy milyen emberek mennek itt Buda-

kalászon. Nem tudom, az Auchan-parkoló kihez tartozik, de ott például nem lehet végigmenni, mert ál-
landóan molesztálják az embereket. Én még ott egy autót nem láttam, tudom, hogy mindenhol kevés az

ember. De ennek érdekében valamit tenni, fölvenni, tudom, hogy horrorisztikus költség. De ez nem

megoldás, mert ez egyre több, mivel megépültek a villák, hogy úgy mondjam, csalja a bűnözőket is. Mit
szándékoznak ez Ügyben tenni? Vagy most megalakult a polgárőrség, jól tudom? (Közbeszólós: lgen.)

Azokat segíteni valahogy. Tehát valamĺt elkÜlöníteni az ő számukra. Tehát valamit kellene tenni ez ügy-

ben is, mert erről sehol semmit nem lehet hallani. Az, hogy van 3 polgárőr, városrendész de nem önok a

polgárőrök. Önöket segítsék, úgy gondolom, valahogy, hogy még többen lehessenek, mert ez így tényleg

egyre rosszabb lesz. Koszönöm szépen.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Koszönjük szépen. A napokban, egy-két hete volt nálam az új rendőrtő-

kapitány, elmondta akkor a nyári statisztikákat, a szeptemberi még nem állt rendelkezésre, hogy egyet-

len bűncselekmény sem történt itt. A templombetörés volt, amiről tudott, de az is már talán szeptem-

berben volt, tehát jónak minősítette itt a bűnügyi helyzetet. Mindenesetre szoros kapcsolatban vagyunk,

és fogjuk jelezni, ha ilyenek vannak, illetve mindenképpen tudomást szereznek róla. A városrendészetnek
korlátozottak a lehetőségei, de ők is járkálnak, járják az utakat. A polgárőrség pedig még nem kért tőlünk
semmit.

Dr. Forián-Szabó GergeIy alpolgármester: Én sem láttam ilyen kérést, most komolyan. Említettem a pol-

gárőrség vezetőjének, próbáltam jelezni. Tényleg.

Dr. Deák Ferenc jegyző: Az iktatórendszerbe nem érkezett. Az onkormányzattal úgy tudunk kommuni-

kálni, hogy hivatalosan megkÜldjük.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Czinke Zsuzsa képviselő asszonyt megszólította
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Czinke Zsuzsanna képviselő: Annyit szeretnék mondani a Budai úttal kapcsolatban, az ott található in-

tézményekkel, ahol gyerekek tanulnak, óvodások vannak, én ezt körÜlbel[ll havonta szoktam jelezni a

hivatalnál. És a jegyző úr és a Polgármesteri Hivatal képviselői rendszeres megbeszéléseket és tárgyalá-

sokat folytatnak a Magyar Kozúttal is, hogy például azok a nagy súlyú teherautók ne haladhassanak át.

De adom a jegyző urat, és akkor ő elmeséli ezt pontosan, hogy ez hogyan zajlik.

Női felszólaló: De itt nem a teherautókról van szó.

Dr. Deák Ferenc jegyző: Bocsánat, megértettÜk a felvetését, és ezzel kapcsolatosan a képviselő asszony

hozzászólását azzal szeretném kiegészíteni - és ez talán válasz az on által felvetett kérdésre -, nyilván a

Polgármesteri Hivatal is látja, hogy a Budai úton áldatlan a helyzet. És a Magyar Közút felé most eljutta-

tott levelí.inkben Gazda Géza képviselő úr ötletét kidolgozva azt kérjÜk nyomatékosan a Magyar Kozúttól,

hogy hozzon létre olyan lámpás csomópontokat a Budai út elején, a Damjanich úr elején, ami lehetővé

teszi azt, hogy az az átmenő forgalom, ami a mi életminőségünket rontja, akik ott dolgozunk, ott élÜnk, a

gyerekek életminőségét rontja, az a forgalom lehetőség szerint a város határain kívÜl várakozzon. És

nyilván közlekedési mérnökök által ke|l ezt a várakozást majd meghatározni. A belső úthálózatot, tehát a

Budai úton és a Damjanich úton ne legyen kialakult forgalmi torlódás, dugó, hanem lehetőség szerint, ha

már várakozni kell, akkor olyan helyen várakozzanak a megnövekedett forgalmi terhelés miatt az autó-

sok, ahol a lakosság életminőségét nem befolyásolják, kevésbé befolyásolják.Ezaz első pont a tizenva-

lahány pontból, amit a Magyar Közútnak javasolunk, szorgalmazunk.

