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BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT NÉGY ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Négy év fejlődés, hitelfelvétel nélkül
Beszélgetés Dr. Láng Zsolttal, a II. kerület polgármesterével
- Immáron hagyománnyá vált,
hogy minden év őszén a Budai
Napló című kiadványban számot
ad az elmúlt időszakban végzett
munkájáról, a kerületben elért
eredményekről. Miért tartja ezt
fontosnak?

- Mely területeken nem sikerült
teljes sikert elérni?
- Harminckilenc pontból álló
programom harmincöt pontját
teljes egészében megvalósítottuk.

- Alapvető követelménynek tartom, hogy egy politikus időrőlidőre beszámoljon arról, milyen
lépéseket tett a reá bízott közösség érdekében, hogyan váltja be
megtett ígéreteit, és mit tervez az
előtte álló időszakra. Főként igaz
ez egy kerület vagy település vezetőjére, hiszen az önkormányzatiság egyik legfontosabb eleme a
polgárok és vezetőik közötti folyamatos együttműködés. Ennek elengedhetetlen eleme a kölcsönös kapcsolattartás, ezt a célt
szolgálja ez a kiadvány is.
- Nem fél attól, hogy így esetleg
előtérbe kerülnek az elmaradt
dolgok is?
- Négy éve a választóktól azt kaptam feladatul, hogy teljesítsem
meghirdetett programomat, és tegyek meg mindent kerületünk fejlődése érdekében. Ezzel együtt jár
annak felelőssége is, hogy mind
a sikerekről, mind a kudarcokról
számot kell adni. Komoly munka áll azonban mögöttünk, így
szerencsére elmondhatom, hogy
ígéreteim szinte mindegyike teljes egészében megvalósult, vagy
megvalósítása végéhez közeledik.

Egyetlen esetben fordult elő, hogy
részeredményt sem sikerült elérnünk: a Fővárosi Önkormányzat
azon döntése, amellyel bezárta a
Budai Gyermekkórházat, meghiúsította azt a lehetőséget, hogy
kerületünk lakói elsőbbséget élvezzenek az intézményen belüli
ellátásban. Két ígéret megvalósu-

lása még folyamatban van. A Szabadság úti sporttelep területére
elkészültek a fejlesztési elképzelések, ám a gazdasági válság nem
kedvezett a megvalósításnak. Így
a megfelelő partner megtalálása
és a kivitelezés még előttünk álló feladat. Meghatározó közlekedési csomópontjaink közül a Törökvész út – Alsó Törökvész út
– Eszter utca kereszteződés körforgalommá alakítása megtörtént, de a Hűvösvölgyi út – Kelemen László utca találkozását
érintő bővítés és a Máriaremetei
út – Hidegkúti út – Rezeda utca
kereszteződés kanyarodósávokkal való ellátása még csak engedélyezési eljárás alatt van. Egy
programpont pedig nem az általunk tervezett formában valósult meg: a főváros elutasította
azt a kezdeményezésünket, hogy
a Szépvölgyi út torkolatánál a
HÉV-vágányokon keresztül lehajtót létesítsen a budai alsó rakpartra, helyette viszont megnyitotta
az északi irányú lehajtási lehetőséget az Üstökös utcánál.
Megvalósult ugyanakkor számos
olyan beruházás, amely nem szerepelt kitűzött céljaink között, de
az időközben felmerült lakossági igények, illetve pályázati lehetőségek módot adtak életre hívásukra. Említhetem itt a napokban
átadott Mozgásszervi Rehabilitációs Központot, vagy a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új
helyre való költöztetését.
(folytatás a 2. oldalon)
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A polgárok javaslata alapján bővült 24 órásra a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás, vagy állítottuk
üzembe az új közterületi illemhelyeket. Kiemelném a bel-budai
városközpont kialakítását, amely
az elmúlt négy év legnagyobb pályázati sikere volt kerületünk számára.
- Mit tart a legnagyobb eredménynek?
- A már említett Bel-budai Városközpont kialakítása, a budaligeti
csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, a Fillér Utcai Általános Iskola bővítése és felújítása, a hidegkúti mentőállomás illetve az
új Hűvösvölgyi úti bölcsőde megépítése sorolható a legnagyobb
anyagi ráfordítást igénylő beruházások közé. Legfontosabbnak
azonban azt tartom, hogy szinte minden területen sikerült előrelépnünk ezekben az években.
Városrészünk arculata sokat szépült: park épült az egykori bódéváros helyén a Hűvösvölgy kapujában, megszűnt a bolhapiac a
Germanus Gyula parkban, zöldfelületek újultak meg. Új játszóterek
épültek, korszerű körülmények
között nyílik mód a sportolásra a Kolozsvári Tamás utcai és a
Marczibányi téri sportpályákon
vagy épp hat iskolánk műfüves

A Hűvösvölgyi úti bölcsőde avatása

udvarán. Bővült ellátórendszerünk is: új intézmények megnyitásával és meglévők átépítésével
növekedtek a bölcsődei, óvodai
és iskolai férőhelyek. Három nagy
orvosi rendelőnk teljes körű felújításával, a már szintén említett
európai színvonalú Mozgásszervi
Rehabilitációs Központ kialakításával és a 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet biztosításával javultak az alapszintű egészségügyi
ellátás körülményei. Új szolgáltatások beindítását tette lehetővé a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ korszerű és tágas új
székhelye. A fővárosi keretek ad-

Első séta a hidegkúti végállomásnál lévő parkban

ta lehetőségek között a közlekedés területén is történtek előrelépések: sikerült elérni a 91-es busz
vonalának
meghosszabbítását
a János Kórházig, sikerült megépítenünk a körforgalmat a Törökvész út – Alsó Törökvész út
– Eszter utca kereszteződésében,
kerékpárutak és fedett kerékpártárolók létesültek.
- Hogyan tudták mindehhez biztosítani a szükséges anyagi forrást?
- Az egyre szűkülő finanszírozási keretek között talán ez volt a
legnehezebb feladat. Alapelvem
volt, hogy a szükséges fejlesztéseket hitelfelvétel nélkül kell
megvalósítani. Ehhez meg kellett találni és fel kellett tárni a kerületi költségvetés rendszerében
azokat a gazdálkodásbeli anomáliákat, amelyekben még tartalékok rejlettek. Évről-évre komoly
munkát igényelt annak az egyensúlynak a beállítása, amely megőrzi a pénzügyi stabilitást, ám
emellett biztosítja az ellátórendszer megfelelő színvonalú működését, és emellett teret nyit a fejlesztések számára is.
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- Ön polgármesterré választása
előtt a versenyszférában dolgozott. Nehéz volt a váltás?
- A kinevezésemet megelőző
nyolc évben képviselőként vettem részt az önkormányzat munkájában, így a feladatok ismertek
voltak előttem. Amivel azonban
szembesülnöm kellett, és amivel
a mai napig nem tudok megbékülni, az a bürokratikus rendszer nehézkessége és lassúsága.
Egyszerű és kézenfekvő dolgok
megoldása is heteket, hónapokat
vehet igénybe, ami az ügyfelek
számára magyarázhatatlan. Tetézi mindezt, hogy a kétszintű
fővárosi közigazgatási rendszerben számtalan olyan kérdésben,
amit helyben lehetne legkön�nyebben orvosolni, nem rendelkezünk hatáskörrel.

