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kérdésre keressünk vá-
laszt. Persze a feladatkö-
römből következik, hogy 
gyakran adódnak bosszú-
ságok, küzdelmek. A ne-
hézségeken azonban min-
dig átsegít a tudat, hogy 
– bár korábbi munkámat is 
nagyon kedveltem – most 
azért a közösségért dolgo-
zom, amelynek születésem 
óta tagja vagyok, és amely 
oly sok területen megha-
tározta életemet. Felemelő 
érzés, hogy bármerre járok 
kerületünkben, láthatom 
annak a munkának a nyo-
mát, eredményét, amit kol-
légáimmal elvégeztem. 

Mi az, ami ön szerint a leg-
többet változott ez alatt az 
évtized alatt?
Jó fejlemény, hogy az em-
berek ismét kezdik felfe-
dezni a civil szerveződé-
sek, a helyi közösségek je-
lentőségét. Fontosnak tart-
ják a tradíciók feltámasz-
tását, újra örömet találnak 
a kulturális, lokálpatrióta 
együttműködésben. 

Idén októberben tíz éve, 
hogy először választot-
ták meg a II. kerület pol-
gármesterének dr. Láng 
Zsoltot. Tapasztalatokról, 
eredményekről és tervek-
ről beszélgettünk.

Miben volt más ez a tíz 
esztendő, mint élete ko-
rábbi időszaka?
Bár 17 éves korom óta kap-
csolatban vagyok a helyi 
közélettel, a versenyszfé-
rából kerültem a közigaz-
gatásba. Bevallom, az első 
hónapokban nehézségeket 
okozott, hogy a gyors és 

operatív döntéseket, il-
letve azok végrehajtását 
gyakran lehetetlenné tette 
a bürokrácia. S bár utóbb 
megtanultam, hogy a feles-
legesnek tűnő szabályok 
megkerülése olykor még 
bonyolultabb helyzetekhez 
vezet, azt is megtapasztal-
hattam, hogy munkatársa-
im hozzáállása és segítő-
készsége sokat lendíthet 
egy-egy ügymeneten. A 
legfontosabbnak mind-
máig azt tartom, hogy a 
„miért nem lehet” felvetés 
helyett mindenkor a „ho-
gyan lehetne a legjobban” 

Interjú Dr. Láng Zsolttal

Budai Napló
BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT KÉT ÉVÉNEK MUNKÁJÁRÓL2014 2016

Tíz éve a II. kerület polgármestere

www.masodikkerulet.hu

(folytatás a 2. oldalon)
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Talán a bezárkózást megtörő 
összetartás az, amire a rend-
szerváltozás után a legto-
vább kellett várni.
Negatív változásnak tartom 
ezzel szemben a közéleti 
munka megbecsültségének 
hiányát. Úgy érzem, min-
den korábbinál többen haj-
lanak arra, hogy a politika 
szereplőit és munkájukat is 
eleve gyanakvással kísérjék. 
Abban, hogy ez így alakult, 
óriási a felelőssége azoknak, 
akik visszaéléseikkel, vagy 
mások igaztalan lejáratásával 
adnak táptalajt a legdurvább 
általánosításoknak. De azok-
nak, akik általánosítanak, 
akik felelőtlenül, megalapo-
zatlanul szítják a bizalmatlan-
ságot, tudniuk kellene, hogy 
közösségük és önmaguk ellen 
tesznek, mert megnehezítik, 
olykor ellehetetlenítik a leg-
elemibb lakossági feladatok 
elvégzését. És nagy a felelős-
ségük azért is, mert elveszik 
az emberektől az elért ered-
mények örömét. Régebben 
egy-egy beruházást, fejlesz-
tést a legtöbben megelége-
déssel fogadtak, sajátjuknak 
éreztek. Napjainkban sajnos 
sokan arra összpontosítanak, 
hogy mit kifogásolhatnak, 
támadhatnak egy-egy intéz-
kedésben, valamint hogy 
kifürkésszék, vajon kit és 
milyen önös érdek vezérel-
hetett a döntésben.  Az ilyen 
hozzáállás sehová sem vezet. 
Én változatlanul hiszek a civil 
közösségek erejében, de azt 
vallom, hogy konstruktivitás, 
értékteremtés csak együttmű-

ködésből és nyitottságból fa-
kadhat. Önsorsrontó gyaláz-
kodásból, gyűlölködésből, 
bizalmatlanságból soha.

Mit tart az eddig elért leg-
nagyobb eredménynek?
Arra törekedtem, hogy min-
den kerületi polgár találjon 
az önkormányzat tevékeny-
ségében sok olyan mozzana-
tot, amelyről úgy érezheti: 
jobbá tette a mindennapjait. 
Tudom, ez merész célkitű-
zés, mert az igények, az el-
várások szerteágazóak, és 
nem ritkán az érdekek is 
ütköznek. Van, aki a közle-
kedés feltételeinek javítását, 
míg más az oktatás, a neve-
lés színvonalát, a környezet 
rendezettségét, a könnyebb 
hivatali ügyintézést, vagy 
éppen a közbiztonság javí-
tását helyezi előtérbe. Hosz-
szan folytatható ez a felso-
rolás, mert a feladatok, a 
kihívások soha nem fogynak 
el.  Adódik még tennivaló 

bőven, de nyugodt szívvel 
állíthatom: fejlődés, érde-
mi előrelépés szinte min-
den területen történt. 

