2006–2016

Tíz év eredményei a II. kerületben
Tisztelt Budai Polgárok!

Első polgármesterré választásom óta tíz év
telt el, eddig összesen háromszor szavaztak
nekem bizalmat az önkormányzati voksolásokon, s 2011-ben megválasztottak a
kerület országgyűlési képviselőjének is. Az
eltelt évek és a kerek évforduló önkéntelenül is számvetésre, vizsgálatra indítanak
mindnyájunkat: hogyan fejlődött a kerü-

let, milyen eredményeket értünk el együtt.
Engedjék meg, hogy bemutassunk néhány
olyan örömteli pillanatot, fontos eredményt
– természetesen a teljesség igénye nélkül –,
amelyekre mindannyian büszkék lehetünk.
Köszönöm megtisztelő bizalmukat:
Dr. Láng Zsolt polgármester

Közlekedés, utak, járdák

Ilyen volt
Ilyen lett

A biztonságosabb közlekedés
érdekében körforgalommá alakítottuk a Törökvész út–Eszter
utca és a Törökvész út–Kapy
utca csomópontokat.
Buda első sétálóutcája, a Lövőház utca a térség egyik legkedveltebb helye lett.
Ilyen volt

Ilyen lett

Felújítottuk és kiszélesítettük a Kelemen László utcai hidat.

Megújult a hidegkúti városrészközpont közlekedési csomópontja is.

Az idei tanévkezdésre készült el az erdei környezetben kanyargó, 2,2 km hosszú Szép Juhászné út felújítása.

Az elmúlt tíz évben közel 6 milliárd forintot fordított a II. Kerületi Önkormányzat közlekedési beruházásokra, valamint út- és járdafelújításokra.

Parkok, közterek, játszóterek
Ilyen volt

Ilyen lett

A bel-budai városrészközpont rehabilitációjának keretében megújítottuk többek között a Mechwart ligetet, amely 2013-ban elnyerte a Magyarország legszebb főtere kitüntető címet.

Az adyligeti Szent István-kápolna megújult kertje a helyi közösséget szolgálja.

Négy új kutyafuttató és egy
kutyaügyességi pálya is épült.

Pályázatot írtunk ki a közterületek szépítésére.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára elkészült a Mansfeld Péter park rekonstrukciója.

A Szent Ferenc Kórház udvarán új játszóteret alakítottunk ki.
Az elmúlt tíz évben közel 4,5 milliárd forintot fordítottunk parkok, játszóterek és közterületek kialakítására és fenntartására. Öt új játszótér létesült, a
kerület húsz játszóterére 16 új játszóvárat és 56 új
játszóeszközt helyeztünk ki. Több parkot 12, illetve
24 órában őriztetünk.

Ilyen volt

Ilyen lett

Pesthidegkút kapujában zöld
parkkal, játszótérrel és az új
szolgáltatóházzal (benne az új
kormányablakkal) kialakult a
hűvösvölgyi városközpont új
arculata.

Közbiztonság, környezet

A városrendészet és a rendőrség közös járőrszolgálata több száz elkövetőt ért tetten.

Ma már harminc fix telepítésű és tizennyolc mobil térfigyelő-kamerát üzemeltet az önkormányzat, aminek a képeit 24 órában figyelik.
Ilyen volt

Ilyen lett

Az önkormányzat beruházásában épült Hidegkúti Rendészeti Központban a városrendészek 24 órás szolgálatot látnak el, és a hidegkúti térfigyelőrendszer képeit is itt figyelik.

2011-ben átvettük a kerületi parkolási rendszer üzemeltetését.
A bevételek azóta az önkormányzatot illetik.

2200 II. kerületi helyszínen indult el az önkormányzat segítségével a komposztálás.

Az elmúlt tíz évben mintegy 200 millió forint összegben helyeztünk ki közvilágítási oszlopokat.

2011 óta évente megrendezzük a II. kerület
környezetvédelmi napját.

