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Budakalászi
ÉVÉRTÉKELÉS

Budakalász Város Önkormányzatának beszámoló 
kiadványa a 2017. évi eredményeiről





eredményekben 
gazdag év áll 
mögöttünk

Városunk évről-évre jelenetős lépésekkel  
fejlődik minden tekintetben. Egyre több a  
járható és az aszfaltos út, járdák épülnek, 
régi intézményeinket felújítjuk vagy újat 
építünk helyettük, egyre tisztább, rende zet-
tebb, zöldebb és biztonságosabb a város, 
intenzívebb a közösségi élet és a kommu-
nikáció, összetartóbb a városi közösség. 
budakalász mára egy önálló arculattal, 
markáns egyéniséggel rendelkező fejlett 
kisvárossá vált, ahol jó élni. Városunk a 
szomszédos települések viszonylatában is 
kiemelkedő szinten áll, azt gondolom büsz-
kék lehetünk arra, hogy ide tartozunk.

Az elmúlt évhez hasonlóan a tavalyi esz-
tendőben is rengeteg fejlesztést hajtottunk  
végre. Az év elején elindulhatott a régóta 
vágyott csatornázás a Berdóban. A 389  
millió forintos pályázati projekt lehetővé tette, 
hogy a különösen nagy lejtésű területen a 
lakóknak másfél millió forintos hozzájárulás 
helyett jóval kisebb összeget, mintegy 300 
ezer forintot kellett befizetniük. Másik nagy 
jelentőségű beruházásunk a klenity város
rész útfejlesztése, amely mintegy 100 millió 
forintból valósult meg. A fejlesztéssel nem-
csak az itt élők komfortérzetét javítottuk, 
hanem alternatív közlekedési lehetőséget is 
biz tosítottunk a szentistvántelepiek számára.  
Szintén régi vágyunk valósult meg a budai  
út felújításának első ütemével. Az új bur-
ko  lat, a parkolók és a virágágyások meg-
épí tésével kulturált, dinamikusan fejlődő 
kis  vá roshoz méltó, rendezett és zöld város-
köz pontot alakítunk ki. Óriási lesz majd a 
különbség a korábbi viszonyokhoz képest, 

ha az egész Budai út a postától a templomig 
megújul! E feladatot az elkövetkező két évben  
szeretnénk befejezni.

Jelentős eredménynek tartom, hogy renge-
teg egyeztetést, megbeszélést, lobbimun kát 
követően sikerült elérnünk, hogy a buda ka
lászt tehermentesítő elkerülőút építése 
során több biztosíték betervezését is el
ren delte a Minisztérium. Így zajvédő fal és 20  
méter széles véderdő épül majd az út mellett  
és elhagyják két forgalmas útbekötés megé-
pí tését is. Az elkerülőút nagymértékben teher-
mentesíti majd Budakalász belső útjainak for-
galmát.

Négy önkormányzati épület energetikai  
korszerűsítése is megvalósulhatott pályá-
zati forrásból az elmúlt évben. A Kalász Suli 
étkezője, a Polgármesteri Hivatal két épülete 
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és az Idősek klubja vált energiahatékonyab-
bá a 64,3 millió forintos pályázati forrásnak 
köszönhetően. Szintráépítéssel négy szép, 
világos tantermet alakított ki az intézmény-
fenntartó a szentistvántelepi iskolában, 
emellett pedig 15 millió forintos önkormány-
zati forrásból felújítottuk az étkezőt is. A nyit
nikék Óvodában a tornaszoba megépítése 
régi vágya volt az intézmény vezetőinek. 
Tavaly ez a beruházás is megvalósulhatott a 
gyerekek nagy örömére.

Emellett a cserkészház udvarán koripálya 
építését finanszíroztuk, tovább fejlesztettük 
a tópartot és térköves sétányt építettünk, 
valamint a kutyafuttatón is kiépítettük a 
napelemes világítást. Fontos törekvésünk 
a rendezett és egységes városkép megte-
remtése, ennek szolgálatára hoztuk létre a 
Településképi Arculati Kézikönyvet, amely jó  
példákat mutat a helyes, értékálló és mérték-
tartó otthonok megépítésére.