„Legfontosabbnak azt
tartom, hogy szinte minden
területen sikerült előrelépnünk ezekben az években.”
- Rendszeresen érkezik kérés
például gyalogátkelőhelyek létesítésére egyes iskolák közelében.Ezek többsége véleményünk
szerint is indokolt, ám a főváros
illetékes ügyosztálya rendre elutasítja beadványunkat. Ilyenkor
annyit tehetünk, hogy újból és újból megismételjük kérésünket, de
a gyermeke biztonságáért aggódó
szülő számára ez érthető módon
nem kielégítő megoldás.
Az ügymenetek lassúsága az önkormányzati beruházásokat is
rendkívül nehézkessé teszi, aminek szintén a polgárok látják kárát. Néhány héttel ezelőtt adtuk
át új bölcsődénket a Hűvösvölgyi úton, amelyet családok sokasága várt régóta. Ez egyfelől természetesen örvendetes esemény,
ám ha belegondolunk abba, hogy

2007 februárjában kezdődtek meg
az előkészítő munkálatok - vagyis közel három és fél év kellett
a megvalósításhoz – nehéz maradéktalanul elégedettnek lenni.
- Az idén áprilisban tartott országgyűlési választásokon a fővárosi listán parlamenti mandátumot is szerzett. Új tisztsége
nem megy polgármesteri munkája rovására?
- Az a négy évvel ezelőtti szándékom, hogy megválasztásom esetén a kerület főállású polgármestere szeretnék lenni, semmit sem
változott. A tavaszi országgyűlési
választások előtt azonban látható
volt, hogy amennyiben a FideszKDNP pártszövetség megszerzi a
parlamenti mandátumok kétharmadát, intenzív törvényalkotási
időszak előtt állunk. Komoly dilemma volt számomra, hogy ebben a helyzetben mivel szolgálom
leginkább a kerület érdekeit. A
Parlamentben alkalmam nyílhat
arra, hogy számos olyan jogszabályi gátat, amely a mindennapokban az önkormányzati munkát
nehezíti, feloldjunk, és kedvezőbb feltételeket teremtsünk a kerületek és a települések számára.

Ebben a munkában azonban elengedhetetlen azon polgármesterek
részvétele, akik ezt a területet leginkább ismerik. Így végül amellett döntöttem, elfogadom a megtisztelő felkérést. Nem tagadom,
hogy nehéz feladat mindkét kötelezettségnek egy időben eleget
tenni, és nem csak magam, hanem
közvetlen munkatársaim számára
is komoly megterhelést jelent. Az
eltelt néhány hónap viszont bizonyította, hogy hiba lett volna, ha
nem élek a lehetőséggel.
- Mire számít az előttünk álló
választási kampányban?
- Az elmúlt négy évben az vezérelt, hogy kerületünkben az önkormányzati munka a szakmai
vitákról és ne az öncélú politikai
csatározásokról szóljon. Bízom
benne, hogy ennek megfelelően
a választási kampányt is programok, célok fogják meghatározni a
sárdobálás helyett. A mi dolgunk
nem az, hogy riválisainkról véleményt mondjunk, hanem az, hogy
minél részletesebben tájékoztassuk a polgárokat arról, milyen elképzelések mentén szeretnénk
haladni a jövőben. Ez adja meg a
valódi választás lehetőségét.

A Bel-budai Városközpont fejlesztése után a főváros egyik legszebb tere
lett a Mechwart liget
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Tisztelt II. kerületi Választópolgárok!
Az elmúlt három esztendő mindegyikében beszámoltunk arról, hogyan halad 2006 őszén meghirdetett programunk időarányos teljesítése, és melyek voltak az eltelt időszak legfontosabb eseményei kerületünkben. Most, a választási ciklus
végéhez érkezve összegezzük az elmúlt négy év eredményeit, és bemutatjuk, hogyan sikerült teljesíteni
vállalásainkat.

Programunk a zöldebb
II. kerületért
Budapest egyik legzöldebb kerületében élünk. Mégis azt érezzük, hogy
napról napra fogynak zöldfelületeink, a megmaradó területek pedig
rendezetlenek, gazdátlanul állnak.
Zöldfelületeink védelme, rendben
tartása elsődleges feladatunk.
Biztosítjuk parkjaink megfelelő kertészeti állapotát, tisztaságát és rendeltetésszerű használatát. Elérjük, hogy a zöldterületek a
környéken élők pihenését, kikapcsolódását szolgálják. A hajléktalanok
budapesti ellátásában e szempontot is figyelembe véve vesszük ki részünket. Parkjaink rendjét, tisztaságát parkőrök fogják felügyelni.

A Mechwart ligetet, a Nagy Imre teret és a Fenyves parkot állandó őr
vigyázza, többi parkunkat pedig a
Városrendészeti Csoport folyamatos járőrszolgálata felügyeli.

Kezdeményezzük a BKV Zrtnél, hogy kizárólag környezetbarát motorokkal szerelt buszok közlekedjenek a kerület útjain.

A BKV partner volt kezdeményezésünkben, és a pénzügyi korlátok
miatt ugyan több ütemben, de folyamatosan cseréli a kerületben járó
elöregedett buszokat.
Útjára indítjuk a „Virágos kerület” programot. A ciklus végéig a kerületi kezelésben lévő főutakat
tavasztól őszig virágokkal díszítjük, és
indítványozzuk a program kiterjesztését a fővárosi kezelésű utakra is.