Második helyen pedig a nehéz tehergépjárművek kitiltása szerepel. Jeleztük már korábbi tárgyalásokon

is, hogy az a kérésünk, hogy a fuvarozók, amikor áthajtanak a Megyeri hídon, akkor a 11--es úton, illetve a

10-es út érintésével jussanak el a túloldalra, a pilisvörösvári térségbe, tehát ne rajtunk keresztül. Meg-

győződésem, hogy ez nem is okozna többletköltséget a fuvarozóknak sem []zemanyagban, sem időben.

Ez a két első pont. Aztán van sok apró jellegű kérés is, amit a közút felé rendszeresen jelzĹink. Ezeket

mindig szerepeltetjük a tárgyalási jegyzőkönyveinkben, mindig tárgyalunk róla. Amint van esemény,

azokról természetesen beszámolunk, és nagyon bízunk abban, hogy ezáltal, hogy a feltorlódó járműveket

esetleg kintebb tudjuk várakoztatni, nyilván a közút, illetve a kornyező telepÜlések véleményével össz-

hangban, talán akkor a belső úthálózat tehermentesül, átjárhatóbbá válik, és az egészségünk minősége

is, a levegő minősége is javul. Ez az elképzelés, amia miakarunk, és megkerestÜk a Magyar Kozutat.

Lakossági hozzászőló: Köszönöm. Az elsőre, hogy a rendőrkapitány úr mindent szépnek és jónak lát, azzal

azért nem értek egyet, mert továbbra is vannak az úgynevezett nagymamás telefonálások, és volt úgy,

hogy minket is fölhívtak, bár hál'istennek jól megúsztuk, és az az érdekes, hogy a rendőr elmondta, hogy

aznap éjjel öt budakalászinál volt kinn. Tehát ezzel teljes mértékben nem értek egyet, mert simán az

ember kapuját betolják, amikor be van zárva, megvannak betörések, maradjunk annyiban.

A másik, csak ötletelek, hogy amikor tudják, hogy ilyen nagy forgalom Van, mint pé|dául a Budai úton

meg ahol most jottÜnk le, hogy nincs arra lehetőség, hogy tényleg kikapcsolják a lámpákat és egy polgár-

őr odaálljon, és segítsen akkor a gyalogosoknak átmenni. Amíg ez meg nem oldódik. Mert lezártuk az

utcát, jó, rendben van, zárják le, engem nem érdekel, de valamit oda kell találni, ne csak a József Attila

utcát nézzék. Köszönom szépen.
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Nagel lstván alpolgármester: Néhány szóban a közlekedéssel kapcsolatosan, amit fölvetettek. A József

Attila utcát említette. Nyilván azok a beavatkozások, amelyek most történtek, azok a József Attila utcá-

nak, illetve a Szentendrei útnak a forgalmát, illetve a körforgalom, Lenfonó átjárót érintik eĺsősorban'

Női felszólaló: Nem, bocsánat, hogy közbevágok, nem, mert pont tegnap megfigyeltem, gyalog közleke-

dĹjnk a városban. Nem tudtak foljönni a József Attila utcán. Mi lett a vége? A Tanító utcán befordultak, és

mindenki a Budai útra átzúdult. Tehát hiába, akijön Békásmegyerről, egyszerűen az omszki parkból nem
lehetett kijönni, mert annyi autó jott a Tanító úton.

Nagel lstván alpolgármester: Pont erre lesz jó ennek a széles korű forgalomszámlálásnak az adatelem-
zése, hogy ezeket az irányokat, ezeket a ,,hova tartott" az az autô, amelyik éppen áthaladt az útszaka-

szon, ezeket lehet ebből modellezni. Egyébként nyilván mindannyian tapasztalunk nap mint nap más

közlekedési helyzetet. Azt gondolom, nem örom, hogy ilyen volt a helyzet, de mégiscsak egy erős forgal-

mi helyzetet sikerÜlt október 13-án rogzíteni, hiszen a Szentendrei út, a 11_-es út oda-vissza gyakorlatilag

visszatorlódott. Általában ezekben az időszakokban a legjelentősebb a belső forgalom. lgazából azt gon-

dolom, ennél sokkal rosszabb helyzetre már nem számíthatunk, mint amennyit rögzített ez az adatfelvé-
tel. Bízunk benne, hogy ebből sikerül információkat kigyűjteni.

