
fásítás, virágosítás, mintegy húsz hektáros közterület 
rendben tartása

Intenzív kommunikáció

A város Önért
Budakalász fejlődése kézzelfogható. Évről évre egyre szebb, rendezettebb és élhetőbb a város. 

Utak, közterületek épülnek, intézmények újulnak meg, növekszik a közbiztonság, rendezett, tiszta, 
virágos a város, intenzív a kommunikáció és élénk a városi közösségi élet. Budakalász nemcsak a 
környező települések viszonylatában, hanem országos szinten is az élen jár, a városban lakók 
életminősége pedig kézzelfogható módon évről-évre javul. A fejlődést a budakalásziak is vissza-
igazolták, hiszen a városlakók 81 %-a véli úgy, hogy a település sokat fejlődött az elmúlt 5-6 évben. 
Az alábbiakban bemuta tunk néhány fejlesztést az előző évekből.

ingyenes bölcsőde, óvodai tornaszoba építés, 
intézményi épületfelújítások, iskolafejlesztés

minden belterületi összközműves utca 
szilárd útburkolatot kap

futópálya, sétány, fittness-gépek, 
parkoló  az Omszk-tónál, Kálvária park

Budakalász applikáció, Budakalász Facebook oldal 
és csoport, Budakalászi Hírmondó, weboldal

óváros felújítása, padok, szemetesek elhelyezése, 
kutyafuttató létesítése, világításbővítés

ajándékok, rendezvények,
idősklub működtetése

Igényes zöldfelület ápolása Pezsgő közösségi élet támogatása

városi nagy rendezvények, több száz esemény
a Művelődési Házban

Idősek, rászorulók támogatása

A város Önt szolgálja!

Közösségi területek fejlesztése

Szilárd, jó minőségű utak építése Élhető környezet megteremtése

Jövő nemzedékének támogatása

Budakalász Város Önkormányzata

Ön a közösségért
Életünk során számos kisebb-nagyobb közösséghez tartozunk. Egyik ilyen fontos és meghatározó közösség a lakó kör nye-

zet, tágabban a város, ahol élünk. Ahhoz, hogy mi magunk és a környezetünk számára is otthonos legyen ez a közeg, fontos,  
hogy alkalmazkodjuk egymáshoz. A békés egymás mellett élés érdekében közösségeinkben írott és íratlan 
szabályokat alkotunk. Az előírások azonban csak úgy érik el céljukat, ha ismerjük és be is tartjuk őket.  
A közösségi együttélés szabályait Budakalászon önkormányzati rendelet is meghatározza. A tapasztala-
tok szerint az előírások alkalmazása még nem mindenki számára kézenfekvő. Annak érdekében, 
hogy városunk szép, rendezett, élhető maradjon és minél kevesebb legyen a vitás kérdés, a súrlódás 
a lakók között, fontos, hogy a szabályokat betartsuk.
Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk mindenkinek segíteni a leglényegesebb elemek kiemelésével.

A szabályokról bővebben a közösségi együttélés szabályairól szóló 11/2015. önkormányzati rendeletben olvashatnak 
(www.budakalasz.hu/onkormanyzat/rendeletek/hatalyos-rendeletek).

Árkok tisztán tartása

Az ingatlanhasználónak 
biztosítani kell az ingatlan 
előtti vízelvezető árkok 
átfolyását. Tilos az árkot 
betömni. 

Tilos közterületen 
bárminemű rongálás, 
növények eltulajdonítása, 
fák rongálása, csonkítása, 
kivágása.

Kutyát parkba vinni tilos, 
egyéb közterületen az állat 
ürülékét fel kell takarítani. 
Budakalászon kijelölt (táblával 
jelzett) kutyasétáltató a Barát- 
patak gátján, a bevásárlóköz-
pontok mögötti területen van. 

Munkanapokon 8 és 19 óra 
között, szombaton 9 és 17 
óra között lehet „berregő 
gépeket” üzemeltetni, 
vasárnap és ünnepnapokon 
egyáltalán nem.

Zajos tevékenység  
szabályai

Kutyák sétáltatása

Rongálás

Egészségünk védelme érde kében 
Budakalász teljes te rü letén egész 
évben tilos az égetés. A zöldhulla-
dék kör nyezetbarát kezelésére  
a komposztálás javasolt. 
Évente két alkalommal korlátlan 
zöld hulladék szállítást biztosít az 
Önkormányzat.

Az ingatlan előtti fa kivágására 
és visszavágására engedélyt kell 
kérni a Polgármesteri Hivatalban 
és a pótlásról gondoskodni kell. 
Saját ingatlanon belül is kötelező 
a fakivágás bejelentése és a fa 
pótlása. 

Közterületet csak engedéllyel 
szabad használni 
(pl. sittes konténert, 
építőanyagot elhelyezni).

Az ingatlan előtti járda, közterület 
tisztántartásáról, ápolásáról 
(pl. fűnyírás, hóeltakarítás stb.) 
az ingatlanhasználónak kell 
gondoskodni. A közterületre 
növő, a járhatóságot akadályozó 
növényeket vissza kell metszeni.

Közterületi fakivágás

Közterület foglalás

Ingatlan előtti terület rendben tartása

Ön is tegyen a közösségért, a városért!

Tűzgyújtási tilalom
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