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Tárgy: Előterjesztés Budakalász fél-elkerülő út

Szczuka Attila főépítész

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2021.szeptember 30-i ülésére
A Budakalász fél-elkerülő út beruházásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás
feltételeinek meghatározására vonatkozó
35/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Pomáz Város Önkormányzata 2021. február 11-én tartott Képviselő-testületi ülésén hozott
35/2021. (II. 11.) sz. Ök. határozatában részletes feltételeket fogalmazott meg a tulajdonosi
hozzájárulás megadásához.
A Pomáz Klisovácz utca környékén lakó polgárok 2021. 08. hónapban hivatalos beadvánnyal
fordultak az Önkormányzathoz melyben összegyűjtött hiteles aláírásukkal kérték, hogy ne
szerepeljen a határozatban feltételként, hogy „Az út kerüljön meghosszabbításra a Klisovácz
utcán át a Rákóczi utcáig, ezáltal a lakótelep fölötti terület ne a Vörösmarty utcát terhelje.”
A lakossági beadvány tárgyát képező kérésről Pomázon 2021.08.27-én megtartott lakossági
fórumon, majd az Önkormányzat honlapján ugyanerről lefolytatott „on-line szavazásra”
beérkezett összesen 422 érvényes szavazat kiértékelésének eredményeként - a többségi
akaratnak megfelelően – javaslom, hogy a korábbi határozatból kerüljön véglegesen törlésre
az idézett feltétel.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntés
meghozatalára.
Pomáz, 2021.09.15.

Leidinger István
polgármester
Melléklet:
Előzetes Jelentés a Budakalászi félelkerülő út leágazó útjainak on-line szavazásról

Előzetes Jelentés a Budakalászi félelkerülő út leágazó útjainak on-line szavazásról

Az augusztus 27-én megtartott lakossági fórumon elfogadott elvek szerint új on-line szavazást
indítottunk, amelynek kérdései az alábbiak voltak

8.Szükségességét érzi Ön az un "Budakalász-Pomáz félelkerülő út megépítésének?Hiba! A
könyvjelző nem létezik.

9.Támogatja-e, hogy a Budakalászi útról a Vörösmarty lakótelep megközelíthető legyen egy új
kiépített úton? (az ábrán rózsaszínnel jelölt úton) Hiba! A könyvjelző nem létezik.
10.Ön szerint jó ötlet a Budakalászi útról a Klisovácz utca megközelíthetősége egy új építésű
úton? (Pirossal jelzett “A” betűvel jelölt új út)Hiba! A könyvjelző nem létezik.
11.Ha nem épül meg a Klisovácz utca, támogatna-e egy Illyés Gyula utcát elérő út kiépítését?
(Kékkel jelzett “B” betűvel jelölt új út)Hiba! A könyvjelző nem létezik.
12.Ha nem épül meg a Klisovácz utca, támogatna-e egy Illyés Gyula - Katona József és Dobó
István utcákat elérő út kiépítését? (Kék - zölddel jelzett “BC” betűvel jelölt új út)Hiba! A
könyvjelző nem létezik.
A kérdőív, a korábban 2021. 02.28-03.08-ig szavazásra feltett on-line kérdőív másolásával és
kiegészítésével született meg. A kiegészítéshez figyelembe vettük a lakossági fórumot kezdeményezők
javaslatát.
Az így megalkotott kérdőívet 2021. 09. 06-án 9:23 perckor nyitottuk meg és 2021. 09.13. 13:29 perckor
zártuk le.
A kérdőívre összesen 461 szavazat érkezett 124 esetben azonos IP címről és 18 esetben azonos e-mail
címről. Mivel nem kötöttük ki, hogy egy IP címről és e-mail címről csak egy szavazat érkezhet, ezért
ezeket érvényesnek tekintettük abban az esetben, ha a szavazó neve, vagy helyrajzi száma
különbözött. Azonos adatokkal történő szavazás esetében, csak az utolsó szavazatot vettük
figyelembe.
5 szavazó nem fogadta el az adatkezelési nyilatkozatot, így őket is kiléptette a rendszer.
Összesen 422 érvényes szavazat érkezett, amelyből 393 fő pomázi, 25 nem pomázi, de Pomázon van
ingatlanja, közülük 2 nem tudta igazolni a helyrajzi számot vagy az utcát, az ő szavazatukat nem vettük
figyelembe. 4 fő nem nyilatkozott, hogy pomázi vagy nem, de a megadott utca és hrsz helyes volt.
Így a végére 420 érvényes szavazat született, amely összesen 71 utcából érkezett.
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Igen 292 (70,7%) Nem 112 (26,6%) Nem tudja 7 (1,66%) Nem válaszolt 4 (0,95%).
9. Támogatja-e, hogy a Budakalászi útról a Vörösmarty lakótelep megközelíthető legyen egy új
kiépített úton? (az ábrán rózsaszínnel jelölt úton)
Igen 219 (52,14%) Nem 189 (45,0%) Nem tudja 9 (2,14%) Nem válaszolt 3 (0,71%).