Említette a rendészet kérdését. szerintem ezt nagyon fontos, hogy számokról, konkrétumokról beszél-
jÜnk. A rendészet 9 és fél fővel működik, tehát jó néhány rendész van. Cĺk reggel 6-tól este 1O-ig |átják el

a szolgálatot. Ez nyilván egy nyújtott szolgálati idő, 12 órás szolgálatban vannak a rendészek. Ebből a

létszámhoz az is szÜkséges, hogy egyáltalán minden napra legyenek elegen, mert 12 órás szolgálat után a

kötelező pihenést is biztosítani kell, de gyakorlatilag a járőrok folyamatosan járják a várost, és az intéz-

kedéseket meg is teszik. Konkrétan a mai napon kaptam az irodavezető asszonytól, hogy tobb mint 800
intézkedés az, ami az ideiévben történt. Ebben 60 darab figyelmeztetésen túl a kozigazgatásifeljelenté-
sek, a szabálysértési feljelentések, a helyszíni bírságok, a társhatóságok felé az intézkedés kérése és a
közigazgatási eljárás során kiszabott bírságoknak a száma is benne van' lgazából azt gondolom, hogy

igenis történik, konkrétan volt egy kérdés, hogy torténnek-e például figyelmeztetések, illetve bĺ.lntetések,

egy ilyen gócpont a Klisovác utcánál a temető sarkánál van, ahol keskeny a járda, és sokszor felparkolnak.

ott is gyakorlatilag az elmúlt időszakban 25 büntetést szabott ki a közterület-felügyelet. Tehát igazából az

ellenőrzések folyamatosa k.

Ugyanakkor azt is látjuk, hogy Budakalász 25 négyzetkilométer, tehát erre nincs annyi rendész, aki feltét-
lenül mindenhol ott tud lenni, ezért fontos, hogy a kamerarendszer műkodjon, és minél nagyobb terüle-
tet tudjunk azzal is lefedni, ezt kiegészítve a rendészet járőrözésével, ezt kiegészítve egyébként a rend-

őrséggelvaló szoros együttműkodéssel, a kozös szolgálatokkal, azt gondolom, ezek mind azt a célt szol_

gálják, hogy a közbiztonság jó legyen, javuljon' Azt gondolom, bár nem oröm számunkra, és nem is

mentség, hogy a környező telepiilésekhez képest - a rendőrség is mindig ezt jelzi - Budakalász nagyon jó

helyzetben van' Nekünk ez nem elég, mi azt szeretnénk, hogy még ennél is jobb legyen, és ezért mindent
meg fogunk tenni.

Lakossági hozzászóló: Köszonom szépen.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Csak egy mondat kiegészítés, hogy mondjak jót is az előző onkor-
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mányzativezetésről, hogy az előző ciklusban sikerÜlt a rendészetet folfejleszteni ilyen erősre. (Közbeszó-

lós: Akkor éjszako is volt?)A rendészet létszáma, ha jól emlékszem, este Io óráie volt, gyakorlatilag a

szolgálati létszám érdemben nem változott, szerintem a csúcslétszám hasonló lehetett, az utóbbi időben

egy picit növeltük. Tehát most ebben a nehéz gazdasági helyzetben azt gondoljuk, hogy a dologi kiadá-

sokat csokkenteni kell, de nem a rendészeten spórolunk. Sajnos, amit az előbb említett az a|polgármester

kolléga, hogy az automatikus figyelés, kamerázás nagyon sokat segített. Most fölkerÜlt egy bő tucat új

kamera, ezek mind be vannak kötve a városrendészet központjába, tehát onnan figyelhetők a közterÜle-

tek, ezek utólag is visszanézhetők, illetve folyamatosan van ember, aki koveti a képernyőket, tehát ott

akár azonnal is be lehet avatkozni. Egyébként pedig sajnos az a helyzet, hogy a rendőrségnél borzasztó

nagy létszámcsökkenés is volt, ezt a rendőrkapitány úr viszonylag őszintén elmondta, hogy sajnos nincs

emberÜk az egész térségben. Hozzánk képest valóban Pomázzal, Csobánkával, de még Szentendrével is

összevetve nálunk viszonylag kedvező a helyzet. Pont miután itt volt a rendőrkapitány úr, rá egy-két hét-

re én is hallottam ilyen besurranós, betorős esetről, tehát sajnos korántsem az a helyzet, hogy hátra tu-

dunk dőlni, ráadásul fényes nappaltörténtek ezekaz események, ami nagyon elgondolkodtató.