A program keretében a főutak díszítésén túl dézsás növényeket és virágoszlopokat is kihelyeztünk, valamint automata öntözőrendszerrel
láttuk el több parkunkat.
A kerületi építkezéseknek számos fa, bokor elkerülhetetlenül
áldozatául esik, ám az nem mindegy,
hogy a pusztulás milyen mértékű, és
milyen minőségű növényzetet érint.
A kivágott fák megfelelő mennyiségben és minőségben való pótlásáról
gondoskodnunk kell. Ennek érdeké-
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ben szakemberek bevonásával létrehozunk egy faállomány-katasztert. A
cím szerinti nyilvántartás tartalmazni fogja a fák fajtáját, törzsátmérőjét, az állapotukról szóló rövid szakvéleményt és az egyes fákhoz tartozó digitális fényképfelvételt. Első lépésként a parkok és közterületek faállományát mérjük fel, ezt követik
majd a magánterületi ingatlanok. A
nyilvántartásba vett állomány adatait térképen megjelölve közzé tesszük
az önkormányzat honlapján. A kataszter tervezhetővé teszi a közterületi fapótlásokat, és ellenőrizhetővé
válnak a magáningatlanokon megvalósuló kivágások és pótlások is. A fakivágási és fapótlási eljárás rendjét a
készülő Helyi Építési Szabályzatban
fogjuk rögzíteni.

A közterületi faállomány-kataszter elkészítése mellett pályázati forrásból elindítottuk e-környezetvédelmi portálunkat is, amely számos
információval szolgál a kerület felszín alatti vizeiről, barlangjairól és
természeti értékeiről, valamint több
ügytípus online bejelentési felületeként is funkcionál.

Tudta-e Ön?
Várjuk bejelentéseiket
a következő témakörökben:
Komposztáló láda
Zöldhulladékgyűjtő zsák
Helyszíni aprítékolás
Zöldhulladékgyűjtő konténer
zoldhulladek@masodikkerulet.hu
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Programunk a tisztább
II. kerületért
A közterek, utcák állapota jelentősen
befolyásolja a városban élők közérzetét. Programunkban mi is kiemelt
helyen tárgyaljuk az ehhez kapcsolódó kérdéseket.

Javaslatunkra a kerület eddig is foglalkozott graffitimentesítéssel, de a látható eredményért még sokat kell tennünk. Olyan
pályázati rendszert hozunk létre,
amely a magántulajdonban levő épületek tulajdonosainak is jelentős segítséget nyújt a falfirka-mentes felületek hosszú távú biztosításához.

Visszaszorítjuk és szankcionáljuk a vizuális környezetszennyezést. Eltávolítjuk az illegális
reklámfelületeket, és felülvizsgáljuk
a meglévő közterületi reklámeszközök engedélyeit.

Növeljük a szelektív hulladékgyűjtő helyek számát, gondoskodunk a meglévő hulladékgyűjtő
szigetek folyamatos karbantartásáról
és tisztántartásáról.

Közintézményeinket a legmodernebb
technológia szerint graffiti-mentesítettük, a társasházak pedig pályázaton igényelhetnek pénzt a célra.

A szelektív szigetek számát ígéretünkhöz híven növeltük, ám a környezetükkel nem törődő embertársaink miatt egyre nagyobb feladatot
jelent környékük rendben tartása.
A probléma orvoslása érdekében
egyre több sziget mellé helyezünk
mobil térfigyelő kamerát.

Minden
ősszel
ingyenes
zöldhulladékgyűjtő konténereket helyezünk el a kerület családi
házas övezeteiben, ezzel is segítve
kertjeink rendben tartását.

Folytatjuk a járdatisztító programot, újabb gépek üzembe állítása mellett a kutyatartókkal
együttműködve dolgozunk a kutyapiszok utcákról történő eltüntetésén.
Ennek keretében a kerület több pontján alakítunk ki kutyafuttatókat és
kutyaürülék-gyűjtő szigeteket.

Újabb járdatisztító gépeket helyeztünk üzembe, és 4 új kutyafuttatót
alakítottunk ki.

A zöldhulladékot minden évben hívásra házhoz érkező aprítékológépek
gyűjtik, továbbá már a belső kerületrészen is igényelhetőek komposztáló ládák a „Komposztáló kerület” program keretében.

Megvalósult választási ígéret

Reklámgazda megbízása és a városrendészet közreműködése nyomán jelentősen csökkent az illegális reklámfelületek mennyisége kerületünkben. Folyamatos az engedély nélkül kihelyezett óriásplakátok bontása is.

Programunk a II. kerület
jobb közlekedéséért
A városrész közlekedési problémáinak megoldása túlnő egy kerületi önkormányzat lehetőségein. Számtalan
olyan ötlet és forgalomtechnikai beavatkozás megvalósítására van azonban lehetőség, amely a közlekedés
minden résztvevője számára kön�nyebbséget jelenthet.
Kerületünk egyes részei – bár légvonalban csupán néhány percre vannak egymástól – tömegközlekedéssel
csak többszöri átszállással, hosszú
félórák alatt érhetőek el. A probléma
enyhítésére kezdeményezzük a 91-es
buszjárat végállomásának áthelyezését a Szilágyi Erzsébet fasorba, a János Kórház közelébe. Ezzel a lépéssel közvetlen átszállási lehetőséget
hozunk létre a Pasaréti úton illetve a
Szilágyi Erzsébet fasoron közlekedő
bármely tömegközlekedési járműre.
A BKV Zrt. az elképzelést szakmailag megvalósíthatónak tartja, ám a
többletköltségeket várhatóan a kerületre fogja hárítani.

www.masodikkerulet.hu

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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A Hidegkúti út – Máriaremetei út –
Rezeda utca kereszteződésében az új
területrendezési koncepcióba illeszkedően új kanyarodósávok kialakítására készültek tervek. A megvalósításhoz szükséges a terület tulajdonviszonyainak rendezése, ám reményeink szerint néhány hónapon
belül ez is megtörténik, és megkezdődhet az engedélyezési eljárás.

2008 szeptemberétől a 91-es busz
meghosszabbított útvonalon jár, így
sor kerülhetett a kerület eddig átszállás nélkül megközelíthetetlen
részeinek összekötésére.
Útjaink felújítására 1998 óta
évente átlagosan közel fél milliárd forint kerületi forrást használtunk fel. Ezt a ráfordítási szintet megőrizve átgondolt, az egyéb fejlesztési
igényekkel összehangolt útfelújításokat és karbantartásokat valósítunk
meg. Emellett megszigorítjuk azok
műszaki ellenőrzését és a garanciális
javítások betartását.

A közlekedésfejlesztési koncepció
elkészült. Az újabb forgalomtechnikai módosítások tervezését már ennek figyelembe vételével végezzük.
Szorgalmazzuk a Hidegkúti
út – Máriaremetei út – Rezeda
utca kereszteződésének körforgalommá alakítását. Biztonságosabbá tes�szük az Alsó-Törökvész út – Eszter
utca – Vérhalom utca kereszteződését.
Megvizsgáljuk a Hűvösvölgyi út Kelemen László utcai csomópontjára
korábban már elkészített terveket, átgondoljuk a kereszteződés átépítésének, a Hűvösvölgyi út sávszélesítésének, és a Kelemen László utcai híd
bővítésének lehetőségeit.