Mely területen a legnehe-
zebb előrelépniük?
Állandó küzdelmet folyta-
tunk a környezet rendezett-
ségének megőrzéséért és a 
közlekedési szabályok be-
tartatásáért. A legtöbben ta-
lán nem is gondolnák, hogy 
szinte ugyanannyit költünk 
az illegálisan lerakott és el-
dobált szemét eltakarítására, 
a rongálások helyreállítására, 
a kapcsolódó szabálysértések 
megelőzésére, ha szükséges, 
szankcionálására, mint zöld-
felületeink, közösségi tereink 
fejlesztésére. Megdöbbentő, 
hogy a tetten ért szemetelők 
többsége legtöbbször mind-
össze néhány utcányira lakik 
onnan, ahol – általában az éj-
szaka leple alatt – megszaba-
dul hulladékká vált tárgyai-
tól. A lakókörnyezet iránt ér-

Négyszáz millió forintos beruházással, száz kisgyermek elhelyezésére alkalmas 
új épületszárnnyal bővült a Szemlőhegy Utcai Óvoda

Az Önkormányzat saját beruházásában, 300 millió forintért újíttatta fel
a Szép Juhászné utat

zett felelősséget - akárcsak a 
közlekedési szabályok betar-
tását - hatósági eszközökkel 
szinte lehetetlen megterem-
teni, a részeredmények anya-
gi és emberierőforrás-igénye 
pedig jelentős. Szeretnék 
hinni abban, hogy példamu-
tatással, a felnövekvő generá-
ciók tudatosabb nevelésével 
egyszer véget fog érni a mai 
szélmalomharc. 

Más embernek érzi magát 
most, mint tíz évvel ezelőtt?
Az igazán fontos dolgokban 
nem, és bízom benne, hogy 
ezt a környezetem is így lát-
ja. A szüleimtől tiszta, morá-
lis értékrendet és következe-
tes nevelést kaptam, amelyet 
most is hitelesnek és köve-
tendőnek tartok, s amelyet 
én is szeretnék továbbadni 
cseperedő fiaimnak. Termé-
szetesen az élmények, a ta-
pasztalatok sokat formáltak 
rajtam, de a személyiségem 
lényegét érintő területeken 
nem érzek nagy változást.

Maradtak még tervei?
Természetesen. Az önkor-
mányzati munkában az em-
ber folyamatosan kap újabb 
és újabb impulzusokat, ötle-
teket. Bár óriási megtisztel-
tetés volt számomra, hogy 
négy éven keresztül - pol-
gármesteri feladataim mel-
lett - az Országgyűlés tagja 
lehettem, a közvetlen, sze-
mélyes felelősséget mégis 
leginkább a helyi közélet-
ben tudom megélni. Állan-
dó motivációt ad, hogy napi 

kapcsolatban vagyok azok-
kal, akiket a döntéseim érin-
tenek, ugyanis számtalan 
javaslatot, igényt fogalmaz-
nak meg, amelyre figyelni 
kell, és szembesítenek azzal, 
ha hibát követtem el. A jó 
szándékú, kulturált kritikát 
rendkívül fontosnak tartom, 
mert hiába igyekszünk min-
dig a legnagyobb körülte-
kintéssel dönteni, időnként 
egy-egy fontos szempont 
elkerüli a figyelmünket.  Az 
érintettek azonnali visszajel-
zése sokat segíthet a gyors ki-
igazításban. 
Természetesen, mint minden 
ember, magam is sok erőt 
merítek a megbecsülés jelei-
ből, az elismerésből, a kedves 
szavakból, sorokból.   De azt 
sem tagadhatom: az elmúlt 
tíz évnek voltak mélypontjai, 
amikor igaztalan, méltatlan 
támadások értek. Úgy érez-
tem, ezekre nem szolgáltam 
rá, és nem értettem, miért az 
öncélú rosszindulat.

De az ilyen időszakok át-
vészelésében – családom 
kitartó támogatásán kívül 
– mindig segített az, hogy 
sokan álltak mellettem, ér-
tékelték a munkámat, és 
fontosnak tartották elmon-
dani, hogy számítanak arra 
a továbbiakban is. 
Tíz évvel ezelőtt, a beikta-
tásomkor mindenekelőtt 
arra gondoltam, hogy mél-
tónak kell lennem a meg-
tiszteltetésre, ami ért. A 
választópolgárok azóta két 
alkalommal erősítettek meg 
polgármesteri tisztségem-
ben, sőt 2011-ben ország-
gyűlési képviselővé is meg-
választottak. A felelősség-
érzet, amelyre az elnyert 
bizalom kötelez, azóta sem 
csökkent bennem. Máig ez 
jelenti munkám erkölcsi 
alapját, s indít arra, hogy 
szűkebb pátriámban újabb 
és újabb feladatokra, kihí-
vásokra találjak megfelelő 
megoldásokat.
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Tisztelt Választópolgárok!
Ahogyan 2006-2014 között 
minden évben számot adtam 
Önöknek arról, hogy a Rea-
litás programjának és az Ös�-
s�efogás programjának ígéretei 
közül mi valósult meg, úgy a 
2014 őszén a Felelősséggel a II. 
kerületért címen leírt vállalá-
saim időarányos teljesítésé-
ről is beszámolok. Az Önök 
bizalmából tíz esztendeje 
irányítom a II. kerületet, idei 
beszámolómban az elmúlt 
egy év eredményeiről ol-
vashatnak. 
A Felelősséggel a II. kerületért  
programjának szövegét dőlt 
betűvel jelöljük, míg az ed-
dig elért eredményeket zöld 
betűvel közöljük.

Az elmúlt években fontos 
forgalomtechnikai fejlesz-
téseket végeztünk el. Sokat 
javult kiemelt csomópont-
jaink áteresztőképessége és 
a közlekedés biztonsága. 
Kerületünk lakóutcái azon-
ban továbbra is számottevő 
átmenő forgalomnak és kör-
nyezeti terhelésnek vannak 
kitéve, ezért elengedhetet-
len a közlekedés feltételei-
nek további javítása.

A környéket érintő forgalom-
technikai átalakítások fényében 
ismételten kezdeményezzük a 
fővárosnál a Szépvölgyi út és 
a budai alsó rakpart közle-
kedési kapcsolatának kiala-
kítását. 

