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Budakalászi
ÉVÉRTÉKELÉS

Budakalász Város Önkormányzatának beszámoló 
kiadványa a 2018. évi eredményeiről



eredményekben 
gazdag év áll 
mögöttünk
Saját forrásokra támaszkodva fejlődött a 
város 2018-ban

Ismét tartalmas év áll mögöttünk. Vá ro sunk 
tovább gyarapodott, 2018-ban is szebb és 
élhetőbb lett Budakalász. Az elmúlt év-
ben is fontos szerep jutott az útépítéseknek, 
emellett a gyerekek oktatási-nevelési körül-
ményeit segítettük, támogattuk a nyugdíjas 
korosztályt, a városi sportot, folytattuk a ren-
dezett városkép megteremtésére elkezdett 
törekvéseinket és nagy hangsúlyt fektettünk 
a közösségi élet, valamint a közbiztonság 
fejlesztésére. Míg 2017-ben több nyertes 
pályázatunk segítette a város fejlődését,  
addig az elmúlt esztendőben inkább saját 
forrásainkra támaszkodtunk. 

Legnagyobb beruházásunk a Gerinc  
utca megépítése volt. A város teljes költ-
ségvetésének meghatározó részét, mintegy  
266 millió forintot költöttünk a projektre. 
Hatalmas mérföldkő ez a Berdó városrész  
fejlesztésében. Elmondhatom, hogy sokan  
bíztak a megépülésében, de voltak olyanok is,  
akik nem hitték, hogy valaha megvalósul.  
Először a csatornázást kellett elvégez
nünk, ami különösen küzdelmes munka 
volt, de kitartással sikerült megvalósítani. 
Ezt követően 2018 feladata az út és csa-
padékvízelvezetés megépítése volt. A 
be ruházás költségét teljes mértékben saját 
forrásból fedeztük, hitelt nem vettünk fel 
és a lakóknak sem kellett hozzájárulást 
fizetni. Fontos elmondani, hogy útépítési  
gyakorlatunk ritkán alkalmazott módszer 
az önkormányzatok körében. A legtöbb 

településen és korábban Budakalászon is a 
lakóknak is fizetni kellett az utak építéséért.  
A Gerinc utca aszfaltozása tavaly kará csony-
ra készült el teljesen. Az új út jelentősen 
megváltoztatta a környék lakóinak életkö-
rülményeit és emellett az ingatlanok értéke 
is emelkedett. Bízom benne, hogy a Berdó 
lakói örömmel használják a szép, új utcát!

Másik nagy jelentőségű beruházás a Budai 
út felújításának befejezése volt. Az elavult 
utcaképet korszerű, szép, zöld, funkcio
ná   lisan is jól működő  parkolókkal, járda
szé lesítéssel, védőpollerekkel, buszöböllel 
meg épített - városközpont váltotta föl. A re-
konstrukcióval nem szeretnénk megállni, a 
későbbiekben a főtérrel, majd a Budai út Ady 
Endre utcáig terjedő szakaszával folytatjuk a 
felújítást.
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Fontos eredmény a Szentistvántelepi 
Általános Iskolában a szintráépítéssel 
létesült négy új tanterem. Több váratlan 
esemény miatt csúszott ugyan a kivitelezés, 
de a bővítésnek köszönhetően most minden  
osztálynak megfelelő tanterme van az isko
lában. A még kényelmesebb elhelyezést és a 
konténertermek elszállítását az új iskola old-
hatja majd meg. 

Rengeteg támogatást adtunk 2018ban  
a kalászi egyesületeknek, szerveze-
teknek, intézményeknek. Így három millió 
forinttal támogattuk a budakalászi egyház-
közösségeket, az Egészségklubnak állandó  
klubhelyiséget biztosítottunk, a Kalász Suli  
ban két tanterem berendezését finan  szí
roztuk, támogattuk a városi sport egye
sületeket (a BMSEt, a Cyeb Budaka lászt,  
a Teniszklubot, az ÓbudaKalász RG TCt,  
a Fénylakk Budakalászi Vívósport Egye sü
le tet, a Masters női vízilabda csapatot), a  
zeneiskolának több célra is anyagi segít-
séget nyújtottunk, emellett egy korszerű 
vérképelemző gépet vásároltunk a gyermek-
orvosi rendelő számára.