Egy dolgot tudunk még kérni, és ezt minden alkalommal elmondjuk, hogy nagyon sok olyan helyzet van,

hogy nem jut el a városrendészethez az információ, például én is beszélgettem egy közelben lakó nénivel,

akihez besurrantak, és kiderült, hogy őt már a megelőzőhőnapokban két alkalommalfelkeresték, egyszer

az ereszcsatornát szerették volna megjavítani, egyszer az önkormányzattól akartak hozni állítólag olcsó

krumplit. Egyik se mi voltunk. De ezekről az esetekről a városrendészet nem szerzett tudomást. És amikor

bementek hozzá és elvittek tőle értéket, utólag arról értesítettük a városrendészetet, de ott sem jut

mindenkinek eszébe, hogy ezt az információt átadja. Nekünk nagyon sokat segít abban, hogy ez a rend-

észcsapat a leghatékonyabban tudjon működni, hogy akár az utcán lévőktől, polgároktól, polgárőröktől

érkezzenek olyan információk, amelyek segítik a rendészet munkáját abban, hogy hatékonyan tudjunk

megelőzni. És például oda tegyÜnk fol kamerát, ahol a legtöbb probléma van, most azért itt elhangzott

pár helyszín, ezek szerencsére mind rajta vannak a mi térképi.jnkön is, de előfordulhatnak még olyan

helyek, ahol sztikséges a kamerarendszer bővítése. Ez a megoldás sem olcsó, de még mindig sokkal ke-

vésbé drága, mint az élő erő, egyszerűen nem is tudunk annyi élő erőt biztosítani.

Nagel lstván alpolgármester: Még a bűnmegelőzéssel kapcsolatban szintén a kapitány úrral történt

egyeztetés, illetve volt egy fórum, ahol a rendőrség képviselői ott voltak, és ott személyesen az egyik

rendőrségi kolléga, akivel beszéltem, aki a bűnmegelőzéssel foglalkozik, a rendőrség megígérte, hogy

nekik vannak rendszeres kiadványaik, akár havi rendszerességgel, ami az éppen aktuális vagy jelentősebb

számban megjelenik, tehát például az unokázós csalós, vagy az egyéb olyan kampányok, amelyeket a

b(jnozők indítanak' Ezekkel kapcsolatosan tájékoztató anyagot készítenek. Megmondom őszintén, én

személyesen ezekkel nem nagyon találkoztam, sem online, sem más formátumban. Azt ígérték, hogy

ezeket a kiadványaikat el fogják küldeni, és ezt a saját területeinken, a Hírmondóban és a honlapon is

meg fogjuk jeleníteni, pont azért, hogy ez eljusson a lakókhoz, hogy ha van ilyen csalás vagy van ilyen

próbálkozás, akkor erre felkészÜltek legyenek gyakorlatilag, és ne essenek áldozatul'

Lakossági hozzászőló: Köszönöm. remélem, hogy nem lesz több bűnozés, és remélem, ha még a polgár-

őrökkel is össze tudnak hozni bizonyos egyezkedéseket, és javulni fog a város kozbiztonsága. Köszonom'
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Dr. Göbl Richárd polgármester: Köszönjük. Keressenek minket, és akkor fogunk erről is beszélni

Janitsek Romola: Koszönöm. Egy gyors kérdés: várható, hogy a polgárőrségről onök is tájékoztatást ad-

nak? Hiszen éjszakánkéntelmennek járőrözni, romló közbiztonság, kevés a rendőr, kevés a rendőr. Akkor
azvárhato, hogy a polgárőrségrőlszélesebb körű tájékoztatást adnak? Pont a Hírmondóban, a honlapon,
a Facebookon, ne csak a rendőrségi kiadványokról, hanem arról is, hogy megalakultak, hogy éjszaka jár-

őroznek, mert ez a lakosság érdeke is. Elhangzott, hogy kevés a rendőr, kevés a rendész, illetve nem any-

nyi, amennyi kellene. Ez lenne a kérdés. Várható, hogy erről tájékoztatást adnak? Mert eddig nem tör-
tént meg. Köszonöm.