I. A II. KERÜLET JOBB
KÖZLEKEDÉSÉÉRT

Az alsó rakparti lejáró eset-
leges megnyitásáról a kerü-
let és a főváros egyeztetései 
folyamatosak, a Budapesti 
Közlekedési Központ válto-
zatlanul vizsgálja a megva-
lósítás lehetőségét.

Körforgalmú csomóponttá 
alakítjuk, és ezzel biztonsá-
gosabbá tess�ük a Szépvölgyi 
út–Zöld lomb utca–Zöldmá-
li lejtő találkozását.
A csomópont engedélyei-
nek beszerzése megtörtént, 
hamarosan megkezdődhet a 
körforgalom építése.  

Biztonságosabbá tesszük a 
Rómer Flóris utca és a Szemlő- 
hegy utca kereszteződését.

A kereszteződés átalakítá-
sának terveztetése megtör-
tént, a szakhatósági engedé-
lyeztetés folyamatban van.

Folytatjuk átfogó útfelújítási 
és járdaépítési programunkat.
A 2015-ben elfogadott cím-
lista alapján 6 földutat kö-
zel 800 folyóméter hosszan 
leburkoltunk, további 8 ut-
cában közel 2000 folyómé-
ternyi utat újítottunk fel, 
illetve közel 4 km járda is 
megújult a tavalyi évben. 
Út, - és járdafelújítási prog-
ramunkat a következő évek-
ben folytatjuk, emellett ki-
emelt figyelmet fordítunk 
a közintézmények megkö-
zelítését szolgáló útvonalak 
rendben tartására is. 

P+R parkolót alakítunk ki a 
megépült Hűvösvölgyi Szolgál-
tatóház szomszédságában, és to-
vábbi hasonló célú fejlesztéseket 
szorgalmazunk a fővárosnál.
A tervek szerint a parkoló a 
szomszédos erdőben került 
volna kialakításra. Az erdő 
igénybevételének elvi enge-
délyezésére vonatkozó eljá-
rást a Pest Megyei Kormány-
hivatal megszüntette, mivel 
a természetvédelmi hatóság 
úgy ítélte meg, hogy rendkí-
vül érzékeny, kiemelt közös-
ségi jelentőségű élőhelyről 
van szó, amelyre a parkoló 
létesítése jelentős környeze-
ti hatást gyakorolna, vagyis 
az élőhely megsemmisülését 
okozná. Ennek ellenére Ön-
kormányzatunk a közelben 
megpróbál a parkolási gon-
dokra másfajta megoldást 
találni. 

Helyrehozzuk a felújításra szo-
ruló kerékpárutakat és – a 
környéket jól ismerő kerékpáros 

szervezetek bevonásával – új 
nyomvonalakat jelölünk ki.
A kerületi kerékpárutak 
felújítása és karbantartása 
folyamatos, a szükséges ja-
vításokat elvégezzük. A ke-
rület részt vesz a „Fenntart-
ható közlekedésfejlesztés 
Budapesten” című pályáza-
ton. Sikeres pályázat esetén 
közel 10 km hosszan, 4 új 
kerékpáros nyomvonal jö-
het létre. A kerékpáros köz-
lekedés javítása érdekében 
négy újabb kerületi helyszí-
nen telepítettek MOL Bubi 
gyűjtőállomásokat. 

Kerületünk – természeti a- 
dottságaival – Budapest egyik 
legszebb városrésze. Értéke-
ink megóvása, környezetünk 
rendezettségének, tisztaságá-
nak fenntartása közös felelős-
ségünk. Az alábbi program-
pontok önkormányzati válla-
lásokat és lakossági lehetősé-
geket mutatnak be, amelyek-
kel mindannyian tehetünk 
környezetünk védelméért.

A szelektív hulladék társasházi 
szintű gyűjtése jelentős ered-
mény, de sajnos, továbbra is so-
kan használják szemétlerakónak 
a megmaradt gyűjtőedények kör-
nyezetét. A Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt.-vel együttműköd-
ve az üveggyűjtő konténerek 
köré „kalodákat” építünk, e��el 
akadályozzuk meg kiborításukat. A 
jövőben is kamerákkal figyel-
jük a lerakóhelyek környékét, 

hogy az illegális hulladékok kihe-
lyezését szankcionálni tudjuk.
A kerületben található ösz-
szes üveggyűjtő konténer 
köré (összesen 23 db) „kalo-
dákat” építettünk, megaka-
dályozva ezzel a konténerek 
felborogatását. Városrendé-
szeti Irodánk munkatársai 
heti rendszerességgel tarta-
nak ellenőrzéseket a lerakó-
helyek környékén, valamint 
mobil térfigyelő-kamerákat 
is telepítenek időről időre 
ezekre a helyszínekre.

Negyedévente szervezünk 
veszélyeshulladék-gyűjtési 
akciókat. A�on polgáraink s�á-
mára, akik a háztartásukban ke-
letkezett elektronikai vagy vegyi 
hulladékot nem tudják a gyűjtő-
pontokra eljuttatni, biztosít-
juk azok lakásukról történő 
elszállítását.

Az idei évtől minden ne-
gyedévben tartunk veszé-
lyeshulladék-gyűjtési akci-
ót a kerület két helyszínén 
(egy a belső kerületrészben, 
egy pedig Pesthidegkúton.) 

Folytatjuk a kerületi faállo-
mány-kataszter feltöltését 
a magántulajdonú területeken 
álló fák adataival.

Jelenleg a kerületi szabá-
lyozás előkészülete zajlik, 
ennek elfogadása után lesz 
lehetőség a magánterülete-
ken álló fák felmérésére. 