Megszigorított műszaki ellenőrzéssel, pályázati források bevonásával
számos út burkolatát újítottuk meg.
Egyre nagyobb gondot okoznak az állandósuló közlekedési dugók. Az agglomerációból érkező és az odairányuló közúti forgalom komoly megterhelést jelent a kerületi úthálózat számára. Tudatosan
tervezett és szakszerű szabályozással
enyhíthetőek a megnövekedett gépjárműforgalom okozta közlekedési
gondok. A szabályozás kialakításánál ügyelünk a lakóutcák átmenő forgalmának csökkentésére, miközben a
főutak átbocsátóképességét a lehető
legnagyobbra növeljük.

A főváros illetékesei elképzelésünket
ebben a formában nem támogatták, ám
helyette megnyitották az északi irányú
lehajtási lehetőséget az Üstökös utcánál. A korábbiakhoz képest ezt is komoly előrelépésként értékeljük, ám továbbra is szeretnénk, ha a Szépvölgyi
út térségében is nyílna átjáró.
Az Alsó-Törökvész út – Vérhalom
utca – Eszter utca találkozásánál elkészült a körforgalom, amit mind az
autósok, mind a gyalogosok szívesen használnak. A Hűvösvölgyi út –
Kelemen László utca csomópont bővítési tervei elkészültek, jelenleg az
engedélyezési folyamat zajlik.

Megvalósult választási ígéret
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Jelenleg a Budai alsó rakpartra a III.
kerületben a Mozaik utcánál, és az
I. kerületben a Halász utcánál lehet
lejutni. Sok száz kerületi lakos mindennapi közlekedését könnyítené
meg a Szépvölgyi úti HÉV-vágányokon átvezetett út meghosszabbítása,
amellyel közvetlen kapcsolatot alakíthatnánk ki a rakpart irányába. A
terv megvalósítása érdekében egyeztetéseket kezdünk a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. illetékeseivel.

Tudta-e Ön?
A Városrendészeti Csoport
munkatársainál is bejelentheti,
ha úthibát észlel.
varosrendeszet@masodikkerulet.hu

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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Közlekedési csomópontok környékén a II. kerületi lakosok
részére ingyenes, fedett kerékpártárolókat alakítunk ki.

A privatizáció megkezdése óta
mindent elkövettünk, hogy a
Budai Gyermekkórház működésének
meghatározásában a II. kerület részvétele meghatározó legyen. Ragaszkodunk a kerületi gyermekek biztonságos, elsőbbségi ellátásához az intézményben.

Lakossági bejelentések és a helyszíni szemlék alapján minden évben
több száz hiányzó táblát pótoltunk.

A közlekedési csomópontok környékén kívül az új bel-budai városközpontot is felszereltük kerékpártárolókkal.
Mindent megteszünk a kerület
fővárosi kezelésben lévő útjainak javítása érdekében is. A közterület-felügyeletet útellenőrzési feladatokkal is ellátjuk, ezáltal az észlelt hibák bejelentése is gyorsabban
történhet.

Programunk az egészségesebb
II. kerületért
Szinte nincs olyan kerületi lakos, aki
időről-időre ne venné igénybe a kerületben működő egészségügyi intézményeket. Nem mindegy, hogy
ezen létesítmények állapota milyen
képet mutat, milyen környezetben és
milyen színvonalú szolgáltatást kapunk.
Elfogadhatatlan, hogy a mentők a XI. kerületből indulnak Pesthidegkútra, Máriaremetére,
Adyligetre, ezért gondoskodunk arról, hogy a külső kerületrészen önálló mentőállomás jöjjön létre. Amen�nyiben nem kapunk ehhez központi
forrást, saját erőből és pályázati források felhasználásával hozzuk létre
a bázist.

A közterület-felügyelők már útellenőrzési feladatokat is ellátnak. A
fővárosi útfelújítások az elmúlt két
évben szintén a kerület véleményének figyelembe vételével történtek.

A főváros minden tiltakozásunk és
küzdelmünk ellenére megszüntetésre ítélte a Budai Gyermekkórházat, így ígéretünket – önhibánkon
kívül –nem valósíthattuk meg. Továbbra sem mondtunk le azonban
arról, hogy visszaálljon az intézmény korábbi működése.
Folytatjuk a háziorvosi rendelők
felújítását, méltó körülményeket
teremtünk a helyi betegellátásban.

Pályázati lehetőség híján önerőből
végeztük el a Pasaréti úti gyermekrendelő felújítását, a Ganz és a Henger utcai rendelők pedig átköltözhettek a Rét utcai Egészségházba.
Átadtuk a Feketesas utcai tüdőgondozó felújított részlegét, újjáépítettük a Községház utcai rendelő tetőszerkezetét, valamint megnyitottuk új Mozgásszervi Rehabilitációs
Központunkat.

A könnyebb eligazodás érdekében
gondoskodunk a hiányzó utcanévtáblák pótlásáról.

Tudta-e Ön?
Hiányzó utcanévtábla
pótlásának bejelentése:
346-5508

Hosszas előkészítési munkák után
ez év tavaszán megkezdhette működését a régen várt hidegkúti mentőállomás.

Megvalósult választási ígéret

(folytatás a 10. oldalon)
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Az elmúlt négy év legnagyobb

Ilyen volt az egykori bérleménygondnokság épülete...

... és ilyen lett a helyén a Hűvösvölgyi úti új bölcsőde

Ilyen volt kerületünk egyik leginkább
balesetveszélyes csomópontja...

Ilyen volt...

... és ilyen lett kibővítve a Fillér utcai
Általános Iskola

Ilyen volt...

Ilyen volt a Csik Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium sportpályája...

... és ilyen lett

Ilyen volt a bódéváros...

Ilyen volt...

... és ilyen lett a Lövőház utca

Ilyen volt...
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kerületi beruházásai képekben

... és ilyen lett helyén az Eszter utcai
körforgalom

Ilyen volt...

... és ilyen lett a Mechwart liget

... és ilyen lett a Marczibányi
Sportcentrum

Ilyen volt a Ganz utcai Rendelőintézet

Ilyen lett a Rét utcai Egészségház

... és ilyen lett helyén a park, Hűvösvölgy kapujában

Ilyen volt...

... és ilyen lett a Kolozsvári Tamás
utcai sportpálya

... és ilyen lett a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ

A Hidegkúti Mentőállomás alapkőletétele...

