Közmeghallgatás Dunakeszion, 2019.12.12.

Kérdések

Dunakeszi Önkormányzat közmeghallgatás
A Dunakeszi Önkormányzat 2019-es közmeghallgatásán feltett kérdések.
A kérdések nagyobb részét e-mail-ben, illetve a Facebook oldalon kaptam, egy részük saját kérdéseim
voltak. A választokat az önkormányzat 15 napon belül írásban is közzéteszi.

Révdűlő: nagyfeszültségű vezeték kiváltása földkábellel
A Dunakeszi felett átívelő nagyfeszültségű vezeték sok lakó életét korlátozza. 10 oszlopa 1,8 km
vezetéket tart a lakott terület felett. A vezeték helyettesítése földkábellel már 10 éve része a
településfejlesztési tervnek, de a megvalósítása eddig elmaradt.
Kérem a kérdés felülvizsgálatát és a feltárt lehetőségekről a lakosság tájékoztatását.

Barátság úti kutyafuttatók
A Barátság úti lakótelepen a kutyák helyzetére sajnos eddig semmilyen elfogadható megoldás nem
született.
A meglévő kutyafuttató – amely Dunakeszi egyetlen hivatalos kutyafuttatója - alkalmatlan a céljaira.
Talajcserére volt ígéret, de nem történt meg, a kiültetett fák még minimum 5-10 évig árnyékot se
fognak biztosítani, a kerítés túl alacsony. Vízvételi lehetőséget szeretnénk a futtatóba, a beígért
földcserét, valamint azt, hogy cseréljék ki a kerítést egy futtatóhoz alkalmas kerítésre.
A 4. számú választókörzet kutyatartói igényt szeretnének benyújtani egy új kutyafuttató létesítésére,
és a kialakítás előtti egyeztetésre a tájolásról, felszereltségről. Javaslat a Kőrösi parknál lévő játszótér
túloldala, vagy a Barátság útja 5-9 közötti parkoló melletti terület.

Kutyás strand
Mit tervez az Önkormányzat és mikorra a Duna parti kutyás strand fejlesztésével kapcsolatban?

Városi tömegközeledés
Mikorra tervezi a város a tömegközlekedés átfogó megoldását?




Legalább negyedóránkénti menetsűrűség a nagyállomáshoz
Alsó és az Auchan környékén lévő üzletek, az aldit és a lidl-t is beleértve elérhetősége busszal
Lesznek-e iskolabuszok?

Kossuth – Széchenyi utca kereszteződés
Napi szintű, főleg a reggeli és esti órákban előforduló közlekedési káosz megoldását igénylik a
közlekedők. Nincs zebra, a Fót felé vezető oldalon, a buszmegállótól a sarokig az emberek egy kb. fél
méteres földsávon kénytelenek a járművek közvetlen közelében gyalogolni!
Tervez e az önkormányzat valamilyen változtatást a kereszteződésben tapasztalható problémák
megoldására?

Közlekedés rendje az Állomás sétányon
A szálló és a Tankerületi Központ mellett mind két oldalon parkoló autók sora áll a tiltó tábla ellenére.
Iskolakezdéskor és délután képtelenség gyalogosan közlekedni, mert autók száguldoznak, holott csak
engedéllyel lenne szabad behajtaniuk!
Az Állomás sétányon a közterület-felügyelet, vagy a rendőrség miért nem tesz rendet? Kérem a
kérdés felülvizsgálatát és a feltárt lehetőségekről a lakosság tájékoztatását.

Barackos utca szilárd burkolat és közvilágítás
2006 óta van rá ígéret, hogy a Barackos utca szilárd burkolatot kap, de a Cseresznyés utcától északra
a Kárpát utcáig a mai napig sárban és vak sötétben kell közlekedni. A Cseresznyés utcától jobbra, ahol
2 - 3 éves társasházak vannak, ott még az építkezés megkezdése előtt évekkel már volt aszfalt réteg,
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világítás! Irritáló, hogy a polgármester hangoztatja, hogy Dunakeszin minden utca aszfaltozva van,
illetve a korábbi képviselő is ígéretet tett a megoldásra!
Tehát a kérdésem az lenne, tervez e az önkormányzat valamilyen megoldást a Barackos utca
aszfaltozására, világítására, ezek megoldására?

Parkolás
Az 1 sz. postánál a parkolás kérdésének rendezését összesen annyiban látja az önkormányzat, hogy
kirakatta bal oldalra a megállni és várakozni tilos táblát?
Mikorra tervezik a dunakeszi parkolási rend átalakítását és milyen lépéseket terveznek? Lesz-e fizetős
övezet és hogyan kell majd fizetni?
Kérem a kérdések felülvizsgálatát és a feltárt lehetőségekről a lakosság tájékoztatását.

Alsói vasúti átjáró és környéke
Hogy áll a tervezet átalakítás? Lesznek-e változások a korábban ígértekhez képest és mikorra várható
az átalakítás elkészülte?