Kibővítjük „Fogadj örökbe 
egy közterületet” elnevezésű 
programunkat. A kerületi in-
tézmények és a civil szervezetek 
mellett bárki másnak is lehető-
sége lesz egy általa választott 
közterület, vagy közterületrész 
felügyeletére, gondozására. A 
résztvevők évről évre jutalomra 
pályázhatnak.
A Budai Polgárban, vala-
mint a kerület Facebook-
oldalán megjelent cikkek-
nek köszönhetően egyre 
többen jelentkeznek a „Fo-
gadj örökbe egy közterüle-
tet” pályázatra. Bízunk ben-
ne, hogy a tendencia folyta-
tódik, és a következő évben 
tovább növekszik a prog-
ramban résztvevők száma. 

Bővítjük a korábban kialakított 
kutyafuttatók felszerelését, a 
Szabadság úti sporttelep mellett 
pedig ügyességi parkot alakí-
tunk ki a négylábúak számára.
Az idén második születés-
napját ünneplő Pokorny 
József Sport- és Szabadidő-
központ közvetlen szom-
szédságában, a Kadarka és 
az Áchim András utca által 
határolt saroktelken talál-
ható agility-pálya rendkívül 
népszerű. Ezt jól bizonyítja, 
hogy megnyitása óta több 
mint száz kerületi lakos igé-
nyelt a Sportközpontban II. 
Kerület Kártyát annak érde-
kében, hogy négylábú ked-

II. A TISZTA ÉS
RENDEZETT

II. KERÜLETÉRT
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vencével használhassa az új 
ügyességi pályát.

A zárt felhasználói körnek 
köszönhetően nincsenek 
rongálások és szándékos 
károkozások. Az agility-
pálya a közösségépítés 
újabb helyszínévé vált Hi-
degkúton: az egyébként is 
jó kapcsolatokat ápoló és 
szoros közösséget alkotó 
kutyások kulturált körülmé-
nyek között találkozhatnak 
egymással, és még haszno-
sabban tölthetik el szabad-
idejüket kedvenceikkel. 

Megállapodást kötünk a Fővá-
rosi Közterület-fenntartó Zrt.-
vel arról, hogy a már ismert 
járdatisztító gépeken kívül a 
kerület irányítása alatt álló út-
tisztító gépek is üzemeljenek 
városrészünkben.
Úttisztító-gépparkunkat  
korszerűsítjük, jelenleg is fo-
lyamatban van új járdatisztí-
tó gép beszerzése. 

Azokon a területeken, ahol a 
gépi takarítás nem kellően ha-
tékony, élőerős utcasepréssel 
javítjuk a köztisztaságot.
A tavalyi évtől Városrendé-
szeti és Környezetvédelmi 
Irodánk két munkatársa fo-
lyamatosan járja a kerületet, 

és takarítja a járdákat, par-
kokat, valamint a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek 
környezetét, mert sajnála-
tos módon sokan az utóbbi 
helyszínekre hordják ház-
tartási hulladékukat is. 

Folytatni kívánjuk az illegális 
reklámtáblák elleni küzdelmet.
A Városrendészeti és Kör-
nyezetvédelmi Iroda mun-
katársai folyamatosan figye-
lik a kerületben elhelyezett 
hirdetéseket. Évente 2-3 
alkalommal átfogó ellenőr-
zést tartanak, amely során a 
kerület egész területén fel-
mérik a kihelyezett reklám-
hordozókat. 

Az egészség megőrzése, és 
a megfelelő színvonalú be-
tegellátás biztosítása egyi-
ke legfontosabb feladata-
inknak. Az elmúlt években 
indított – sikeresnek bizo-
nyuló – programok bővíté-
sével még többet kívánunk 
ezen a téren elérni.

Pályá�ati források felhas�ná-
lásával új, egységes, a mai 
kor igényeit mindenben ki-
elégítő épületet alakítunk ki 
a Kapás utcai II. kerületi 
Egészségügyi Szolgálat szá-
mára. Célunk, hogy minden 
szükséges vizsgálatra egyetlen 
helyszínen kerülhessen sor, és 
ne kelljen „vándorolni” az in-
tézmény különböző telephelyei 
között.

A fejlesztés nagymértékben 
javítaná az ellátásra szo-
rulók helyzetét, valamint 
növelné az egészségügyi 
szolgáltató és az üzemelte-
tő részéről az egészségügyi 
alapellátás hatékonyságát. 
A beruházás költségigénye 
pályázati támogatás mellett 
is jelentős önerőt valószí-
nűsít, ennek biztosítására a 
2017. és 2018. évi költségve-
tés adhat lehetőséget. 

Fővárosi és kormányzati szin-
ten kezdeményezzük a Szent 
János Kórház helyzetének 
mielőbbi rendezését, hogy 
végre méltó körülmények kö-
zött történjék a kerületi bete-
gek ellátása.
A megjelent tervek sze-
rint Kelenföldön épül fel a 
Dél-budai központi kórház, 
ugyanakkor már jövőre el-
kezdődhet a Szent János 

Kórház felújítása is. A kór-
házat a Kútvölgyi Tömb és 
a Pető Intézet területével 
együtt fejlesztenék tovább. 
A Közép-Budán élőknek 
így lényegében megmarad 
a sürgősségi ellátás helye, 
de a körülmények sokkal 
komfortosabbak lesznek. 

A kórházért tett erőfeszíté-
sekben nagy szerepe volt a 
civileknek is, akik aláírás-
gyűjtésükkel elérték, hogy 
napirenden maradt a Szent 
János Kórház felújításának 
kérdése. 