... és átadása
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Programunk a biztonságosabb
II. kerületért
Mindannyiunk számára fontos, hogy
biztonságban érezzük gyermekeinket, saját magunkat, vagyontárgyainkat. A közbiztonságért elsődlegesen
felelős rendőrség munkáját kiegészítve az alábbi tervek megvalósításával
járulunk hozzá a kerület biztonságosabbá tételéhez.
A polgári vezetés által 2000ben megszervezett helyi közterület-felügyelet munkájának hatékonyságát tovább javítjuk, létszámának növelésével biztosítjuk a szükséges jelenlétet, a közlekedés, a köztisztaság és a közrend szabályainak
joggal elvárt érvényesülését.

A Közbiztonsági Alapítvány szerepét megerősítettük, és új együttműködési rendszert alakítottunk ki
a kerület polgárőr szervezeteivel.
Mindennek köszönhetően egyre nagyobb hatékonysággal működik a
közterületi portyaszolgálat. Állandó járőrpáros vigyázza a Mammut
bevásárlóközpont környékét és az
újonnan kialakított sétálóutcát a
Lövőház utcában. Ismét üzembe helyeztük, és új kamerákkal bővítettük
a kerületi térfigyelő rendszert is.
Gyermekeink biztonsága érdekében befejezzük a játszótérkorszerűsítési programot.

Az időközben Városrendészeti Csoporttá alakult közterület-felügyelet
kibővült feladatkörrel és jóval nagyobb személyi állománnyal végzi
munkáját. Bűnmegelőzési Központot adtunk át a Buday László utcában, ahol a munkatársak a nap 24
órájában várják a bejelentéseket.
Bűnmegelőzési centrum
éjjel-nappal ingyenesen
hívható száma:
06 (80) 204-965

A II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatásán keresztül növeljük az utcán járőröző
rendőrök létszámát. A rendőrség és a
közterület-felügyelet erősítésével véget vetünk a kerületszerte tapasztalható megoldatlan anomáliáknak. Ilyen
például a nagyobb bevásárlóközpontok előtti szabálytalan és gyakran balesetveszélyes parkolás, vagy a buszsávok jogosulatlan használata.

Meglévő játszótereinket az uniós
szabványoknak megfelelően biztonságosabbá tettük, jelentős részüket pedig ki is bővítettük. Új játszótér épült a Kolozsvári Tamás utcában, a Hunyadi János utcában és a
hűvösvölgyi végállomásnál. A kisgyermekek egészséges fejlődése érdekében rendeletet alkottunk a játszótéri dohányzás tilalmáról. A szülők kérésének megfelelve korszerű közterületi illemhelyet létesítettünk a Vérhalom téren.
A kerületi önkormányzat kezelésében lévő utakon található
gyalogátkelőhelyeket újrafestjük és
éjszaka is jól látható prizmákkal látjuk el. A gépjárművezetők biztonsága
érdekében hasonló biztonsági eszközökkel szereljük fel a kerületünkben
található „fekvőrendőröket” is.

Megvalósult választási ígéret
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Elsőként a kerületi iskolák közelében létesített gyalogátkelőhelyeket
festettük újra, és láttuk el prizmákkal. E fényvisszaverőkkel épültek
meg az elmúlt időszakban a „fekvőrendőrök” is.

Programunk a fejlődő
II. kerületért
Alapvető célunk a kerület további eladósításának megakadályozása. A tervezett beruházásokat ezért a rendelkezésünkre álló forrásokkal összhangban kívánjuk megvalósítani.
A legnagyobb fejlesztési tétel a
Moszkva tér közlekedési rehabilitációja, amelynek finanszírozása mes�sze meghaladja a kerület lehetőségeit. Ebben a kérdésben úgy a főváros, mint a kormányzat felé a korrekt
partneri viszony biztosítására tehetünk ígéretet.

Szándékunk és együttműködési
készségünk töretlen volt, ám sem a
főváros, sem a korábbi kormányzat
nem tett érdemi lépéseket a tér rehabilitációja érdekében.

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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A hidegkúti végállomás környékének rendbetétele kiemelt
feladatunk. Egyensúlyt teremtünk a
pénzügyi kivitelezhetőség és a városrészben lakók igényei között.
Szakítva a korábbi ciklusokból örökölt elképzelésekkel, kisvárosi hangulatú közparkot alakítottunk ki az
egykori bódéváros helyén. A területen sétányok, játszótér, tanösvény és
nyilvános illemhely található, illetve kialakításra került egy termelői
vásár tartására alkalmas kis piactér
is. Elkészültek a közlekedési tervek
a Hidegkúti út – Máriaremetei út –
Rezeda utca csomópont kapacitásbővítésére. A Báthori László utca Ördögárok utca sarkon pedig egy a
megszépülő környezetbe illeszkedő szolgáltatóegység kialakításával
folytatódhat a terület fejlesztése.
Iskolaépületeink felújítására
– az évről-évre csökkenő központi támogatások miatt – a korábbi
évekhez képest várhatóan szűkebb
forrást tudunk biztosítani. Ennek ellenére elengedhetetlen a Szabó Lőrinc Általános Iskola és Gimnázium
helyzetének hosszú távú rendezése,
de a Marczibányi téri Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola épületének felújítási igényeivel is számolunk. Felkészültünk arra, hogy a Fillér utcai,
illetve a Budenz úti iskolák is jelentős ráfordítást igényelnek majd.
A magas színvonalú oktatás biztosítása mellett az elmúlt négy évben kiemelt figyelmet fordítottunk
arra, hogy intézményeink megfelelő környezetet biztosítsanak az őket
látogató gyermekek számára. Szinte minden iskolánkban végeztünk
kisebb felújításokat, bővítéseket,
három épületet pedig nagyobb beruházás keretében fejlesztettünk.
A Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola és Gimnázium új folyosót kapott, a Fillér Utcai Általános Iskola új tornateremmel és
tantermekkel bővült és sor került
teljes hőtechnikai felújítására, a
Klebelsberg Kuno Általános Iskola
és Gimnáziumban pedig a napokban fejeződnek be az akadálymentesítési munkálatok.