Múlt év végén megbízást adtunk lakossá
gi véleményfelmérés elkészítésére. A ku-
tatás célja az volt, hogy objektív mérések-
kel megismerjük a lakosok véleményét a 
város fejlődésével, életminőségével és a  
beruházásokkal kapcsolatban. Örömmel ta-
pasz taltuk, hogy a kutatás jó eredményeket 
hozott és visszaigazolta törekvéseinket. A 
város teljes lakosságát kor és nem szerint 
reprezentáló kutatásból kiderült, hogy a bu
dakalásziak 96%a is úgy gondolja, hogy 
fejlődött a város az elmúlt néhány évben. 

Évértékelő kiadványunkban témák szerint 
összegyűjtöttük a 2017. év történéseit,  
fejlesztéseit, beruházásait, hogy bemutassuk  
városunk esemény- és eredménydús elmúlt 
évét. Emellett ismertetjük a kutatások ered-
ményét, a budakalásziak véleményét, elége-
dettségét az egyes városi témákkal kapcso-
latban. Reméljük Önök is megelégedéssel 
fogadták ezeket a fejlesztéseket, eredmé-
nye ket. 

Természetesen 2018ra is nagy terveink  
vannak. A legfontosabb prioritás a Berdó 
városrész útfejlesztése. Mindenképpen meg  
kell szüntetnünk azt a nehéz helyzetet, ami  
az elmúlt években nehezedett az itt lakókra. 

Óriási eredménynek tartom a terület csator-
názását, de itt nem állhatunk meg. Ahogy  
ígértük, idén minden erőnkkel a Berdó fő  
gyűjtőútjának és csapadékvíz elveze té 
sének megépítésére koncentrá lunk. Az  
úttervek készen vannak és az építés költ-
ségének nagy része is rendelkezésre áll.  
A Gerinc utca mellett a Berdó többi belte-
rületi útját is szeretnénk zúzott kővel járha-
tóvá tenni. Év végére reményeink szerint 
már mindenki elfelejtheti a korábbi mostoha 
viszonyokat. Ezúton is köszönöm az itt élők 
eddigi türelmét!

Másik fontos idei beruházásunk az új is
kola és a hozzá kapcsolódó feltáró utak 
megépítése. Reményeink szerint 2019 őszén  
300 kalászi gyermek kezdheti el a tanévet a 
Patakpart Általános Iskolában. 

Emellett a városközpont tavaly elkez
dett rekonstrukciója is folytatódik, hogy 
a város szépsége, fejlődése itt is kézzel-
fogható legyen. Mindemellett számos kisebb 
beruházást is beterveztünk és az elérhető 
pályázati lehetőségeket is folyamatosan 
figyel jük. 

Tevékeny esztendő áll tehát idén is előt tünk.  
Sok feladatot vállaltunk és ezekkel haladunk 
tovább folyamatosan, hogy Budakalász meg-
ő rizze régiós kiemelkedő szerepét és még  
élhetőbbé váljon!

           rogán lászló 
            polgármester
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az élhető városért!

Stabil
vároSgazdálkodáS
Nagy horderejű beruházások

 Stabil a városgazdálkodás, szilárd alapokon áll 
 a költ ség ve tés.

 A hitelfelvételek helyett saját pénzeszközöket, állami 
 támo gatásokat, pályázati forrásokat használunk fel. 

 

Saját forrásból számos beruházást valósítottunk meg.

 A nagyobb adózási fegyelem elérésével több 
 fej lesz  tést hajtottunk végre.

 Nem hagytuk elveszni a városnak járó M0 kompenzációt. 
 Kitartó tárgyalások eredményeként 2 mrd Ft kifizetésében  

sikerült megegyezni az állammal. Az összegből iskolát építünk 
és hozzá kapcsolódó útfejlesztést végzünk.

 Megragadjuk a pályázati lehetőségeket, 2017-ben 595 millió 
forintból indultak fejlesztések. 