A tulajdonunkban álló há�ior-
vosi rendelők felújítását követő-
en megfelelőbb helyszínre köl-
töztetjük a Lipótmezei úti 
háziorvosi rendelést. Megál-
lapodást kötöttünk a Budapesti 
Szent Ferenc Kórházzal, hogy 
a hamarosan megépülő új, kor-
szerű épületrészükben helyet 
biztosítanak az ellátásnak.
Hamarosan elkészül a Bu-
dapesti Szent Ferenc Kór-
ház új épületrésze. Amint 
ez megtörténik, a kórház és 
a kerület közti megállapo-
dás értelmében átköltözhet-
nek az orvosi rendelők. Az 
új épületrész elkészüléséig 
– ideiglenes megoldásként 
– a jobb betegellátási kör-
nyezet biztosítása érdeké-
ben 2016. október 1. napjá-
tól a Lipótmezei úti rendelő 
háziorvosai a Széher út 71. 
szám alatti Assisi Szent Fe-
renc Leányai Kongregáció 
épületében kialakított ren-
delőben fogadják a körze-
tükhöz tartozó lakosságot.

Tovább bővítjük nagy sikerű, 
díjtalan szűrőnapjaink vizs-
gálati palettáját, hogy minél 
több lappangó betegséget lehes-
sen időben diagnosztizálni.
A programot 2011 ősze óta 
évente kétszer rendezzük 
meg a II. Kerületi Önkor-
mányzat Egészségügyi 

Szolgálatának Kapás utcai 
rendelőjében, illetve Pes-
thidegkúton, a Községház 
utcai rendelőben. 2013 óta 
az ingyenes szűrőnapok le-
bonyolításában partnerünk 
a Szent Ferenc Kórház is. 
2015-ben tovább bővítettük 
a vizsgálati palettát, idén 
tavasztól a Pulzus Központ-
ban komplett kardiológiai 
vizsgálaton vehetnek részt 
azok a lakosok, akiknek az 
általános szűrőnapok ered-
ményei alapján ez javasolt. 
2017-től újabb vizsgálatok-
kal bővülnek a díjtalan szű-
rőnapok helyszínei. 

Továbbra is elkötelezettek va-
gyunk a� Országos Pszichi-
átriai és Neurológiai Intézet 
(OPNI) és a Budai Gyermek-
kórház területének egészség-
ügyi célú hasznosítása mellett. 
Minden fórumon képvisel-
jük kerületünk e két egész-
ségügyi intézményének ér-
dekeit, bízunk benne, hogy 
a készülő vonatkozó tör-
vényjavaslat megnyugtató 
megoldást tartalmaz majd.

Az elmúlt években – a ke-
rület nagyobb biztonsága 
érdekében – számos inf-
rastrukturális fejlesztésre, 
szervezeti átalakításra ke-
rült sor. Minden illetékes 
szervezettel megállapo-
dást kötöttünk a hatékony 
együttműködésről. A kö-
vetkező időszakban nagy 

hangsúlyt helyezünk a dol-
gozói létszám és a technikai 
felszereltség bővítésére.

Jelentősen növeljük a tér-
figyelő kamerák számát, 
és biztosítjuk az ellenőrzéshez 
szükséges emberi erőforrást is. 
A jól körülhatárolható területe-
ken – ilyen például Adyliget – a 
ki- és belépőpontok összehangolt 
megfigyelésével segítjük a bűn-
megelőzést és a felderítést.

A kamerák számának bőví-
tése a következő évek egyik 
fő feladata, ennek előkészí-
tése megtörtént. Elkészültek 
a rövid, közép és hosszútávú 
tervek. Ígéretünk szerint 
Adyligeten valósulna meg 
elsők között a kamerarend-
szer kiépítése. 

Technikai eszközökkel és a- 
nyagi támogatással járulunk 
hozzá a II. Kerületi Rendőrkapi-
tányság eredményes munkájához.
Technikai eszközökkel tá-
mogattuk a kerületi rendőr-
kapitányság azon törekvé-
sét, hogy újból működjék a 
körzeti megbízotti szolgá-
lat, s így Önkormányzatunk 
segítségének is köszönhető-
en a rendőrök a munkájuk 
során közelebbi, személyes 
kapcsolatba kerülhetnek 
mind a lakossággal, mind 
a kerületi intézmények-

III. AZ EGÉSZSÉGES
II. KERÜLETÉRT

IV. A BIZTONSÁGOS
II. KERÜLETÉRT
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Tavaly három újabb közle-
kedési csomópontban ala-
kítottunk ki gyalogátkelő-
helyet: a Kitaibel Pál utca-
Bimbó út, a Máriaremetei 
út–Turul utca, valamint a 
Pusztaszeri út-Csejtei utca 
kereszteződésben. 

Kibővített kínálattal folytatjuk 
szülők és idősek számára 
szervezett térítésmentes elő-
adás-sorozatainkat. 

Szülők Akadémiája néven 
2011-ben indult sikeres 
programsorozatunk a Mó-
ricz Zsigmond Gimnázi-
umban. Emellett 2012-től 
elindítottuk az azóta igen 
népszerűvé vált „Sikeres 
vállalkozásokért!” elneve-
zésű, szintén ingyenesen lá-
togatható tanfolyamunkat. 
Az Internet Kortalanul tan-
folyamunkat első alkalom-
mal 2012 nyarán hirdettük 
meg, így az elmúlt években 
Önkormányzatunk közel 
3000 időskorúnak biztosí-
totta az internetes tanulás 

kel. Emellett évente kétszer 
anyagi támogatást nyújtunk 
a kerületi rendőrkapitány-
ság munkatársainak jutal-
mazásához, munkája elisme-
réseként pedig – a kollégák 
szavazata alapján – évente 
egy főt díjazunk az Év rend-
őre kitüntető címmel. 

Növeljük – elsősorban járőr-
szolgálatot teljesítő munkatár-
sakkal – Városrendészeti Iro-
dánk állományát, hogy csök-
kenteni lehessen a betörések és 
az autólopások számát. 
A hatékonyság érdekében 
az idei évben megemeltük a 

Városrendészeti és Környe-
zetvédelmi Iroda dolgozó-
inak létszámát. Az új mun-
katársaknak köszönhetően 
hatékonyabb a térfigyelő-
kamerák folyamatos figye-
lése és a szükséges, azonna-
li reagálásokat is gyorsab-
ban tudjuk elindítani. 