Az összefüggő vízgyűjtő területek
szennyvízcsatornázását befejezzük.
Biztosítjuk azokat a forrásokat, amelyek a fővárossal együttműködve lehetővé teszik a csapadékvíz elvezetésének megoldását. Ennek érdekében
kezdeményezzük egy közös pénzügyi alap létrehozását. Gondoskodunk a megépülő csapadékvíz-csatornák rendszeres karbantartásáról.
Az elmúlt négy évben folyamatosak
voltak az akadálymentesítési munkálatok, a fizikai megközelíthetőség
biztosítása mellett egyes intézményeinkben már az infokommunikációs
akadálymentesítésre is sor került.
Szociális boltot hozunk létre,
ahol a kerületi nyugdíjasok és
a négy és annál több gyereket nevelő családok nagykereskedelmi áron
kaphatják meg az alapvető élelmiszereket.
A szennyvízcsatornázás időközben
fővárosi hatáskörbe került, így ezen
a téren elveszítettük kezdeményező
szerepünket. Ugyanakkor közel 600
millió forintos pályázati támogatással kiépítettük a budaligeti vízgyűjtő felszíni csapadékvíz-elvezető rendszerét.
Támogatási rendszert hozunk
létre lakóközösségek számára
az elöregedő liftek felújításának elősegítésére.

A kerületi szociális bolthálózat szolgáltatásait idén tavasztól hat üzletben vehetik igénybe a jogosultak.

Az elmúlt négy évben több mint 30
társasház pályázott liftjének felújításra, a kiosztott támogatás közel
150 millió forint volt.

Programunk a gondoskodó
II. kerületért
A kicsinyekről, idősekről, elesettekről, rászorulókról való gondoskodás
alapvető emberi kötelességünk. Javaslataink megvalósításával ugyan
nem tudunk minden gondot megoldani, de bízunk benne, hogy elképzeléseink megvalósításával enyhíthetünk a nehézségeken.

Megvalósult választási ígéret

Megvalósítjuk a kerületi intézmények elmaradt akadálymentesítését.

Civil és egyházi szervezetek
bevonásával
hatékonyabbá
tesszük az idősgondozást.
Átadtuk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat új központját, így az
intézmény új szolgáltatásokkal bővülhetett. Rövidesen az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona is új
helyen, több férőhellyel folytathatja működését.

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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Minden rendelkezésünkre álló
eszközzel támogatjuk, hogy
a kisgyermekes anyukáknak lehetősége legyen az otthon maradásra. A
munkába járó szülőknek viszont biztosítjuk gyermekeik elhelyezésének
lehetőségét. Ehhez új bölcsőde építésére és az óvodai férőhelyek bővítésére van szükség.

Néhány héttel ezelőtt nyitotta meg
kapuit az új, 80 férőhelyes bölcsődénk a Hűvösvölgyi úton, és még
az ősz folyamán átadásra kerül a 60
férőhelyes mobil bölcsőde a hűvösvölgyi végállomásnál. Bővítettük
mindemellett a Pasaréti Úti Bölcsőde épületét is.
Megvásároltuk a BKV-tól a bezárásra ítélt Szemlőhegyi Úti Óvoda épületét, így az intézmény működése továbbra is biztosított. Bővítettük és
felújítottuk a Virág Árok Utcai Óvoda mindkét tagintézményét, felújításra került a Budakeszi Úti Óvoda
épülete, valamint megkezdte működését a főváros első mobilóvodája.
A következő tanévtől valamennyi kerületi általános iskolást láthatósági mellénnyel látjuk el.

Programunk a szolgáltató
II. kerületért
Valamennyien tapasztalhattuk, hogy
a megújult Okmányiroda nem kön�nyítette meg a II. kerületiek mindennapi ügyintézését. A Polgármesteri
Hivatalt valóban a kerület polgárait
kiszolgáló szervezetként fogjuk működtetni. A változtatáshoz a következő eszközöket is igénybe kívánjuk
venni:
Új ügyfélirányító rendszert vezetünk be. A hivatalos ügyeiket intéző polgárok a hivatal ügyintézési rendjét részletesen ismerő as�szisztensek támogatását vehetik majd
igénybe.
Bevezettük, hogy a II. kerületben
élők külön sorszámot kapjanak. A
Mária-remetei úti kihelyezett ügyfélszolgálati iroda pedig kizárólag
kerületi lakosokat fogad.
A II. kerületi lakosok számára
„Kerület Kártyát” bocsátunk
ki, mely kényelmesebbé és gyorsabbá teszi az okmányirodai és az ügyfélszolgálati ügyintézést.
A Kerület Kártyát bevezettük, idén
tavasztól több száz elfogadóhelyen
használható. A kártyát idén októberig ingyenesen igényelhetik a kerületiek.
Felhasználóbaráttá tesszük az
önkormányzat honlapját, ezzel is elősegítve az egyes ügyekben
való könnyebb eligazodást.
2009 óta az érdeklődők és a felhasználók a megújult kerületi honlapon
könnyebben és gyorsabban intézhetik ügyeiket.

Programunk a sportosabb
II. kerületért
2007-ben a kerületi oktatási intézmények minden tanulóját elláttuk
láthatósági mellénnyel, azóta pedig minden első osztályos gyermek
az iskolakezdéskor kapja meg a biztonságát szolgáló eszközt.

Egészségünk megőrzésének alapja
a rendszeres testmozgás. Megfelelő
létesítmények biztosításával szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minél
többeknek lehetősége legyen a sportosabb életmód gyakorlására.

Megvalósult választási ígéret
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Hosszú távú bérlet keretében
hasznosítjuk a Marczibányi
téri sportpályát. A beérkezett partneri javaslatok közül a lehető legnagyobb parkfelületet és a kerület lakóit leginkább kiszolgáló sportfunkciókat biztosító terveket részesítjük
előnyben.

2008 őszén kezdte meg működését a
felújított, korszerű sportolási feltételeket biztosító Marczibányi Sportcentrum, amelyet délelőttönként a
környékbeli iskolák testnevelésóráik megtartására is használhatnak.
Hidegkúton a Szabadság út
menti területen az uszoda és/
vagy tanuszoda létesítésénél - szemben a jelenlegi tervekkel - olyan mérsékelt költségvetésű beruházást valósítunk meg, amely finanszírozható
és megegyezik a lakosság érdekeivel.
Biztosítjuk, hogy azt a kerületben
élő, illetve a kerületi oktatási intézményekben tanuló gyermekek kedvezményesen használhassák.
A területre vonatkozó fejlesztési elképzelések kialakításánál elsődleges szempontként vettük figyelembe
Pesthidegkút lakosságának elvárásait. Kérdőíves felmérések és fórumok
sorozatának eredményeként alakult
ki az a koncepcióterv, amelyet a környéken élők túlnyomó többsége is
támogatásáról biztosított. A gazdasági válság ugyan nem kedvezett a
megvalósításnak, de bízunk benne,
hogy a közös gondolkodás által életre hívott elképzelések mihamarabb
valósággá válhatnak.

www.masodikkerulet.hu

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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Elfogadtuk a kerület Közoktatási Intézkedési Tervét. E dokumentum
alapján biztosítható oktatási intézményeink kiegyensúlyozott működése az elkövetkező években, valamint
az, hogy – más településekkel és fővárosi kerületekkel szemben – egyetlen iskolát se kelljen bezárnunk.