Az elmúlt tíz évben
több mint 2 milliárd
forintot fordítottunk
közbiztonságunk javítására, környezetünk
megóvására és szépítésére, közterületeink
rendezetté tételére.

Bölcsődék, óvodák
Ilyen volt

Ilyen lett

2010-ben készült el a Budagyöngye Bölcsőde. Az akadálymentesítés mellett az épületben lift, hidroterápiás medence, tornaszoba,
egyéni fejlesztő szoba és sószoba is létesült.

A Törökvész Úti Bölcsőde bővítése és energetikai korszerűsítése
2013-ban készült el.

A Labanc Úti Óvoda teljes felújítására is sor került.

Az ország első mobil bölcsődéje 60 gyermek befogadására alkalmas.
Ilyen volt

Az önkormányzat közel 5 milliárd forintot fordított felújításokra, bővítésekre egy évtized alatt.
A II. kerületben idén már 214 bölcsődéssel és 725
óvodással többet tudnak fogadni az intézmények,
mint tíz évvel ezelőtt.

A Szemlőhegy Utcai Óvoda új kétszintes, akadálymentes, energiatakarékos technológiák alkalmazásával kialakított épületszárnnyal gazdagodott.

A Virág Árok Óvoda 120 négyzetméterrel lett nagyobb.

A Völgy Utcai Óvoda az ország
első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodája lett.

Ilyen lett

A Bolyai Utcai Óvodának helyet adó helyi műemléki védettségű
villaépület teljes körű felújítására 2011-ben került sor.

Iskolák
Ilyen volt

Ilyen lett

A Fillér Utcai Általános Iskola átfogó rekonstrukciója és bővítése három ütemben zajlott. Ezzel egy korszerű, XXI. századi iskola jött lére.

Ilyen volt

Ilyen lett

Az Áldás utcai iskola új sportpályájához az önkormányzat egy nagy értékű építési telek ingyenes
használatba adásával járult hozzá.

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium udvarán a szülői közösség és
az önkormányzat együttműködésében épült új multifunkciós
sportpálya.

Ilyen volt

A Klebelsberg iskola bővítése, korszerűsítése is több ütemben
zajlott. 2011-ben az akadálymentesítési munkák mellett a Gyermekek Háza program kapott új épületszárnyat, majd megújult
az intézmény sportpályája, új könyvtárhelyiséget alakítottunk ki,
idén pedig új játszóeszközöket telepítettünk.

Ilyen volt

A Csik iskola új tornaszobája
a kerület és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatásával
valósult meg.

Ilyen lett

A Fillér utcai iskola a felújított és kibővített épület mellett új
sportpályával is gazdagodott.

Ilyen lett

A kerületi iskolákban a II. Kerületi Önkormányzat tíz év alatt 2,5 milliárd forintot fordított
beruházásokra, felújítási és karbantartási munkálatokra.

Sport, szabadidő
Ilyen volt

Ilyen lett

A Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontban három futsalpálya, egy műfüves labdarúgópálya, teniszpályák, valamint a Közösségi Téren kültéri erősítőpálya és gumiborítású futókör készült.
Ilyen volt

Ilyen lett

Ilyen volt

Ilyen lett

A felújított Kolozsvári Tamás utcai sportcentrum kivételes környezetben várja a mozogni vágyókat.

Közösségi használatba került a pesthidegkúti horgásztó.

Gumiburkolatot kapott több közterületi focipálya és futókör.

Öt helyszínen alakítottunk ki kültéri fitneszparkokat.
Ilyen volt

Ilyen lett

Évről évre egyre többen vesznek részt a II. Kerületi Kaptatón.
Egy évtized alatt közel 2 milliárd forintot fordítottunk sportolási lehetőségek kialakítására és szabadidős tevékenységek biztosítására.

A Marczibányi téri sportcentrumot korábban jellemző áldatlan
állapotok felszámolására az önkormányzat hasznosítási pályázatot írt ki, így ma már korszerű sportolási lehetőség várja az
odalátogatókat.