A korábbiaknál intenzívebb 
közvilágítás-fejlesztési prog-
rammal tess�ük bi�tonságosab-
bá közterületeinket.
Kerékpárosoknak és autó-
soknak egyaránt biztonsá-
gosabb lett a közlekedés a 
Hidegkúti út külső szaka-
szán. A hálózat kiépítése 
ugyan nem a II. Kerületi 

Önkormányzat feladata lett 
volna, de a balesetveszély 
csökkentése érdekében a 
kerület mintegy 14 millió 
forintból a Leshegy utcától 
Solymár irányába, a város-
határig 400 méter hosszan 
lámpasort létesített ezen a 
szakaszon. 

Folytatjuk a kerületi drogpre-
venciós és bűnmegelőzési 
stratégiák megvalósítását, 
amelyek középpontjában a külön-
böző célcsoportok személyre sza-
bott oktatása és informálása áll.
Sikeresen együttműködünk 
a kerületi rendőrkapitány-

sággal. A kábítószer-pre-
venciós programot a képvi-
selő-testület által 2007-ben 
elfogadott, a drogprobléma 
visszaszorítását célzó Helyi 
Stratégiával összhangban 
alakítottuk ki. 

Rendeletben s�abályo��uk a�o-
kat az alapvető elvárásokat, 
amelyek a kulturált, konflik-
tusoktól mentes állattartást 
szolgálják.
A kerületben tapasztalt 
állattartással kapcsolatos 
problémák és konfliktusok 
könnyebb, gyorsabb meg-
oldása és feloldása érdeké-
ben szükségesnek tartjuk a 

kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról szóló kormányren-
delet bizonyos pontjainak 
helyi szinten történő részle-
tesebb szabályozását, ami-
vel kapcsolatban az egyezte-
tések már megkezdődtek.

A kicsinyekről, az idősek-
ről, az elesettekről történő 
gondoskodás szerteágazó, 
nagy figyelmet igénylő fel-
adat. Az elmúlt években 
kiemelkedő eredményeket 
értük el ezen a területen, de 
folytatni szeretnénk a nyolc 
esztendővel ezelőtt meg-
kezdett munkát. 

Tovább bővítjük óvodai és 
iskolai férőhelyeinket, hogy 
minden kisgyermek ho��ájus-
son a lakóhelyéhez minél köze-
lebb eső, magas színvonalú, térí-
tésmentes ellátáshoz.

A Szemlőhegy Utcai Óvoda 
új épületszárnyának meg-
építése során 100 új férőhe-
lyet alakítottunk ki. Az új 
óvodában az eddigieken túl 
további négy csoport fogad-
ja 2015 szeptembertől a ke-
rületi gyermekeket. 
Ezen kívül új, négy csoport-

szobás óvoda tervezése van 
folyamatban Hidegkúton, 
a Kadarka utcában, melyet 
részben pályázati forrásból 
szeretnénk megvalósítani. 
A Községház Utcai Óvoda 
teljes körű felújítására pe-
dig jövő nyáron kerül sor.

Megkezdjük időseket ellátó gon-
dozási központjaink üteme-
�ett felújítását és korszerűsí-
tését. Lehetőséget teremtünk új 
szolgáltatások bevezetésére is.
Idén ősszel átadásra kerül a 
Fillér utcai II. számú Gon-
dozási Központ felújított és 
korszerűsített épülete. A be-
fejezést követően új funkci-
óval is bővül az intézmény: 
mostantól napközbeni 
demens ellátást is biztosít 
az idősek számára. 

Azon időskorú polgáraink szá-
mára, akiknek az önálló közle-
kedése korlátozott és családtag-
jaikra sem támaszkodhatnak, 
kedvezményes szállítást biz-
tosítunk a kerületi egészség-
ügyi intézményekbe.
Kezdeményezésünk meg-
vitatása az érintett szakmai 
szervezetekkel megtörtént. 
Idén ősszel kérdőívet he-
lyeztünk el elsőként a Rét 
utcai háziorvosi rendelő-
ben, hogy felmérjük a la-
kossági igényeket. Ezek ki-
értékelése után tudjuk meg-
tenni a következő lépéseket 
a kedvezményes szállítás 
elindítása érdekében. 

Tovább bővítjük a Kerület 
Kártya Plusz igénylői körét és 
kedvezményeit.

A lakossági igények felmé-
rése után, és az érintett üzle-
tekkel történő egyeztetése-
ket követően, tovább szeret-
nénk bővíteni a termékek 
körét és az elfogadóhelyek 
számát. 

Folytatjuk játszótér-fejlesztési 
programunkat arra törekedve, 
hogy minden korcsoport megta-
lálja kedvelt játszóeszközeit.
Játszóvárat helyeztünk ki 
Hidegkúton a volt Ma-
táv-játszótéren, valamint a 
máriaremetei templomkert-
ben, emellett egy kötélpá-
lyát is telepítettünk az ady-
ligeti játszótérre. 
Tavaly szeptemberben ad-
tuk át a kerület 20. játszó-
terét, amely a Szent Ferenc 
Kórház udvarán található. 
A Szent Ferenc életét bemu-
tató játszóeszközöket lakos-
sági igényre építtettük meg, 
és az esetleges rongálások 
megelőzése érdekében a 
környékbeliek a játszóte-
ret II. Kerület Kártyával 
használhatják. Az idősebb 
korosztályt érintő fejlesz-
tés valósult meg a Fenyves 
parkban, a Mechwart li-
getben, illetve a Pokorny 
József Sport- és Szabadidő-
központban, amelynek ke-
retében szabadtéri felnőtt 
fitneszparkokat alakítot-
tunk ki. Jelenleg további 
hét újabb helyszínnel pá-
lyázunk ilyen parkok kiala-
kítására. 