Az előbbieken túl szeretnénk
beszámolni az elmúlt négy év
további eredményeiről is:
Az önkormányzati frakciók teljes
egyetértésével sikerült jól működő,
ám a korábbiaknál kevésbé költségigényes önkormányzati struktúrát kialakítani.
Hosszú évek után rendezni tudtuk az
Árpád fejedelem úti hetivásár – közismert nevén MDF piac – környékét.
Így - az ott élő és a rendszerető polgárok megnyugvására - újra megszépülhetett a Germanus Gyula park.

Újjávarázsoltuk a Kolozsvári Tamás úti sportcentrumot. Hét, minden
igényt kielégítő pálya áll a focizni, teniszezni, futni vagy éppen kosárlabdázni vágyók rendelkezésére. A létesítmény üzemeltetőjét pályázat útján
választottuk ki.
Többletforrás bevonása nélkül újulhatott meg kerületi lapunk, a Budai
Polgár, és immár negyedik éve színesben jelenik meg. Emellett megújítottuk az újság internetes oldalát, a
www.budaipolgar.hu-t.

Hat önkormányzati fenntartású iskola – a Csik Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, a Törökvész Úti Általános Iskola, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium, a Pitypang
Utcai Általános Iskola, a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium,
illetve a Móricz Zsigmond Gimnázium – udvarán modern, műfüves borítású, többfunkciós sportpályát alakítottunk ki, mindennapos testedzési lehetőséget biztosítva ezzel a diákoknak.

2009 őszétől, hosszú évek után ismét működik biopiac a II. kerületben. A Klebelsberg Kultúrkúria udvarán minden szombaton reggel 6
órától várják a kerületi és környékbeli lakosokat.

Kedvezményes díjtételekkel új parkolót alakítottunk ki a Rómer Flóris
utcában. Az önkormányzat főépületébe és az okmányirodába ügyet intézni érkezők az Autóklub melletti,
sorompóval elzárt parkolóban hagyhatják gépjárműveiket, majd az ügyintézést követően a főépület portáján
érvényesíthetik kedvezményes parkolójegyüket. Vasárnaponként az Országúti Ferences Plébániára érkező
hívek a parkolót díjmentesen használhatják.
Több mint 46 millió forintot nyertünk pályázati úton kerékpárutak
fejlesztésére. Így sor kerülhetett több
bicikliutunk
aszfaltburkolatának
megjavítására és útburkolati jeleik
felfestésére.

Lakossági kérésre közterületi parkolóhelyeket alakítottunk ki a Budenz,
a Kelemen László és a Csévi utcákban. Közel 800 négyzetméternyi közterületi parkolóhelyet építettünk ki a
Bimbó és a Törökvész úton.
Szigorított büntetési tételek kirovásával és kényszerkaszálás elrendelésével léptünk fel a parlagfűvel benőtt
telkek tulajdonosai ellen.
Felszámoltuk a Széna téri „bódévárost”, kerületünk egykori szégyenfoltja helyén ma már kultúrált kerékpártárolók vannak.

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
További eredményeink

Megvalósult választási ígéret
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Immár negyedik éve kerülnek megrendezésre a Máriaremetei Bazilika
kertjében a Templomkerti Estek színvonalas rendezvényei.

2009-ben teljesen megújult és akadálymentesített lett az önkormányzat főépületében található házasságkötő terem és az anyakönyvvezetői
irodák.

Pesthidegkút-Ófalu területén – lakossági kezdeményezésre - bevezettük a gépjárművek 3,5 tonnás súlykorlátozását.
Kerületünk segített felújítani a Millenáris Parkban található és sokak által kedvelt Zöld Péter játszóteret. A
régi játszóeszközök nem csak megújultak, de az EU szabványoknak is
megfelelnek.
Városrendészeti Csoportunk munkatársai bebizonyították, hogy lehet
kulturált körülményeket teremteni a
Moszkva téren. Egy hónapon át gondoskodtunk - a főváros helyett - a tér
rendjéről. Sajnos miután rendészeink levonultak, visszaállt a korábbi
tarthatatlan állapot. Folyamatosan
egyeztetünk a főváros illetékeseivel,
így sor kerülhet a közös fővárosi-kerületi ellenőrzés megvalósítására.

A kerület által támogatott barlangkutató egyesület munkatársai felfedezték a Molnár János barlang világhírűvé vált termálvizes tavát. Önkormányzatunk különös figyelemmel
kíséri e különleges természeti érték
sorsát.

Felavattuk a névadó Klebelsberg
Kuno egykori kultuszminiszter bronz
mellszobrát a Kulturkúria udvarán.
Az alkotás az önkormányzat anyagi
támogatásával készült el.

Hagyománnyá tettük, hogy minden
év április 11-én, a Költészet Napján
koszorúval tisztelgünk költőink és
íróink kerületi emléktábláinál.

Sok évtizedes hiányt pótolva házuk
falára emléktáblákat helyezünk ki az
egykor kerületünkben élt művészeknek, tudósoknak, sportolóknak.

Az önkormányzat közreműködésének köszönhetően további 99 évre
biztosított a Pasaréti Hagyományőrző Lovarda működése.
Mintegy 150 közterületi padot javítottunk meg és festettünk újra, valamint gondoskodtunk újabbak kihelyezéséről is.

Az eddig a Ganz utcában lévő 12+4
órás felnőtt orvosi ügyeletünk az
európai színvonalú Rét utcai Egészségházba költözött és 24 órás lett.
Lakossági kezdeményezésre jótékonysági koncertet szerveztünk,
amelynek egymillió forintos bevételét a Családsegítő Központon keresztül a rászoruló kerületi családok kapták meg.

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
További eredményeink
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Az 1956-os egyesületekkel közösen sikerült elérnünk, hogy a korábbi Világifjúsági park 2008 nyarától
Mansfeld Péter nevét viselje.

A Klebelsberg Kultúrkúria udvarán
megkezdődött a Mátyás király játszótér kialkítása, amelynek eddig I. és II.
ütemét vehették birtokba az odalátogató gyermekek.

A Henger utcai gyermekrendelő helyén néhány nappal ezelőtt kezdte
meg működését kerületünk legújabb
egészségügyi létesítménye, a Mozgásszervi Rehabilitációs Központ.