Dr. Göbl Richárd polgármester: lgaza van egyébként, a rendőrkapitány úrtól hallottam azt, hogy elég
szép létszámmal, és talán nálunk a legnagyobb létszámmalvannak jelen. Hasznosnak ítélte ő is a munká-
jukat. Úgy gondolom, az onkormányzat és talán a polgárőrség között még azok a csatornák nem teltek
be, nem lett valahol hivatalos ez a kapcsolat.'. (Kozbeszolds: Személyes beszélgetésekvoltak az elnokségi
tagokkal és alpolgórmester ťlrral.)Akkor erről alpolgármester úr tud nyilatkozni.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: lgen, én találkoztam az előző elnokség tagjaival, csak utána ők
lemondtak valami miatt, ha jól emlékszem, valami probléma volt, mert lemondtak. Az új elnökséggel még
nem találkoztunk,

Lakossági hozzászőlő Én máshogy tudom a dolgot.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Én találkoztam velük, jöttek hárman, és abból ketten lemondtak.
Azt mondták egyébként, hogy próbálnak az akkor még egyik elnökségi tag úrral együttműködni. Nem
tudom, mi tortént, mert utána lemondtak. De egyébként nyugodtan, ahogy említette polgármester úr is,

érdemes bejelentkezni.

Lakossági hozzászőlő: Állĺtolag ezek a csatornák ismételten neki lehet ugrani ennek a dolognak. Ezt a

tévénézők is láthatják.

Forián-Szabó Gergely alpolgármester: Azt gondolom, vannak olyan objektív dolgok, amiket elmondtunk
ezen a találkozón, tehát nem árulunk zsákbamacskát. Nekünk nagyon fontos az, hogy a polgárőrség

minden szempontból hiteles legyen. Alapvető, hogy annak a vezetői, a reprezentáló személyiségek jog-

kovető magatartást folytassanak, olyan emberek legyenek, akikre az ember tényleg rá meri bízni az ér-

tékeit, akiknek az előéletÜk makulátlan, nincsenek velÜk kapcsolatban olyan aggályok, amelyek mondjuk,
megkérdőjelezik azt, hogy az ember az élet- Vagy Vagyonbiztonságot rájuk bízza-e. Ez nagyon fontos do-

log. Ezt elmondtuk, személyesen elmondtam a találkozón' Azóta még nem találkoztunk az új elnokséggel,
de nagyon szívesen megtesszük.

Dr. Göbl Richárd polgármester: Egyébként ezzel kapcsolatban nagyon érdekes dolog, azt gondoltam, egy

ilyen funkció tényleg megköveteli az erkölcsos előéletet. Azt mondta a rendőrfőkapitány úr, hogy még
erkölcsi bizonyítványt sem kérnek - kicsit furcsállottam - a polgárőrtől, aki ezt vállalja. De mindegy, nincs
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ennek a vitának így partja, tehát érdemes minket megkeresni hivatalosan, és akkor megbeszéljük, hogy

miben tudunk segíteni'

Lakossági hozzászóló: Elnézést kérek, én arra gondolok, hogy nem erkolcsi bizonyítvánnyal kell menni

jelentkezni, hanem a hivatal ellenőrizze le azt, aki bejelentkezik.

Dr. Göb! Richárd polgármester: Ehhez nincsen jogunk. Nem tudom, Van-e még kérdés, de rendkívüli

kérdésként, ha nekem is szabad, azt szeretném mondani, környezettudatosak és zöldegyesület vagyunk,

de mi van a hulladékudvarral, szerintem ez sok embert érdekelne, engem nagyon, és számtalanszor in-

terjúvoltak, és ha megkérhetem, hogy mondaná el, hogy hátha itt sokakat érdekel, mert például vannak

hulladékaink, amiktől nagyon nehéz megszabadulni, Vagy Van, aki azt egyszerűen a kukába dobja, mert

nincs hol leadja.