Épít-
ményadÓ 

Mft

telekadÓ 
Mft

KoMMuN. 
adÓ 
Mft

IpARŰZÉSI
adÓ 
Mft

GÉpjáR-
MŰAdó

Mft

PÓtlék, 
bírSág 

Mft

öSSzeSen 
Mft

99,500 84,280 96,000 575,000 40,000 2,000 896,780
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 Elkészült a berdó csator
názása (494 millió forintos  
EU-s forrásból – KEHOP)

 Négy épület energetikai 
korszerűsítését végeztük 
el 64,3 millió Ft-os EU-s 
for rásból (Széchenyi 2020)

 • Idősek Klubja, 
 • Kalász Suli étkező, 
 • Polgármesteri Hivatal

 Felújítottuk a Budai úti böl  csődét (gépészeti kor  szerűsítés, 
tető- és homlok zatszigetelés) 40 millió forintos BM pályázat

 Tervezett: Vasút sori óvoda újjáépítése

megragadjuk 
a Pályázati 
lehetőSÉGeKet

A budakalásziak 85%a elégedett 
a városi intézményfelújításokkal.
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 A város bölcsődéiben teljes kapacitással összesen 
 76 kisgyermek elhelyezését biztosítjuk.

 Jogszabályi lehetőségek ellenére, az Önkormányzat idén  
sem vezetett be böl csődei gondozási díjat, a gyerme kek  

elhelyezése díjmentes. 

Felújítottuk a budai úti  
böl csőde épületét (épü  -
let  gépészeti felújí tás, te tő- 
és homlok zat szi ge telés).

az élhető városért!

gondoSkodunk
A BölcSődÉS
GyeRMeKeKRől
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 Pomázi úti óvodában
 
 • Korszerű tornaszo bát 

épí tettünk

 • Új játékokkal szereltük 
fel az udvart és komplex 
tereprendezést hajtot-
tunk végre.

gondoSkodunk
az ÓvodáS
GyeRMeKeKRől

A budakalásziak 83%a elégedett a gyermekeknek 
és a fiataloknak nyújtott lehetőségekkel. 
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 vasút sori 
 Óvodában

 • Pályázatot nyúj-
 tottunk be az épü-

let újjáépí té sé re.



 Korszerű, 16 tantermes 
új iskolát építünk, 

 ezt a budakalásziak
 92%a támogatja.

 

 Pályázati forrásból fel
újí tottuk a kalász Suli 
étkezőjét.

 Szintráépítéssel, négy új tanteremmel bővül 
 a Szentistvántelepi Iskola.

 Saját forrásból felújítjuk a Szentistvántelepi Iskola étkezőjét.

 Mindkét általános iskolában folyamatosan 
 támogatjuk a bővítéseket, fejlesztéseket. 

 parlamenti látogatást szerveztünk az iskolák
 4. évfolyamának.

 A nyári szünet alatt napközit biztosítunk a gyereknek.

 Segítjük a rászoruló gyermekek részvételét 
 az iskolai kirán dulásokon (500 eFt)

az élhető városért!

támogatjuk
az iSkolákat
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 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).

  Karácsonyi ünnepséget szervezünk.

  Idősek világnapján ünnepséget rendezünk.

  Köszöntjük szépkorú lakótársainkat.

odAFIGyelüNK A 
nyugdíjaSokra

A budakalásziak 89%a elégedett 
az idősekről való gondoskodással.
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 A város fenntartása során keletkező tűzifát a rászorulóknak 
adományozzuk.

 Segítjük a „minden gyermeknek legyen karácsonya!” 
 rendezvényt és a Viola egyesület Mikulás ünnepségét. 

 Támogatjuk a felsőoktatásban résztvevő szociálisan rászoruló 
hallgatókat (Bursa Hungarica ösztöndíjjal).

 Közmunkaprogramban lehetőséget biztosítunk 
 a munkanél küliek munkába való visszatéréséhez.

gondoSkodunk a 
ráSzorulÓkrÓl
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 hozzájárulunk a Gyermekjóléti és családsegítő 
 Szolgálat működéséhez.

 támogatásokat, segélyeket folyósítunk (újszülöttek 
 támo ga tása, iskolai kirándulások támogatása, rendszeres, 
 rendkí vüli, gyermekvédelmi, lakásfenntartási támogatás,
 települési támogatás, temetési segély).

az élhető városért!