Újabb gyalogátkelőhelyeket 
alakítunk ki a bi�tonságosabb 
gyalogosközlekedésért.

V. A GONDOSKODÓ
II. KERÜLETÉRT
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lehetőségét.
Az idei évtől már tíz kerü-
leti intézményben tartunk 
oktatást. Emellett 2015 tava-
szán kezdetét vette az Ön-
kormányzatunk által indí-
tott ingyenes Internetklub 
programunk. A program 
célja a gyakorlási lehetőség 
biztosítása, valamint az In-
ternet Kortalanul tanfolya-
mon megszerzett ismeretek 
szinten tartása. A II. Kerüle-
ti Önkormányzat, valamint 
a II. kerületi Egészségügyi 
Szolgálat támogatásával 
Babaváró címmel ingyenes 
előadás-sorozat indult a II. 
Kerületi Népegészségügyi 
Szolgálat szervezésében. A 
program célja, hogy a gyer-
meket váró szülőkben fel-
merülő kérdésekre, a gyer-
mekvállalással kapcsolatos 
dilemmákra segítsen vála-
szokat adni. 

Korszerű, tömegközlekedési esz- 
közökkel megközelíthető, aka-
dálymentesen elérhető ok-
mányirodát alakítunk ki a hű-
vösvölgyi végállomás közelében, 
hogy megkönnyítsük a környé-
ken lakók ügyintézését.
2015 decemberében került 
átadásra a Kormányablak 
a Hűvösvölgyi Szolgáltató-
házban. Az új iroda kényel-
mesebb és gyorsabb ügyin-
tézést jelent a Pesthidegkú-
ton élőknek és a szomszé-
dos települések lakóinak 
is. A novemberben átadott 
Hüvi üzletház II. emele-
ti helyiségét a II. Kerületi 
Önkormányzat 70 millió fo-
rintért vásárolta meg és ren-

dezte be a hivatal számára, 
hogy a 17 ezres Pesthideg-
kút lakossága a korábbinál 
kényelmesebben és gyor-
sabban intézhesse ügyeit.

2006 óta az önkormányzati 
feladatellátás minden terü-
letén komoly eredményeket 
értünk el. Városrészünk jö-
vőjét azonban csak a folya-
matos fejlődés biztosíthatja. 

Az érintett szervezetekkel 
együttműködve segítjük a 
volt Ganz-telep III. számú 
tömbjének helyén létesítendő 
közpark megvalósulását. 

2015 júniusára az egy-
kori Ganz-gyár csarno-
kának és az úgynevezett 
Melegpörgető épületének 
bontása is befejeződött. A 
tervek szerint a Millená-
ris Park bővítése 2017-ben 
készülhet el, a budapesti-
ek ekkor vehetik majd bir-

tokba a zöld közparkot és a 
parkolási gondokat enyhítő 
mélygarázst. 

Kezdeményezzük az illetékesek-
nél a Széna téri buszvégállo-
más áthelyezését, hogy élhe-
tőbb környezetet teremtsünk a 
környék lakói számára.
Felvettük a kapcsolatot a 
Volánbusz Zrt. vezetésével, 
akik ígéretet tettek arra, 
hogy megvizsgálják: telje-
sen megszüntethető, vagy 
jelentős mértékben csök-
kenthető-e a buszpálya-
udvar helyigénye? Amint 
meghozzák a döntésüket, 
arról tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot. 

Továbbvisszük a Szabadság úti 
sporttelep lakossági együtt-
működéssel kimunkált fejlesz-
tési koncepcióját, és minden 
lehetséges eszközzel segítjük az 
uszoda mielőbbi megépülését.

2014-ben adtuk át a Pokorny 
József Sport- és Szabadidő-
központot, amely labda-
rúgó- és teniszpályákat, az 
ezeket kiszolgáló létesítmé-
nyeket, valamint egy közös-
ségi célokat szolgáló, ingye-
nesen használható szabad-
időparkot foglal magában. 
Az ingyenesen használható 
családi rekreációs területen 

szabadon használható a fü-
ves focipálya, a 360 méter 
hosszúságú gumiburkolatú 
futókör, a petanque-pálya, 
a kültéri kondicionáló park, 
több pingpong- és sakkasz-
tal. Szaletli és kiépített tűz-
rakó hely is várja a családo-
kat. A Közösségi teret 2015-
ben újabb kültéri felnőtt 
fitneszeszközök telepítésé-
vel még gazdagabbá tettük, 
ezen kívül a tavalyi évben 
kutya ügyességi pálya és 
kutyafuttató is kialakításra 
került a Szabadidőközpont 
szomszédságában. 
A terület fejlesztésének utol-
só lépése a pesthidegkúti 
uszoda megépítése. A beru-
házás 70%-a, vagyis mint-
egy 2,8 milliárd forint TAO 
támogatás összegyűjtésére 
volt szükség a projekt meg-
indításához.  Önkormány-
zatunk mindent megtett 
annak érdekében, hogy a 
szükséges erőforrásokat 
felkutassa, így – az üzleti 
életben kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó – nagyvállala-
tokat és sok kisebb, lokál-
patrióta elkötelezettséggel 
bíró vállalkozást sikerült az 
ügy mellé állítani, és a le-
hetséges TAO forrást maxi-
málisan összegyűjteni. 
Az Önkormányzat jelenleg 
jogerős építési engedéllyel 
rendelkezik, illetve már fo-
lyamatban vannak a kiviteli 
tervvel és a műszaki ellenőr-
rel kapcsolatos közbeszer-
zéseink. Ezt követőn kerül-
het sor a kivitelező – szintén 
közbeszerzés útján történő 
– kiválasztására. Előzetes 

számításaink szerint – a há-
rom nagyértékű közbeszer-
zés lebonyolítását követően 
– 2017 tavaszán kezdődhet 
meg az uszoda építése és – 
egy éves munkavégzési idő-
vel kalkulálva – 2018 tava-
szán kerülhet sor az uszoda 
átadására, megnyitására.