A nagyberuházások mellett kisebb, de annál  
időigényesebb és ugyanolyan fontos felada-
tokat is elláttunk egész évben. A város több  
hektáros zöldfelületét, közterületeit, park
jait folyamatosan gondozzuk, ápoljuk, 
hogy egész évben tiszta, rendezett, szemet 
gyönyörködtető legyen a város. Így rend-
ben tartjuk a város nagy területű parkjait: 
a gyönyörű kilátással rendelkező kálvária 
dombot, a pihenő és sportfunkcióval ellá-
tott Omszk parkot. A zöldfelület különösen 
fontos számunkra, gondoljunk csak a Sport 
utcára, ahol 15 fát ültettettünk a kivágott 
négy helyére. Hatékonyan működik az ön-
kor mányzati rendészet is, Budakalász  
a környék legbiztonságosabb települése. 
Kommu nikációs csatornáinkon pedig min-
den városunkkal kapcsolatos eseményről, 
hírről beszámolunk a budakalásziaknak. Úgy 
gondolom, hogy 2018-ban is sikeres évet 
zártunk.

Jelentős terveink vannak 2019re is. a leg -
fontosabb az új iskola építésének el
kez  dése. Bízom benne, hogy idén nem 
hátráltatja semmi a beruházást. Fontos  
szerep jut a járdaépítéseknek és 2019ben  
még több támogatást szeretnénk nyúj
tani a budakalásziaknak és a városi  
szer vezeteknek. Mindemellett 2019-ben 
a közösségépítésé lesz a főszerep, 
hiszen Budakalász idén ünnepli várossá 
válásának 10. évfordulóját. Ebből az alka-
lomból számos programmal és meglepetés-
sel készülünk a budakalásziaknak. Minden 
hónapban lesz egy rendezvényünk, amit a  
„10 éves a város” szlogen jegyében szer-
vezünk. A hagyományos rendezvényeink 
mellett lesz disznótoros fesztivál, örömzene 
koncert a Kálvária dombon, két napos lesz 
a Városnap és megünnepeljük a családokat 
is. Várunk mindenkit szeretettel rendez-
vényeinkre, legyünk egy városban egy 
közösség tagjai! 

           rogán lászló 
            polgármester

az élhető városért!

Stabil
vároSgazdálkodáS
Nagy horderejű beruházások

 Stabil a városgazdálkodás, 
 szilárd alapokon áll a költ

ségvetés.
 
 A hitelfelvételek helyett sa-

ját pénzeszközöket, állami 
támogatásokat, pályázati 
forrásokat használunk fel. 

 Saját forrásból számos be
ruházást valósítottunk meg

 (út- és járdaépítések).

 a nagyobb adózási fe gye-
lem elérésével több fej
lesztést hajtottunk végre.  
(Az adóbevételek döntő 
többsége az ipar űzési adó-
ból származik.)

 
 A kompenzációból és további 1,5 mrd Ft-os állami forrás 

bevonásával iskolát építünk és hozzá kapcsolódó útfej
lesz tést végzünk.
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 A város bölcsődéiben teljes kapacitással összesen 76 kisgyer-
mek elhelyezését biztosítjuk. 

 Havi 37.500 Ft-tal hozzájárulunk a 2018/2019-es nevelési 
évre jelentkezett kalászi gyermekek nem állami fenntartású 
bölcsődei elhelyezéséhez (13 gyermek).

 Jogszabályi lehetőségek ellenére, az Önkormányzat 
idén sem vezetett be bölcsődei 
gondozási díjat, a gyermekek  
elhelyezése díjmentes.

 Felújítottuk a Budai úti bölcsőde 
udva rát (térkő borítás, kerí tés, ud
vari fű tés cső csere, homo kozó, 
trambulin).

az élhető városért!

gondoSkodunk
A BöLcSődéS
GyERmEKEKRőL

76

 Szalonka Óvodában

 Hozzájárultunk a pályá-
zati forrásból megvaló-
sítandó ovifoci pálya 
önrészéhez.

 Telepi Óvodában

 Új foglalkoztatószobát 
 alakítottunk ki.

  vasút sori Óvodában

  Pályázatot nyújtottunk be az épület újjáépítésére.

gondoSkodunk
az ÓvodáS
GyERmEKEKRőL



 Idősklubot működtetünk 
(ahol tartalmas napközi el-
foglaltságot biztosítanak 
az időseknek és igény ese -
tén idősgondozást végez-
nek).