 Létrehoztuk a telepü lés   
képi Arculati Kézi köny
vet. A könyv segítséget 
és ötle te  ket ad arra, ho-
gyan  lehet a város és a 
településrész sítlusá   ba  
illő mértéktartó és érték-
álló épüle tet építeni. (A 
könyv bekerült a Minisz-
terelnökség legszínvona-
lasabb kéziköny veket be-
mutató kiadványába.)

 Felújítjuk, zöldebbé, él-
hetővé és használhatóvá 
alakítjuk az óvárost, a 
Budai utat.

 Értékvédelmi pályázatot hirdettünk a helyi 
 védett épületek felújítására (2,5 mFt értékben).

 Élhető közösségi tereket hoztunk létre 
 (Omszk park, Kál vária park).

 Fontos törekvésünk, hogy minden belterületi 
 összközmű ves utat szilárd útburkolattal látunk el 
 (lakosság anyagi hozzájá rulása nélkül).

rendezett vároSkéP 
megteremtéSére 
törekSzünk
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A budakalásziak 61% elégedett 
az utak minőségével. 
2014ben a lakosok 37% volt 
elégedett ezzel.

utak (1.600 m)
• Téglási András utca
• Fácán köz 
• Kántor utca
• Erdőhát-Hegyalja-
  Lugas csomópont
• Kanonok utca
• Sekrestyés utca
• Klisovác u. (zúzottkő)
• Aranyeső u. (zúzottkő)

Parkoló 
• Sport utcában

Kerékpárút
• Szélesítjük az Eurovelo 6
  kerékpáros utat 

járdák
• Ady Endre-Vasút sor-
  Budai út-Kereszt utca 
• Erdőhát utca
• Budai út járda és óváros  rekonstrukció
• Omszk park sétány

utakat kátyúztunk, 
pormente sítet tünk

az élhető városért!

Szilárd
útburkolatot
éPítünk
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 A 11es főút bevásárlóközponti körforgalmának újrasza-
bályozását kértük: a turbó-lámpás irányítással gördülékennyé 
vált a közlekedés a csomópontban.

 Egyedülálló védelmi biztosítékok beépítésével megépül a 
Budakalászt elkerülő, a városközpontot tehermentesítő út, 
amely a pomázi utat – 11es főutat köti össze. NFMnél 
elért biztosítékok: 

 • zajvédő fal, 20 méter véd
erdő, pomáz ipartelep és a 
Szentendrét elkerülő be kö
tés elhagyása.

 A város több pontján a buda-
kalásziaknak alternatív utak 
kialakítására törekszünk (Kle-
nityben, Prekobrdoban).

 Dolgozunk a posta előtti lám
pás csomópont forgalom- 
blok  koló hatásának korrigá lásán. (Saját költségen, a Közút 
 hozzájárulásával, egy zebra kiiktatásával és az irá nyí tás át-
programozásával.) 

 Zebra építése folyamatban van az ady endre úton és a téglási 
 András utcánál.

a közlekedéSi 
helyzet javítáSára 
törekSzünk
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A budakalásziak 91%a elégedett a 
városi zöldfelület karbantartással.

 Folyamatosan karban
tartjuk Budakalász több 
hektáros zöldfelületét.

 Ezévi fásítási progra
munk keretében mintegy 
150 facsemetét ültettünk 
a Budai útra, az Ady Endre,  
József Attila, Erdő hát,  
Széc henyi, Pipacs utcákba.

 Új padokat helyeztünk ki a 
városban: kutyafuttatón, 
Szentistvántelepen.

 Esztétikus, környezethez 
illeszkedő szemeteseket 
tettünk ki az Omszk parkban.

 Szép, új kőládákba ültettünk virágokat. 

 Novemberben veszélyeshulladékgyűjtési akciót rendeztünk. 

M e g s z ü nt e t j ü k 
az illegális hulla
déklerakókat.

az élhető városért!

rendezett, tiSzta, 
virágoS, zöld
vároSt teremtünk
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környezettudatoS
intézkedéSeket
teSzünk
 Tavasztól megszüntettük  

a súlyosan környezet
szennyező égetést a 
vá rosban (a szomszédos 
Pomáz is ezt teszi 2018-
tól).

 Megszerveztük és kifizet-
jük az évente kétszeri 
kor látlan zöldhulladék 
szállítást.