10. Ön szerint jó ötlet a Budakalászi útról a Klisovácz utca megközelíthetősége egy új építésű
úton? (Pirossal jelzett “A” betűvel jelölt új út)Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Igen 146 (34,76%) Nem 259 (61,67%) Nem tudja 9 (2,14%) Nem válaszolt 6 (1,43%).

11. Ha nem épül meg a Klisovácz utca, támogatna-e egy Illyés Gyula utcát elérő út kiépítését?
(Kékkel jelzett “B” betűvel jelölt új út)Hiba! A könyvjelző nem létezik.
Igen 105 (25,00%) Nem 288 (68,57%) Nem tudja 21 (5%) Nem válaszolt 6 (1,43%).

12. Ha nem épül meg a Klisovácz utca, támogatna-e egy Illyés Gyula - Katona József és Dobó
István utcákat elérő út kiépítését? (Kék - zölddel jelzett “BC” betűvel jelölt új út)Hiba! A
könyvjelző nem létezik.
Igen 108 (25,71%) Nem 287 (66,33%) Nem tudja 18 (4,29%) Nem válaszolt 7 (1,67%).
A lakossági fórumon azt ígértük, hogy az érintett utcák lakosainak a véleményét vesszük elsődlegesen
figyelembe a szavazásnál. Így a Klisovácz utca megépítését csak 9 utcabeli szavazó támogatta, 55
ellenezte, (leágazó utcák nélkül). Az Illyés Gyula utca esetében 1 fő itt lakó támogatta és 55 lakó
ellenezte.
A Katona József – Dobó István utca esetében 3 igen született és 59 nem.
A 10-11-12. kérdésekre az ott lakók elég egyértelműen kifejezték a véleményüket, további vizsgálatot
nem tartok indokoltnak. A Vörösmarty utca folytatása esetén nem ilyen egyértelmű a szavazás
végeredménye, ezért erre az utcára érkező szavazatok eredményét – miszerint mely utcák lakóinak a
véleményét vegyünk figyelembe, tovább kell vizsgálni.
Most akkor mi van?
Most az a helyzet állt elő, hogy az elkerülő út megépítéséhez adott tulajdonosi hozzájárulásunk
határozatát módosítani kell és a Klisorvácz utcára vonatkozó rész visszavonására teszek javaslatot a
képviselőtestületnek. Ez az utca nem volt a NIF tervei között, nem is készültek rá tervek. Az Illyés, Dobó
utca esetében még ennyi probléma sincs, az csak egy alternatíva keresés volt arra az esetre, ha a
Klisovácz utcát elutasítják az ott lakók.
A Vörösmarty utca meghosszabbítása az előző önkormányzat kérelmére került be a tervezési
programba, ami befogadásra is került, a tervek készen vannak.

Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő-testének
…./2021 (…….) számú önkormányzati határozata
A Budakalász fél-elkerülő út beruházásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás
feltételeinek meghatározására vonatkozó 35/2021. (II. 11.) Önkormányzati határozat
módosításáról

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 13. § (1) 1. és 2. pontjában és 107. §-ában
rögzített jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A Határozat 2.6 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.6. A Vörösmarty lakótelep irányába haladó szakasz (2+350 km szelvény -3+145,99
km szelvény között) kialakítása olyan legyen, hogy a jelenlegi helyi építési
szabályzatban, valamint a településszerkezeti tervben és az agglomerációs tervben is
szereplő Pomázt elkerülő úthoz csatlakoztatható legyen a későbbiek során.”
2. A határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondoskodik.
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