 Karácsonyi élelmiszer aján-
dékcsomagot adományozunk (összesen 6 mFt értékben).

  Karácsonyi ünnepséget szervezünk.

  Idősek világnapján ünnepséget rendezünk.

  Köszöntjük szépkorú lakótársainkat.

odafigyelünk a 
nyugdíjaSokra

 Korszerű 16 tantermes 
új iskolát építünk.

 Szintráépítéssel, négy új 
tanteremmel bővült a 
Szent istvántelepi Is kola.

 Támogattuk a kalász 
Suli két új tantermé
nek berendezését.

 Mindkét általános iskolában folyamatosan támogatjuk a 
bővíté seket, fejlesztéseket. 

 Parlamenti látogatást szerveztünk az iskolák 4. évfolya má nak.

 A nyári szünet alatt napközit biztosítunk a gyerekeknek.

 Segítjük a rászoruló gyermekek részvé te  lét az iskolai ki
rán  du lásokon.

az élhető városért!

támogatjuk
az iSkolákat
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 A város fenntartása során kelet-
kező tűzifát a rászorulóknak 
ado mányozzuk.

 Segítjük a „minden gyermeknek  
legyen karácsonya!” 

 rendezvényt és a viola egye sü-
let mikulás ünnepségét. 

 Közmunkaprogramban lehető-
séget biztosítunk a munka nél kü  li-
ek munkába való visszatéré séhez.

 Hozzájárulunk a Gyermekjóléti 
és családsegítő Szolgálat mű-
kö déséhez.

 Hajléktalanok ellátására szer
ződést kötöttünk a Magyaror szá gi 
Evangéliumi Testvérkö zös séggel.

 Támogatásokat, segélyeket folyósítunk (újszülöttek támo-
ga tása, iskolai kirándulások támogatása, rendszeres, rendkí-
vüli, gyermekvédelmi, lakásfenntartási támogatás, tele pü-
lési támogatás, temetési segély) 6,5 mFt értékben.

gondoSkodunk a 
ráSzorulÓkrÓl

jÓ célokra 
támogatáSokat
nyÚjtunk
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 Vérképelemző készüléket vásároltunk a gyermekorvosi ren-
delő számára (1,4 mFt).

 Klimatizáltuk a gyermekorvosi rendelőt és támogattuk 
művészi kifestését.

 Rászoruló általános iskolások osztálykirándulásához hozzá-
járulunk (700.000 Ft).

 Támogatjuk a felsőoktatásban résztvevő szociálisan rászo-
ruló hallgatókat a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázattal 
(800.000 Ft).

 A világ- és Európa-bajnok master Női Vízilabdacsapat ver
senyzését támogattuk (500.000 Ft).



 Kalász művészeti Iskolának nyújtottunk támogatásokat 
(Tamburástalálkozó szervezése, londoni zeneiskola ven-
dég   látása, Kamp János Kapelle nyári tábora).

 Sportegyesületeket támogatunk (BMSE, Cyeb Budakalász, 
Teniszklub, RSG, Fénylakk vívók)

 Támogatjuk a Budakalászon működő egyházközösségeket 
(3 mFt). 

 Az Egészségklub szervezésében egészségügyi szűréseket 
finanszírozunk  (pl. nőgyógyászati, bőrgyógyászati, vastag
bél, urológiai). 

 Egészségklub számára klubhelyiséget biztosítottunk ön kor   
mányzati ingatlanban. 

 A Zöld Barlang régészeti feltáráshoz nyújtottunk anyagi 
segítséget (100.000 Ft)

 Testvértelepüléseinkkel folyamatos a kapcsolatunk. Lövé
té nek iskolai táborhely kialakítására nyújtottunk tá mo ga-
tást (1 mFt).

 Minden évben támogatjuk a rendőrséget (2018-ban számí-
tógép, ping-pong asztal, székek).
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rendezett vároSkéP 
megteremtéSére 
törekSzünk
 Az év elején bevezetett Telepü

lésképi Arculati Ké zi könyv átfo-
gó képet ad Budakalász épített 
kör nye   zetéről és segít a város  
arculatának megőrzésében. 

 Felújítottuk, zöldebbé, élhe  tővé  
és használha tó vá alakítottuk az 
óvá rost, a Budai út első szaka szát.

