
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2020. (VI.26.) számú rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.30.) számú rendelet módosításáról 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.30.) számú rendeletének (a továbbiakban: R) 6.§ (1) 

bekezdés új o) és p) ponttal egészül ki: 

„o) gyalogos sétány és a vízfelület közötti területre, a Kahl am Main sétányra és az azt övező 
zöld területekre, valamint a kijelölt területen kívül az Omszk-tóhoz (József Attila utca és 11-es 
út kereszteződésénél lévő táblával megjelölt tófelület) a kutyájával bemegy.  

p) „a kerékpáros és gyalogos közlekedésre vonatkozó szabályokat megszegi.” 

2. § 
 
„ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép, és kiegészül a 2. melléklettel.” 

Záró rendelkezés 

3. § 

Ez a rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

 dr. Göbl Richárd     dr. Deák Ferenc 
  polgármester               jegyző 
 

Záradék:  

A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. június 24-i ülésén fogadta el.  

Kihirdetése 2020. június 26. napján megtörtént.  

dr. Deák Ferenc 

jegyző 
 

  



1. melléklet a 23/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Parkok Határoló utcák, területek 

Sas utcai park Sas utca, Damjanich utca sarok 

Kálvária utcai 

park 
Kálvária utca, Golgota utca Kálvária lépcső 

Szegfű utcai park Szegfű utca, Szent László utca sarok 

Omszk park 

 Omszk park gyalogos sétány és a vízfelület közötti terület (kivéve a József 

Attila utca és 11-es út kereszteződésénél táblával megjelölt terület), Kahl 

am Main sétány (beleértve a sétány és a vízfelület közötti területet is),  

 

  



2. melléklet a 23/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelethez 

 

Kerékpáros és gyalogos közlekedésre vonatkozó utak: 

1. Kahl am Main sétány 