 Medertisztítást végeztünk a 
Barát-patak medrében a Pető-
fi téren és a Csapás utcánál.

 Napelemes világítást tele pí-
tettünk a kutyafuttatóra és a 
Csalogány utcai temetőbe.

 veszélyeshulladék 
 gyűjtést szervezünk.

 Korai parlagfű irtást 
 vég zünk közterü letein ken.

 Vadkár elhárítást és rág 
csálóírtást végeztet tünk  
a lakosság vé del me érde-
kében.

 Elszállíttatjuk a városképet 
elcsúfító roncsautó kat.
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környezettudatoS
intézkedéSeket
teSzünk

 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 parknak:

 • Sétányt és futópályát építettünk
 • Parkolót fejlesztettünk
 • Tavasztól őszig nyilvános
    illemhelyet üzemeltetünk
 • Budakalász fotópontot „szelfi bú-  

   tort” állítottunk a nagyvárosokhoz 
    hasonlóan
 • Új szemeteseket helyeztünk ki
 • játszóteret fejlesztettünk

tARtAlMAS SZABAdIdőS 
tevékenySégeket 
biztoSítunk helyben

A budakalásziak 86%a elégedett 
az omszk park fejlesztésével.

az élhető városért!
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 A luppatavon ki - 
alakított rendezett 
strandon ked vez  
mé nyes belé pést  
értünk el.

 Kosárpalánkot épí- 
 tettünk Szent ist-
ván telepen.



 Számos közösségteremtő sza  bad  idős, 
 kulturális és sport prog ramot szerveztünk 

közöSSéget
éPítünk

A budakalásziak 94%a elégedett 
a városi rendezvényekkel.
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ovis futóverseny Adventi gyertyagyújtás

tófutás



az élhető városért!
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Kevélyre fel!

tour de kalász

Idősek 
karácsonya

Városnapünnepélyes átadók

Várostakarítás

nemzeti 
ünnepek



 Hatékonyan működik az 
 ön kormányzati Rendészet.

 önálló rendőrőrsünk is segíti 
a rendfenntartást.

 A rendészek munkájának kö-
szönhetően folyamatosan ja 
vulnak a biztonsági muta
tók. 

 Kamerarendszert bőví  tet
tünk a város teljes területén 
a nagyobb biztonság elérése 
érdekében.

 Felügyeljük a közösségi 
együtt élésről szóló rendelet 

betar tá sát a békés egymás 
mellett élés érdekében.

 A Luppa strand üzemel-
tetője két nagymotorral 
támogatta a rendészet 
bűnmegelőzési munkáját!

 A Hírmondóban beszámo
lunk az aktuális rendőrsé
gi ese mé nyekről.

 

biztonSágoSSá 
teSSzük a vároSt

A budakalásziak 89%a elégedett 
a közbiztonsággal.
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 Új médiakoncepciót fogad  tunk 
el a hatékonyabb kommu  nikáció 
érdekében.

 A saját kiadású városi újságot, a  
Budakalászi hírmondót gaz dag  
tartalommal minden budaka lá-
szi háztartásba eljuttatjuk.

 Naponta 3-4 helyi hírrel frissülő, 
interaktív közösségi média és 
weboldalt üzemeltetünk.

 A városi televízió, a TV Budakalász fogható a UPC és már a 
telekom IptV programcsomagjában is.

 Nagyon népszerű a „Szép otthonunk Budakalász” néven 
indított fotócsoportunk.

 Nagy sikernek örvendett a „hónap fotója” című fotópályáza-
tunk (10 ezres nézettséggel). 

az élhető városért!

intenzív
kommunikáciÓ
SzámoS cSatornán

Hírek, információk első kézből, 
hiteles forrásból
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A budakalásziak 86%a elégedett a 
városi  tájékoztatással.
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 Új kommunikációs csatornát indítottunk. A Budakalász 
 okos telefon applikációval még több városlakót érünk el.

 instagram oldalt indítottunk a fiataloknak.

 youtube csatornán megjelentetjük a friss videókat.

 projekt táblákat helyezünk ki a fejlesztésekről.

 Reprezentatív véleményfelmérést végeztettünk 
 szakértő céggel.