 A Településképi Arculati Kézi-
könyvvel rangos elismerést, Pro  
Architectura díjat nyert a város.

 értékvédelmi pályázatot hir-
dettünk a helyi védett épületek 
fel újítására.

 élhető közösségi tereket tar tunk 
fönn (Omszk park, Kálvária park).

 Lebontottuk a kolónia város kép   hez nem méltó rendezetlen 
épületeit.

 Fontos vállalásunk, hogy minden belterületi összközműves 
utat szilárd útburkolattal látunk el (a lakosság hozzájárulása 
nélkül).

 Egyeztetések eredményeként elkezdődik a Hév vonalak men- 
 tén a felújítás (esőbeállók, bicikli-

 tárolók telepítése, kerítésépítés).



járHatÓ utak,
járdák

az élhető városért!
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 Elkészült a Budai út első szakaszának  
rekonstrukciója.

 Elkészült 2018 legna gyobb projektje, a  
Gerinc utca építése (266 mFt).

   Járdát építettünk a  

   • Jókai utcában
   • ciklámen utcában
   • Sport utcában.

  Városi kezdeményezésre, az Auchannal együttműködve 
elkészült a bevásárlóközponthoz vezető járda.

 Zúzottköves útfelújítást végeztünk a Berdóban, a Prekob r-
doban és a Duna-part utcáiban.

 Pályázat bevonásával szélesítjük az Eurovelo 6 kerékpáros 
utat.

 Megtörtént a kerékpárút felújítása a 11es út mentén.

 Utakat kátyúztunk, pormentesítettünk.

 Pályázatot nyújtottunk be az Áfonya és Kispap utca építésére.

 támfal épült a Magyar utcában.

 Javítottuk a Hársfa utcai hidat.



A budakalásziak 91%a elégedett a 
városi zöldfelület karbantartással.

 Megvalósul a Budakalászt elkerülő, a városközpontot teher
mentesítő út, amely a Pomázi utat és a 11es főutat köti 
össze. (Egyedülálló védelmi biztosítékok létesülnek: zaj-
védő fal, 20 méter véderdő, Pomáz ipartelep és a Szentend-
rét elkerülő bekötés elhagyása).

 A zebraépítés folyamatban van az ady endre úton és a  
Téglási András utcánál.

 Dolgozunk a posta előtti lámpás csomópont forgalom-blok
koló hatásának korrigálásán. (Saját költségen, a Közút hozzá-
járulásával, egy zebra kiiktatásával és az irányítás átprog-
ramozásával.) 

 Karbantartjuk Budaka lász  
több hektáros zöldfelü le
tét, parkjait, játszótereit.

 Felújítottuk a játszótere
ket a Rigó utcában és a 
Béke sétányon.

 Szentistvántelepen a cse 
resznyefákon met szést  
vé geztettünk az út űrszel-
vényének biztosí tá sára.

 Folyamatosan fásítunk a  
város teljes területén. 
A Sport utcában 15 fát 
he lyeztünk el a négy he
lyén.

 Egyeztetések eredményeként elkezdődik a Hév vonalak 
mentén a felújítás (esőbeállók, biciklitárolók, kerítésépítés).

 Rendben tartjuk a temetőket.

 Korai parlagfű irtást végzünk közterületeinken.

 Novemberben veszélyeshulladékgyűjtési akciót rendezünk.

az élhető városért!

a közlekedéSi 
Helyzet javítáSára 
törekSzünk

rendezett, tiSzta, 
virágoS, zöld
vároSt teremtünk
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 A város legforgalmasabb pont
jait virágládákkal, virágtor-
nyok kal, ágyásokkal tesszük 
széppé, élhetővé.

 A környezet és az utak vé delme 
érdekében súly  kor látozást ve-
zet  tünk be.

 Megszerveztük és kifi zetjük 
az évente két sze ri korlátlan 
zöldhul ladékszállítást.

 Télen a város teljes terü letén síkosságmen te sítést végzünk.

 Szép kert, gondozott környezet pályázattal ösztönözzük a 
magánkertek igényes kialakítását.

 Szép, új hídkorlátot helyeztünk ki a Budai úton a Barát-  
pataknál. 

 Vadkár elhárítást  és rágcsáló irtást végeztettünk a lakos ság 
védelme érdekében.