Egészségügy, gondoskodás, ellátás

A 2010-ben kialakított Henger utcai Mozgásszervi Központ naponta átlagosan kétszáz beteget lát el.

Az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona is új épületet
kapott.

A II. Kerület Kártya Plusz segítségével a rászorulók 25%os kedvezménnyel vásárolhatnak alapvető élelmiszereket.

„Internet kortalanul” tanfolyamunkat eddig több mint háromezer szépkorú végezte el.

Ilyen volt

Ilyen lett

Hatalmas előrelépést jelentett a kerületi lakosság ellátásában a
Pesthidegkúti Mentőállomás megépítése.

Az Idősügyi Tanács számtalan értékes programot, elfoglaltságot
kínál a kerület szépkorúinak: többek között novellaírópályázatok (képünkön a zsűri) és retrótáncklub várja őket.
Ilyen volt

Ilyen lett

Az önkormányzat a háziorvosi rendelők és a szakrendelők ütemezett felújításával is emelni szeretné a betegellátás színvonalát.

A Család- és Gyermekjóléti
Központ is új, korszerű székhelyet kapott.

2006 óta hagyomány, hogy a gondozási központokba járókat és
az idősek otthonában lakókat adventi műsorral látogatjuk meg.

Évente kétszer ingyenes szűrővizsgálatokat tartunk a kerület lakóinak.

A II. Kerületi Önkormányzat az elmúlt évtizedben közel 10 milliárd forintot fordított a szociális ágazatra. Emellett egészségügyi beruházásokra további
1,5 milliárd forintot költöttünk tíz év alatt.

Tíz év – tíz elismerés

A II. Kerületi Önkormányzat díjai:
• Családbarát önkormányzat díj (2010)
• Idősbarát önkormányzat díj (2013)
• Magyarország legszebb főtere – Mechwart liget (2013)
• Fogyatékosbarát Munkahely kitüntetés
a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-nek (2015)

Dr. Láng Zsolt polgármester díjai:
• Klebelsberg Emlékérem (2006)
• Önzetlenség díj
a Nógrád Megyei Közgyűléstől (2010)
• A Budapesti Filharmóniai Társaság „Aranycímer” díja (2012)
• Év polgármestere díj (2013)
• A Cseppkő utcai Gyerekotthon
dr. Populás Antal Emlékdíja (2014)
• A Rákóczi Szövetség Emlékdíja (2014)

Tíz megvalósítás, előkészítés alatt lévő terv
• A pesthidegkúti uszoda megépítése
• A Kapás utcai Egészségügyi Szolgálat
korszerű épületének kialakítása
• A Bolyai Utcai Óvoda és a Községház
Utcai Óvoda energetikai felújítása
• A Szépvölgyi út–Zöld Lomb utca
–Zöldmáli lejtő találkozásánál
körforgalom kiépítése
• A térfigyelőkamera-rendszer bővítése
Vízivárosban és Pesthidegkúton

• A Szemlőhegy utca–Rómer Flóris utca
csomópont átépítése
• A Szépvölgyi útnál
a budai alsó rakparti lejáró kialakítása
• Megújul az önkormányzat honlapja
• Újabb helyszíneken ingyenes
közterületi WiFi-elérhetőség
• A Széna téri buszvégállomás
áthelyeztetése

A kerületben már elkészült vagy zajló
kormányzati, fővárosi beruházások
• Elkészült a Széll Kálmán tér felújítása
• Megépült a budai fonódóvillamos-hálózat
• A volt Ipari Minisztérium épületét lebontották,
a Millenáris Park bővítése, a mélygarázs kialakítása folyamatban van
• A Klebelsberg-kastély felújítása hamarosan elkészül
• A Gül Baba türbe és környezetének felújítása megkezdődött

Felelős kiadó: II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Kabinet • 2016.