Kerékpárutak
Hol terveznek új kerékpárutakat építeni? Mi történik a korábban ígért kerékpárút-fejlesztésekkel és
hogyan áll a régóta ígért Budapest-Vác kerékpárút dunakeszi fejlesztése? Milyen kiszolgáló
létesítményeket (pihenő, wc, szervízpont, …) terveznek és pontosan hol?

Zöld hulladék elvitelének utolsó időpontja
A zöld hulladék elvitelének utolsó időpontja egy későbbi időpont legyen. Az elmúlt években sokáig
volt jó idő. Nagyon szép bokrokat kell levágnunk, pedig még nem hullik le a fák levele.

Zöldfelületi mutató betartása
Hogyan ellenőrzik az általános min. 50 %-os zöldfelületi mutató betartását az új építésű házaknál? Az
ellenőrzésnek milyen fényképekkel vagy egyéb módon dokumentált adatai kerülnek rögzítésre a
vizsgálat (ellenőrzés) során?
Javasolt, hogy az utolsó 1-3-5 év építési engedélyeit vizsgálják felül és készítsék el a mai valós helyzet
adatait. Cél, hogy minden új beépítésnél be kelljen tartatni az előírásokat.
Kérem a kérdések felülvizsgálatát és a feltárt lehetőségekről a lakosság tájékoztatását.

Levegőminőség
Dunakeszi fuldoklik.
Mit óhajt tenni a Város annak érdekében, hogy javuljon a levegő minősége? Mikorra várható javulás?

Középiskolák
Miért két középiskola épül egymás mellett, ahelyett, hogy egyetlen épülne, amely ugyanannyi diákot
lenne képes befogadni, mint az a kettő? (Az, hogy egyik humán, másik reál nem indok, miért ne
lehetnének egy intézményen belül többféle osztály.) Feltehetőleg egy intézményt jóval
gazdaságosabban lehetne üzemeltetni, mint kettőt.
Mikor kerül be a helyi építési szabályzatba az iskolák és környékük kialakítása? Hogyan és milyen
eszközökkel kívánják bevonni a dunakesziek minél szélesebb tömegét ennek kialakításába, illetve a
véleményezésébe?
Kérem a kérdések felülvizsgálatát és a feltárt lehetőségekről a lakosság tájékoztatását.

Barátság úti piac
Az elhanyagolt Barátság úti piac miatt egyszerűbb máshova járni, Újpestre vagy a Lehel-térre, és
zavarja a dunakeszieket, hogy a szomszédos városokban milyen nagy és jól menő piacot tudnak
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szervezni, miközben Dunakeszin egy nehezen megközelíthető városszéli helyen működik pusztán egy
kispiac.
Mikor foglalkoznak a Barátság úti piac helyzetével? Milyen megoldás várható, ki a kérdés felelőse és
mikorra várható megoldás?

Választási törvénysértések következményei
A 2019-es önkormányzati kampányban jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy Dunakeszi
Önkormányzata megsértette a választási eljárásról szóló törvényt, mert többek között közpénzből a
fideszes jelöltek kampányát támogatta.
Megtörtént-e az Önkormányzatban a törvénysértések kivizsgálása és a felelőségre vonások? Tervezike a dunakesziek tájékoztatását a vizsgálat megállapításairól? Jelentette-e a tiltott pártfinanszírozás
gyanúját az Állami Számvevőszék felé a törvénysértésről tudomást szerzett hivatalos személy az
Önkormányzatból?

Lakhatás
Tervezik-e önkormányzati bérlakások vagy szolgálati lakások kialakítását Dunakeszin?
Mit tesz az Önkormányzat a Dunakeszin történő kilakoltatások megakadályozására és a lakók
segítésére?

Vagyonnyilatkozatok
Miért nem nyilvános az új képviselőtestület és a polgármester 2019-es vagyonnyilatkozata? Mikor és
hogyan lesznek ezek nyilvánosak?

Átláthatósági minimumprogram
Több önkormányzat fogadta el fideszes támogatással a civil szervezetek által kidolgozott
átláthatósági programot, az „Ez a Minimum”-ot, amelyhez dunakeszi önkormányzati képviselők is
csatlakoztak.
Tervezi-e a dunakeszi önkormányzat ezen pontok rendeletbe foglalását és gyakorlati megvalósítását,
a működésével és gazdálkodásával kapcsolatos nyilvánosság fejlesztését?

Felügyelőbizottsági és tanácsnoki megbízások ellenzéki képviselőknek
Több ellenzéki vezetésű városban tiltakoznak fideszes képviselők, hogy nem tudják a város
működését és gazdálkodását ellenőrizni, mert a városi cégek felügyelőbizottságaiban nem kap az
ellenzék helyet. Dunakeszin sincs egy ellenzéki delegált sem a városi cégek vagy a sportegyesület
felügyelő testületeiben. Tanácsnoki megbízást is csak az ellenzéki együttműködésből kilépett két
képviselő kapott.
Hogyan biztosítja az Önkormányzat Dunakeszin a választók 45%-t képviselő ellenzék részvételét a
városi cégek ellenőrzésében és az önkormányzati munkában?
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