 Elszállíttatjuk a vá rosképet elcsúfító roncsautókat.

 Karbantartjuk, ha szükséges cseréljük a padokat, sze me
teseket. 

 Támfaljavítást végeztünk a Hárs fa utcai hídnál.

 Régiós szerepet betöltő Művelő-
dési Házat üzemeltetünk, ahol 
pezsgő kulturális élet zajlik. 

 A rendezvényeken évente össze-
sen mintegy 130.000 látogató 
fordul meg.

 Megújítottuk és  sport, rekreációs 
funkciót adtunk az Omszk park-
nak:

 • Sétányt és futópályát építettünk
 • A  BMSE területén biztosítottuk  

az önrészt a műfüves pálya épí
té sé hez és egy másik pálya 
befedé séhez.

 • Parkolót fejlesztettünk
 • nyilvános illemhelyet üzemel-

tetünk.

 Rendezett környezetet bizto sí-
tunk Budakalász szakrális pontján, a Kálvária dombon.

TARTALmAS SZABAdIdőS 
tevékenySégeket 
biztoSítunk Helyben

az élhető városért!
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intenzív
kommunikáciÓ
SzámoS cSatornán
Hírek információk első kézből, hiteles forrásból

 A saját kiadású városi újságot, a Budakalászi Hír mondót 
gazdag tartalommal minden budakalászi háztartásba eljut
tatjuk.

 Az új Budakalász appli kációval korszerű okoste le fon 
 al kal mazást indítottunk az informálás és a hibabejelentés 
érdekében.

 Hatékonyan működik és a 
lakosságot szolgálja az 
önkormányzati Rendészet.

 A rendészek munkájának 
köszönhetően folyamato san  
javulnak a biztonsági mu-
tatók.

 Körözött autókat, személyeket, házalókat fognak el, házi 
kedvencek gazdáit találják meg.

 Felügyelik a közösségi együttélésről szóló rendelet be tar-
tását a békés egymás mellett élés érdekében.

 Kamerarendszert működtetünk a nagyobb biztonság 
elérése érdekében.

 Hírmondóban 
beszámo lunk 
az aktuális ren 
 dőrségi ese
mé  nyek ről.

biztonSágoSSá
teSSzük a vároSt

az élhető városért!
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 Naponta 3-4 helyi 
hírrel frissülő, inter-
aktív közös ségi mé
dia és weboldalt üze-
meltetünk.

 A városi televízió, a 
TV Budakalász fog-
ha tó a UPC és már a 
Telekom IPTV prog
ramcsomagjában is.

 Népszerű a „Szép Ott
honunk Budakalász” 
fotócsoportunk.

 instagramon is jelen 
vagyunk a fiataloknak.

 youtube csatornán 
meg jelentetjük a friss 
videókat.

 Projekt táblákat he
lyezünk ki a fejlesz
tésekről.

 Személyes kapcsolatban  
vagyunk a városlakók kal 
(eseményeken, rendez vé-
nyeken, hétköznapi élet-
ben, ügyfélfogadá so kon).

 Jó kapcsolatot ápolunk  
a helyi egyházakkal, a  
több, mint 20 bejegy zett 
budakalászi civil szer
ve zettel, a nemze ti ségi 
önkor mány za tok kal.

 Közösségünkért önzetle
nül, aktívan tevékenykedő 
budaka lásziak számára 
díjakat adományozunk. 

 Testvértelepüléseinkkel folyamatos a kapcsolatunk. kahl am 
main várossal 20 éves évfordulót ünnepeltünk.

 Új intézményvezetőket neveztünk ki intézményeink élére 
(Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde; támogattuk a Kalász Suli és a 
Zeneiskola vezetőit).

az élhető városért!

fontoSnak tartjuk 
a közéleti 
SzerePvállaláSt
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 Számos közösségteremtő sza  bad  idős, 
 kulturális és sport prog ramot szerveztünk 

közöSSéget
éPítünk

az élhető városért!
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Szüreti felvonulás Városnap

Pilisi kóstoló Ovis mezei futóverseny

Tour de Kalász

Kevélyre fel!

Tófutásadventi 
gyertyagyújtás

Városnap
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Kiadja:

Budakalász Város Önkormányzata
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

info@budakalasz.hu

facebook.com/budakalaszvaros