Balogh Csaba képviselő: Polgármester úr, bocsánatot kérek, Beához szeretnék intézni egy kérdést. |tt Ül

az a kedves hölgy, aki azt kérdezte tőlem néhány nappal ezelőtt, hogy konkrétan hol lehet zsákot szerez-

ni, ha a zoldhulladékos kuka megtelik, tulajdonképpen hol lehet hozzájutni, hiszen a hulladékudvarunk

zárva van, nincs zárva. Tehát jelenleg ennek a módszertana hogy néz ki.

Fetterné Ferenczy Beatrix irodavezető: Akkor először a hulladékudvar várható Vagy nem várható nyitá-

sával kapcsolatosan. Pillanatnyilag a katasztrófavédelem talált olyan kifogásokat, mely szerint a tűzivíz

tározása Vagy a tűz oltásához szÜkséges tűzcsapok nem megfelelő távolságban vannak a hulladékudvar

mostaniterÜletéhez, illetve vagy a régitűzivíztározót próbálja Üzembe helyezniaz önkormányzat vagy új

tűzcsapokat épít ki. Ennek vannak tervezési meg kivitelezési koltségei. Várhatóan, ha ezt az utolsó aka-

dályt is át tudja ugrani az önkormányzat, akkor elképzelhető, hogy a hulladékudvar, mondjuk, idén már

biztosan nem, de talán jovőre megnyílik' Most lesz egyébként a hulladékcsokkentési hét novemberben,

és itt megragadom az alkalmat, hogy mindenkinek fölhívjam erre a figyelmét.

Természetesen mi is reménykedtünk abban, hogy az utolsó ellenőrzés előtt már nyáron megnyílik a hul-

ladékudvar, éppen ezért előrehoztuk az évenkénti egyszeri veszélyes hulladékgyűjtési akciót az év első

felére. Miután látjuk, hogy ez továbbra is még akadályokba Ütkozik, az önkormányzat, illetve a hivatal

fölvette a kapcsolatot a szolgáltatóval az ügyben, hogy novemberben ismételten rendezzenek egy veszé-

lyeshulladék-gyűjtési akciót, ahol az olyan hulladékoktól tudna a lakosság esetleg megszabadulni, amit

egyébként a kommunális hulladékgyűjtőjébe nem tud eltenni, illetve a szelektív hulladékgyűjtés során

nem tud ettől megválni.

A napokban várjuk a szolgáltató visszajelzését, és reményeink szerint pontosan ehhez az akcióhoz, az

európai hulladékcsökkentési héthez kapcsolódóan sikerÜl megrendezni még egy veszélyeshulla-

dék-gyűjtési akciót, ami egy kicsit orvosolja ezt a problémát. Csak egy kis tapasz ezekre a dolgokra.

A zoldhulladékgyűjtő-zsákokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy minden hónapban itt van a szol-

gáltató, minden hónap utolsó csÜtörtokén a Lenfonó területén, nem a hulladékgyűjtő udvarban, hiszen

azt a katasztrófavédelem bezáratta, hanem előtte, a régi polgárőrség bejárata mogöttiterÜleten Van az

irodájuk, ahol ügyfélfogadást tartanak, tehát ott személyesen is tud zsákokat igényelni az, akinek erre

pluszban szüksége van. llletve, ha felveszi a szolgáltatóval kozvetlenül a kapcsolatot, akkor a szolgáltató

rugalmasan házhoz viszi neki ezeket a zsákokat, amit le is számláznak. A szolgáltató elérhetősége fenn
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Van a honlapon. Javasolom, hogy ne telefonon próbálják felvenni a kapcsolatot, mert elég nehezen kap-
csolják őket, hanem inkább az e-mailes elérhetőséget tudom javasolni, és akkor meg tudja rendelni, hogy
hány zsákot szeretne, és azt ki fogja neki vinni a szolgáltató, Vagy személyesen minden hónap utolsó
csütortökén a Lenfonó területén át lehet venni' Köszönöm.

Dr. GöbI Richárd polgármester: Nem tudom, van-e még valakinek kérdése. Ha nincsen, megköszönöm
mindenkinek az építő hozzászólását. A napirendi pontok végére értÍ.jnk. Koszönöm a képviselő-testület
munkáját, az i]lést ].9:45-kor berekesztem.
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