 Személyes kapcsolatban vagyunk 
a városlakókkal (eseményeken, ren-
dezvényeken, hétköznapi életben, 
ügy félfogadásokon).

 A többségi álláspontot képviseljük 
az Önkormányzatban.

 jó kapcsolatot ápolunk a helyi egy 
há zakkal, a több, mint 20 bejegy 
zett budakalászi civil szer ve zet tel, 
a nemzetiségi önkormányzatokkal.

 Közösségünkért önzetlenül, aktívan  
tevékenykedő budakalásziak számára 
díjakat adományozunk. 

 testvértelepüléseinkkel folyamatos a kapcsolatunk. 
 lövétének iskolai táborhely építéséhez 1 mFtos 
 támo ga tást nyújtottunk. 

 A pilisdunakanyar jegyzőit láttuk vendégül egy 
 konferen cián, tartalmas programokkal.

 Új intézményvezetőket neveztünk ki intézményeink élére
  (Bölcsőde, Nyitnikék Óvoda, Művelődési Ház).

az élhető városért!

FoNtoSNAK
tartjuk a közéleti 
SzerePvállaláSt
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 Az Egészségklub szerve-
zé sében egész ség ügyi  
szűréseket fi nan szíro -
zunk  (pl. nőgyó gyászati, 
bőrgyógyá szati, vastag-
bél, végbél, urológiai). 

 A Cserkészháznál jégpá
lya építéséhez járultunk 
hozzá jelentős mérték-
ben (8,7 mFt).

 A Telepi Óvoda alapítványi meséjéhez járulunk hozzá.

 Támogatjuk az egyházak, alapítványok működését.

 Sportszervezetek működését támogatjuk (foci, kézilabda, 
 sakk, tenisz, ritmikus sportgimnasztika, vizisport).

támogatjuk 
a civil életet
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városunk életminőségéről
Pomáz és Szentendre összehasonlításában

a város 
fejlődéséről 

milyen az életminőség Budakalászon? Jobb, rosszabb 
vagy ugyanolyan, mint Pomázon vagy Szentendrén?

Értékelje Budakalász 
egészének fejlődését 
az elmúlt 5-6 év viszonylatában!

az élhető városért!

a budakaláSziak 
véleménye
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Pomáz n=406

Nt/NV; 21%

rosszabb; 3% ugyanolyan; 15%

jobb; 60%

Szentendre n=406

Nt/NV; 29%
rosszabb; 14%

ugyanolyan; 15%

jobb; 34%

n=406

Nt/NV; 2%

kicsit fejlődött; 15%

nem fejlődött; 2%

sokat fejlődött; 81%



 Segítjük a gyerekek helybeli 
tanulását: iskolát építünk.

 óvoda építésére pályázunk.

 Fejlesztjük az infrastruk tú
rát: utakat, járdákat építünk.

 járhatóvá tesszük a Berdót:  
aszfaltos utat és vízelve ze tést  
építünk a Gerinc és az Áfonya  
utcában, a terület többi útját 
pedig zúzottkővel tesszük 
hasz nálhatóvá.

 Közlekedés javítására tö rek  
szünk: feltáró utak építése,  
lámpás csomópont átalakí-
tá sa, zebrák létesítése (Tég-
lási A.-Mályva, Ady Endre utca)

jöVőt Építő
vároS

 Kiépítjük a közvilágítást 
 a Prekobrdo városrészben
  és az Aranyeső utcában.

 Felújítjuk a Jókai utca 
 gya logútját.

 p+R parkolók építése

 ófalu felújítása
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A tervezett beruházások fontossága. 
A budakalásziak 92%a tartja fontosnak
az új iskola megépítését.
92%a a Vasútsori  óvoda megépítését.
80%a a minta gazdaság megépítését.
92%a további útépítéseket.



Kiadja:

Budakalász Város Önkormányzata
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

A kiadványban szereplő felmérési ada-
tok a 2017. novemberében el vég  zett 
reprezen ta tív lakossági ku ta tás ered-
ményei. A fel mérést a Vanin Kft. végezte 
Budakalász Város Önkormányzatá nak 
megbízásából.



www.budakalasz.hufacebook.com/budakalaszvaros