Több közintézményünket újraélesztő-készülékkel szereltük fel. A Polgármesteri Hivatal főépületén és az
Okmányirodán kívül a Marczibányi
Téri Művelődési Központban és a
Klebelsberg Kuno Művelődési Központban is üzemelnek már a berendezések.

2006 óta minden évben anyagi és erkölcsi elismerében részesítjük a II.
Kerületi Rendőrkapitányság legjobban teljesítő munkatársait. Bevezettük a kimagasló szakmai munkáért
járó Év Rendőre kitüntetést.

Budapesten elsőként a II. kerületnek
sikerült elérnie, hogy a parkolási díjfizetés kezdete az iskolakezdéshez
igazodjon. 2010 februárjától a fizető övezetekben csak fél 9-től kell díjat fizetni, így a gépjárművel bölcsődébe, óvodába vagy iskolába érkező
szülők kényelmesebben és biztonságosabban juttathatják be gyermekeiket az intézményekbe.
A téli sportok szerelmeseinek
régi vágya teljesült azzal, hogy a
Marczibányi Sportcentrum telente
fedett jégpályát üzemeltet, amit a kerületi iskolák diákjai kedvezménnyel
használhatnak.

A tűzoltók munkájának megsegítésére - a kerületen belüli pontosabb tájékozódás és gyorsabb kivonulás érdekében - a Közép-budai Tűzőrség részére GPS készülékeket adtunk át.

Minden télen kerületi iskolák diákjainak segítségével meleg ételt és ruhát osztunk az arra rászorulóknak a
Moszkva téren.

A lakosság kérése nyomán ez év augusztusától külön rendelet szabályozza a II. kerületi vendéglátóipari
egységek kerthelyiségeinek, teraszainak nyitva tartását. A testület döntésének értelmében a vendéglátóhelyek működésüket este 11 óra után
csak zárt részeikben folytathatják.

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
További eredményeink
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Budai Napló

2006

2010

ADYLIGET - BUDAKESZI-ERDŐ - BUDALIGET - CSATÁRKA - ERZSÉBETLIGET - FELHÉVÍZ - GERCSE - HÁRSAKALJA - HÁRSHEGY - HŰVÖSVÖLGY - KŐVÁR - KURUCLES - LIPÓTMEZŐ - MÁRIAREMETE - NYÉK - ORSZÁGÚT PÁLVÖLGY
PASARÉT - PESTHIDEGKÚT - ÓFALU - PETNEHÁZYRÉT - REMETEKERTVÁROS - RÉZMÁL - RÓZSADOMB - SZEMLŐHEGY - SZÉPHALOM - SZÉPILONA - SZÉPVÖLGY - TÖRÖKVÉSZ - ÚJLAK - VÉRHALOM - VÍZIVÁROS - ZÖLDMÁL

Elkészült a máriaremetei templomkertben a díszkő burkolatú sétányt
kiegészítő járda, amely a bazilikától
a szabadtéri oltár és a padsorok mellett a Hímes utcához vezet.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete ez évben a megtisztelő Családbarát Önkormányzat-díját adományozta kerületünknek. Az egyesület a díjjal többek között elismerte a szociális kártya bevezetésének jelentőségét,
az utóbbi években a bölcsődei, óvodai és iskolai intézményhálózat bővítése érdekében tett erőfeszítéseket,
valamint a kerületi játszóterek fejlesztését.

tes nyilvános illemhelyét telepítettük. A Bel-budai Városrészközpont
funkcióbővítő rehabilitációja során
megújult a Kis Rókus utca, csillapított forgalmú útszakaszt alakítottunk
ki a Marczibányi tér déli oldalán, a
Keleti Károly utcában és a Lövőház
utcában a Káplár utcáig.
A Lövőház utca Fény és Káplár utca
közötti szakasza sétálóutca lett.
Ennek jellegéhez illeszkedően pihenőpadokat telepítettünk és igényes
zöldfelületeket alakítottunk ki.
A Pengő utcánál szökőkutat építettünk,
és új, energiatakarékos lámpatestekkel
ellátott kandelábereket helyeztünk ki a
fejlesztési terület utcáiban.
Megújult a Krisztus Király templom
műemléki védettséget élvező épületének főbejárati lépcsője is.
Emellett a KSH Könyvtárának bővítésével sikerült elérni, hogy a kerületi lakosoknak is lehetősége nyílik az
intézmény használatára.
A Bel-budai Városközpont kialakításának köszönhetően került kihelyezésre a rendőrségre bekötött kilenc
új térfigyelő kamera és két fedett kerékpártároló is. A korábban zsúfolt,
forgalmas és zajos kerületrész helyén
rendezett, nyugati nagyvárosok sétálóutcáinak hangulatát idéző terek
alakultak ki.

Az elmúlt négy év legnagyobb volumenű fejlesztése a Bel-budai Városközpont kialakítása volt, amelynek
során új arculatot kapott kerületünk
Moszkva térhez közeli, a Millenárist
körbeölelő területe.
Minden
elemében
átalakult
a
Mechwart liget: az elöregedett és
balesetveszélyes fák helyére újakat
telepítettünk, megújult mindkét játszótér, új növényeket ültettünk és teljes egészében felújítottuk a szökőkutat. Kerületünk legszebb parkjában
kicseréltük a díszburkolatot, árnyékot adó pergolákat helyeztünk ki és a
főváros legmodernebb akadálymen-
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Tisztelt Választópolgárok!
Elérkeztünk a 2006-2010-es önkormányzati ciklus végéhez. A fenti beszámolóval – az elmúlt évekhez hasonlóan – arra törekedtünk,
hogy reális képet nyújtsunk önkormányzatunk sokrétű munkájáról,
valamint a négy éve vállalt polgármesteri program teljesítéséről.
A folyamatosan romló gazdasági
környezet az önkormányzatok világában is sok nehézséget okozott,
így még hangsúlyosabbá vált, hogy
vállalásainkat a legnagyobb odafigyeléssel valósítsuk meg és a pályázati lehetőségeket a legteljesebb
mértékben használjuk ki.
Az a számtalan intézkedés és fejlesztés, amelyekből most a legfontosabbakat igyekeztünk csokorba
gyűjteni, mind azt a célt szolgálták, hogy városrészünk egyre rendezettebb, otthonosabb és szerethetőbb legyen.
Valamennyi képviselőtársam nevében köszönöm az elmúlt években Önöktől felénk érkező bíztatásokat, ötleteket és építő kritikákat!
Tisztelettel:
		
		

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Budai Napló
Felelős kiadó:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Kabinet
Károlyi Helga, kabinetvezető
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