Az utánpótlás nevelésére 
épülő uszoda nagyobb sza-
bású úszó- és vízilabda ese-
ményeknek is helyszínéül 
szolgálhat, de elsősorban 
majd a szűkebb környe-
zetben élő lakosság és a 
közelben fekvő oktatási in-
tézmények igényeit kívánja 
kiszolgálni.

Teljesítve a városrész lakóinak 
jogos kívánságát, temetkezési 
emlékhelyet létesítünk Pes-
thidegkúton.
A pesthidegkúti lakók ré-
széről régóta meglévő, te-
metkezési hely biztosításá-
ra vonatkozó jogos igény 
kielégítésére Önkormány-
zatunknak – több éves ad-
minisztratív előkészítést, 
komoly anyagi áldozatvál-
lalást követően – egyetlen 
jogszabályok adta lehető-
sége van: olyan kegyeleti 
emlékhely kialakítása, ahol 
urnás sírhelyek elhelyezé-
sét tudjuk biztosítani. A 
temetkezési emlékhely ki-
alakítására a tervek szerint 
a városrész külső határá-

ban – a Temető utca Soly-
már felé eső vége és a Pap-
rikás-patak közötti mezős 
területen – kerül sor. Az 
emlékhely megközelítése – 
a lakóházas övezetre mini-
mális forgalomterheléssel 
járó módon – a Hidegkúti út 
felől, a patakon átívelő úton 
keresztül történik majd. Je-
lenleg továbbra is a fejlesz-
tés adminisztratív előkészí-
tése zajlik, a megvalósításra 
csak lakossági konzultációt 
követően kerül majd sor. 

Az iskolaépületek bővítése so-
rán kiemelt figyelmet fordítunk 
a Máriaremete-Hidegkúti 
Ökumenikus Általános Is-
kola és a Szabó Lőrinc Álta-
lános Iskola és Gimnázium 
gondjainak megoldására.
2017. január 1-jétől a KLIK-
en keresztül az állam veszi 
át az iskolák fenntartását és 
üzemeltetését. Ennek elle-
nére Önkormányzatunk ke-
resni fogja a megoldásokat, 
hogy a kerületi intézmény-
hálózat felújítása és karban-
tartása az eddigi színvona-
lon történjen ezután is. 

Folytatjuk a� iskolaudvarok 
és a szabadtéri sportpályák 
korszerűsítését, ezzel is biz-
tosítva gyermekeink számára 
a mindennapi testmo�gás le-
hetőségét.
2015-ben adtuk át az Áldás 
Utcai Általános Iskola és a 
Klebelsberg Kuno Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
új sportpályáját. Elkészült 
a II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium sportudvarának 

VI. A FEJLŐDŐ
II. KERÜLETÉRT
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Határidő előtt, kiemelkedően jó 
minőségben készült el idén nyáron 
a Szép Juhászné út.

Szeptember végére megújult az 
adyligeti Szent István király-ká-
polna kertje.

Idén ősszel mászóeszközökkel és 
focipályával bővült a pesthidegkúti  
Klebelsberg Kuno Általános Iskola 
és Gimnázium udvara.

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójára teljes 
körűen megújult a Mansfeld Pé-
ter park.

Tisztelt II. Kerületi Polgárok!

Szeretnénk, ha a képviselő-testü-
let és a polgármester tevékenysé-
ge mindenki számára átlátható, 
követhető lenne. Ezért tettük 
hagyománnyá éves beszámolón-
kat a Budai Naplóban.
2007 őszén vehették kézbe elő-
ször kiadványunkat. Ahogy az 
elmúlt kilenc évben mindig, idén 
is ideje a számvetésének: időará-
nyosan mi valósult meg 2014-ben 
tett vállalásainkból, és hol tarta-
nak megkezdett munkáink.
Célunk továbbra is változatlan: 
legjobb tudásunk szerint dolgoz-
ni azért, hogy városrészünk nap-
ról napra rendezettebb, otthono-
sabb és szerethetőbb legyen.

Tisztelettel:

  Dr. Láng Zsolt
   polgármester

  Budai Napló
Felelős kiadó:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Kabinet

Fotó: Budai Polgár archívum 
Példányszám: 46 000

felújítása, illetve átadásra 
került a Csik Ferenc Általá-
nos Iskola és Gimnázium új 
sportszobája. 2016. nyarán 
felújítottuk a Móricz Zsig-
mond Gimnázium műfü-
ves pályáját. A szeptemberi 
iskolakezdésre elkészült a 
Klebelsberg Kuno Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
játszókertjének a kialakítá-
sa is, ahol az iskolaudvar to-
vábbi játszóeszközökkel és 
egy kis focipályával bővült. 

Tovább növeljük a népszerű 
II. Kerület Kártya elfogadóhe-
lyeinek számát. 
A lakossági igények felmé-
rése és az érintett boltokkal 
történő egyeztetéseket kö-
vetően folyamatosan bővít-
jük a II. Kerület Kártya elfo-
gadóhelyeinek számát.
 
Újabb helys�íneken bi�tosítjuk 
a� ingyenes közterületi wifi-
elérhetőséget.

Az új helyszínek kiválasztá-
sához 2017-ben javaslatokat 
szeretnénk kérni a kerület 
lakosaitól a Budai Polgáron 
keresztül.

www.facebook.com/
budapest2

Az előbbieken túl szeretnénk
beszámolni az elmúlt két év

további eredményeiről is:


