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„Nem élhetjük fel a jövőt a jelen sikereiért…”
Beszélgetés Dr. Láng Zsolttal, a II. kerület polgármesterével
teiért, azt vallom: számolni kell a
mindenkori realitásokkal. Nem szabad felélni a jövőt a jelen sikereiért.
Aki ma a II. kerületben jár, láthatja, milyen sokat fejlődött városrészünk az elmúlt öt évben. Iskolákat, óvodákat újítottunk fel, két
bölcsődét és egy mobil óvodát építettünk. Átadtunk egy gyönyörű,
több mint 8000 négyzetméteres
parkot Hidegkúton, és kialakítottuk Bel-Buda új városközpontját.
Felújítottuk játszótereinket, parkjainkat, modernizáltuk a kerület
honlapját, kialakítottuk az e-környezetvédelmi portált. Számos
olyan fontos beruházást említhetnék még, amellyel lakosságunk
közérzetének, életminőségének javításához járultunk hozzá. Büszke vagyok minden sikerünkre, és
főképp arra, hogy mindezt úgy
tettük: nem adósítottuk el az önkormányzatot.

Fél évtizede irányítja a II. kerület
önkormányzatát Dr. Láng Zsolt
polgármester. Idén ötödik alkalommal jelenik meg a Budai Napló, amelyben számot ad munkájáról. Politikusi hitvallása, hogy
a kampányidőszak ígéreteit teljesíteni kell, mert a választók arra adják a felhatalmazást.
Tavaly októberben immár másodszor kapott bizalmat a kerület polgárainak többségétől.
Amit céljául jelölt az Összefogás
programjában, maradéktalanul
teljesíteni szeretné, mint ahogy
tette azt 2006 és 2010 között is,
amikor a Realitás programját valósította meg.
Polgármester Úr!
Tavaly ilyenkor az Önnel készült beszélgetés végén, úgy fogalmazott: a legnehezebb feladat
az volt, hogy az egyre szűkülő finanszírozási keretek között az
önkormányzat megtalálja azokat
a forrásokat, amelyekből a tervezett fejlesztéseket megvalósíthatja. Mint tudjuk, sok más helyhatóság hozta nehéz helyzetbe a
települését azzal, hogy inkább
az eladósodást választotta.
Amióta polgármesterré választottak, gyakran elmondtam: csak
úgy kezdhetünk el új beruházást, fejlesztést, ha nem veszünk
fel hozzá hitelt, és nem bocsátunk
ki kötvényt. Megvallom, sokszor éreztem azt, hogy beszélgető partnereim, esetenként éppen

az újságírók nem érzékelik ennek
az elhatározásnak a súlyát. Az
elmúlt hónapokban aztán mind
többször tűntünk fel az országos
médiában pozitív példaként: íme
egy kerület, ahol sikerült megtartani a költségvetés egyensúlyát,
ahol az intézmények dolgozói
csakúgy biztonságban érezhetik
munkahelyüket, mint lakosai a
szolgáltatások színvonalát.
Mint politikus, aki egyaránt vállal felelősséget a szavaiért és a tet-

Tavaly októberben a választók
kétharmadának támogatásával
másodszorra is polgármesterré választották. Miben volt az elmúlt
egy év más, mint az előző négy?
Mint a városrész vezetője, sokszor
szembesülök kritikákkal és – olykor jogos – elégedetlenséggel is,
ezért nagy öröm volt számomra,
hogy ilyen sokan szavaztak nekem bizalmat. Ez arra ösztönöz,
hogy minden bírálatra és tapasztalatra figyelve még körültekintőbben végezzem, végezzük vállalt feladatainkat.
(folytatás a 2. oldalon)
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Abból, amit a tavaly őszi Összefogás programjában négy évre ígértem, már többet megvalósítottunk. Csak példaként: a biztonság
fokozása érdekében folytattuk a
kerületi térfigyelő-rendszer kiépítését. Februárban adtuk át a 60
gyermek befogadására alkalmas
új mobil bölcsődét. Felújítottuk a
Bolyai Utcai Óvoda villaépületét,
elkészült a Fillér utcai iskola teljes
körű korszerűsítése. Idén nyáron
a Klebelsberg iskola bővítésének
munkálatai is elkezdődtek. Zöld
programunk nyomán nemrég
döntöttünk arról: két hidegkúti
iskolában bevezetjük a komposztálást. Jelentősen bővült a Szociális Kártya által biztosított kedvezmények köre is.
Polgármesteri Hivatalunk szakemberei a nagyobb horderejű beruházások előkészítését is megkezdték. Így például a hidegkúti
új park közvetlen környezetében
kanyarodósávok kiépítésével alakul majd át a Máriaremetei és Hidegkúti út kereszteződése. A fővároshoz már benyújtottuk a
szükséges terveket, és a döntésüket követően már jövőre megkezdődhet a munka.
Önt hallgatva már-már úgy tűnik, hogy a II. kerületet messzire
elkerüli a válság.
Erről, sajnos, szó sincs. Tény
azonban, hogy a korábbi évek szi-

Elkészült a Bolyai Utcai Óvoda műemlék épületének teljes felújítása

gorú és következetes gazdálkodásának köszönhetően sikerült
intézményeink és ellátórendszerünk fenntartását biztosítani, sőt
– mint szóltam róla – fejlesztésekre is nyílik mód. Februárban elfogadott költségvetésünkbe viszont
– óvatosságból – olyan elemeket
is be kellett építenünk, amelyekre
eddig nem volt szükség. Így néhány beruházást csak akkor indíthatunk meg, ha a tervezett bevételeink teljesülnek.
Továbbra is azt tartom a legfontosabbnak, hogy a II. kerületben
élők számára nyújtott egészségügyi és szociális szolgáltatások
színvonala ne csökkenjen. Hasonlóképpen szinten fogjuk tartani
– országos összehasonlításban is

Elsőként a kerületben neveztek el közterületet díszpolgárunkról, Bibó Istvánról

kiváló – oktatási-nevelési intézményrendszerünket.
A II. kerületi képviselő-testület
idén is konszenzussal fogadta el
a költségvetést. A testület munkáját – új összetételében is – olyan
együttműködés jellemzi, ahol a
legritkább esetben alakulnak ki
politikai viták.
Az elmúlt öt évben bebizonyosodott, hogy csak párbeszéden
alapuló politikával, a kerület érdekeit mindenek fölé helyező szemlélettel szolgálhatjuk az
itt élők érdekeit. 2010 őszén változott a képviselő-testület ös�szetétele, és új ellenzéki pártok
képviselői is megkezdték a munkájukat. Úgy tapasztalom, ők is
látják: csak az együttgondolkodás
kialakítása segítheti hatékonyan
a kerület fejlődését. Ebből is következik, hogy szinte minden határozatot az álláspontok egyeztetése után, egyhangúlag fogad el a
testület.
Együtt szavaztak a képviselők az
idei év egyik legbátrabb döntésekor is, amikor márciusban úgy
határoztunk: önállóan működtetjük a parkolási rendszert. Az első
félév tapasztalatai azt igazolták,
hogy a lakók, az autósok és az önkormányzat számára is sikerült
előnyös megoldást találnunk.
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Tisztelt II. Kerületi Polgárok!
Ahogyan 2006–2010 között
minden évben számot adtam
Önöknek arról, hogy A realitás programjának ígéretei közül
mi valósult meg, úgy a 2010
őszén Az összefogás programja
néven leírt vállalásaim időarányos teljesítéséről is beszámolok. Az Önök bizalmából több
mint öt éve irányítom a II. kerületet, idei beszámolómban
az elmúlt egy év eredményeiről olvashatnak.
Az összefogás programjának
szövegét dőlt betűvel jelöljük,
míg az eddig elért eredményeket vastag zöld betűvel közöljük.

A térfigyelő rendszer bővítése, fejlesztése folyamatos.
A közbiztonság javításának
célja mellett törekszünk megújult parkjaink állapotának
megőrzésére is.

ÖSSZEFOGÁS A ZÖLD ÉS
KÖRNYEZETBARÁT
II. KERÜLETÉRT

A lakossági Komposztáló Kerület
program keretében elindítjuk a
komposztálást oktatási intézményeinkben is, hogy gyermekeink mielőbb megtanulhassák
a szerves hulladékok környezetbarát hasznosítását.

Természeti adottságaink kerületünket a főváros egyik legszebb tájegységévé teszik. Környezetünk értékeinek megóvása, rendezettségének, tisztaságának fenntartása közös
felelősségünk. Alábbi programpontjaink azokat az önkormányzati vállalásokat és
lakossági lehetőségeket tartalmazzák, amelyekkel környezetünk védelméért a legtöbbet
tehetjük.
Az utóbbi években számos parkunk újult meg, és vált a korábbiaknál is látogatottabbá. Épségük megőrzése azonban a gyakori
rongálások miatt egyre nehezebb
feladat. Azon parkjainkat, amelyeket az elkövetkező években
nem állandó őr, hanem járőr vigyáz, kamerával szereljük fel,
és csatlakoztatjuk a térfigyelő
rendszerhez.

A kerület már elkészült közterületi faállomány-kataszterét kiterjesztjük a magántulajdonú területekre is.
A faállomány-kataszter bővítéséhez szükséges technikai
háttér kidolgozása folyamatban van, várhatóan tavasztól nyílik meg a lehetőség a
magántulajdonban lévő faállomány adatainak önkéntes
rögzítésére.

Biztosítottuk az önrészt a
Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium,
valamint a Máriaremete–
Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola részére a fővárosi
önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának terhére kiírt

pályázathoz. A projekt tartalmazza mindkét iskola esetében egy komposztudvar kialakítását, a komposztáláshoz
szükséges eszközök beszerzését, valamint a pedagógiai
program kidolgozását, teljes
körű tájékoztatást a pedagógusok, az intézményi dolgozók és a diákok számára.
Kezdeményezzük a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nél a szelektívhulladékok társasházi
szintű gyűjtését, illetve a meglévő hulladékgyűjtő-szigetek
gyakoribb ürítését. Ezzel is segíteni kívánjuk a szelektív hulladékgyűjtő helyek körül kialakuló
rendetlenség felszámolását.

Felvettük a kapcsolatot az
FKF Zrt.-vel a meglévő szelektív szigetek gyakoribb
ürítése érdekében. Ennek
eredményeképpen a rendszeres kétheti ürítésen túl – jelzésünkre – már soron kívül
is intézkednek. A társasházakban a lakók a papírt szelektíven gyűjthetik, az egyéb
hulladékok társasházi szintű
szelektív gyűjtésére a készülő új hulladékgazdálkodási
törvény ismeretében lehet
majd felkészülni.
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Szelektívhulladék-gyűjtő szigeteinket térfigyelő kamerával látjuk el, hogy megakadályozzuk az
illegális hulladékok kihelyezését.
Lakossági bejelentés nyomán
vagy járőrözés során tapasztalt rendellenességek esetén
az illegális hulladék-kihelyezéssel leginkább érintett
szigetekhez mobilkamerát
szerelünk fel.
Kibővítjük a Virágos Kerület
programot, és a társasházak, a
családi házak előtti közterületek
karbantartásához együttműködésre kérjük a lakosságot. E kezdeményezés keretében a legszebb előkertet gondozó lakóközösségeket évről
évre jutalomban részesítjük.

2011 tavaszán az Önkormányzat mintegy 3,5 millió
forint értékben járult hozzá
a szokásos muskátlivásár lebonyolításához. Az egynyári
virágfelületek területe a kerületben jelentősen növekedett, már meghaladja az 1500
m²-t. A lakosság körében különösen a Mechwart ligeti és
a Zsigmond téri kiültetések
arattak nagy tetszést. A kerületi kandeláberekre is kerültek muskátlitartók (például
a Retek utcában). Szeretnénk
azonban a lakosságot is bevonni a programba, amelynek
keretében a legszebb előkertet gondozó tulajdonosokat
kertészeti utalványokkal jutalmazzuk.

4

Továbbra is kapcsolatban maradunk a BKV-val szorgalmazva a
korszerűtlen autóbusztípusok folyamatos cseréjét. Bízunk benne,
hogy 2014-re kizárólag környezetbarát motorral szerelt buszok járnak majd kerületünkben.

A Polgármesteri Hivatalban a
papíráruk beszerzése során már
jelenleg is előnyben részesítjük az
újrahasznosított termékeket.
A következő években ezt intézményeinkre is kiterjesztjük.
A már megkezdett igényfelmérés után derül ki, hogy a különböző intézményekben mely
terméktípusok esetében van
lehetőség arra, hogy újrahasznosított termékekkel váltsák
ki az eddig használatosakat. A
témában az intézményvezetők
részére a nyár folyamán előadást szerveztünk.
ÖSSZEFOGÁS A TISZTA
II. KERÜLETÉRT

Valamennyi lehetséges fórumon képviseljük azon álláspontunkat, miszerint elengedhetetlen a meglévő,
rossz műszaki állapotú vagy
nem környezetbarát autóbuszok cseréje annak érdekében, hogy a lehető legkisebb mértékre szorítsuk a
környezetterhelést a buszok
károsanyag-kibocsátásának
csökkentésével.
Bejelentővonalat hozunk létre a
parlagfűvel szennyezett területek azonosítására. Nemrég
indult e-környezetvédelmi portálunkon online értesítéseket is
fogadunk.
Az Önkormányzat honlapjáról elérhető e-bejelentő továbbra is lehetőséget biztosít a parlagfűvel szennyezett
területek bejelentésére. Ezen
túlmenően 2011 májusában
átadott új ügyfélszolgálatunkon, a Keleti Károly utca 15.
szám alatt is lehetőség nyílt
a környezeti problémákkal
kapcsolatos közérdekű bejelentésekre, akár telefonon,
akár személyesen.

Kerületünk legszebb részeit
is gyakran csúfítja el kutyapiszok, eldobált szemét, falfirka
vagy épp’ egy szabálytalanul
kihelyezett hirdetőtábla. Az
elmúlt években sokat tettünk
a tisztaságért, ám valódi eredményt csak átütő szemléletváltással érhetünk el. Miközben folytatjuk a közterületek
módszeres takarítását, szeretnénk mind több olyan kezdeményezést meghonosítani,
amely – különböző csoportok
bevonásával – közös ügyünkké teszi a városrész ápolt arculatának megőrzését.
A kutyaürülék-gyűjtő edények
számának növelésén kívül pórázra csatolható ürülék gyűjtőzacskó-tárolókat biztosítunk a
kutyatulajdonosoknak, ezzel is segítve őket a kulturált sétáltatásban.
Jelenleg 65 edényt üzemeltetünk, amelyeket hetente tölt
fel zacskóval az üzemeltető.
A gyűjtőedények számának
növelését tovább folytatjuk,
kiemelten az állatorvosi rendelők és a kutyafuttatók kör-
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nyékén. A pórázra csatolható
mobil zacskótárolók bevezetésére várhatóan a jövő év folyamán kerül sor.

járja az utcákat; a Városrendészeti és Környezetvédelmi
Iroda folyamatosan nyomon
követi a gépek mozgását.

További kutyafuttatók kialakításával biztosítunk megfelelő,
másokat nem zavaró mozgáslehetőséget a négylábúak számára.

Tovább bővítjük a graffitimentesítési programot. A társasházakon kívül más ingatlantulajdonosok is igényelhetnek támogatást a falfirkák eltüntetéséhez.

Folytatjuk az illegális reklámtáblák elleni küzdelmet. A folyamatos ellenőrzéseken kívül sort kerítünk azoknak az engedély nélkül
kifüggesztett óriásplakátoknak
az elbontására is, amelyekre eddig – a kapcsolódó peres folyamatok elhúzódása miatt – nem volt
lehetőségünk.
Eddig összesen 78 óriásplakátot bontatott el a kerület, ebből 18-at az elmúlt egy évben.
Jelenleg további 10 esetben
van jogerős döntés, bontásukra a következő hónapokban kerül sor.
ÖSSZEFOGÁS A II.
KERÜLET SZÍNVONALAS
KÖZLEKEDÉSÉÉRT

Idén kibővült a Nagy Imre
téri kutyafuttató. Jelenleg hét
kutyafuttatót tart fenn a kerület, amelyek folyamatos
karbantartást igényelnek. A
lakossági igényeknek megfelelően ütemezzük az új futtatók kialakítását.
Kedvezményt biztosítunk azoknak, akik kutyáit a hatósági állatorvos chippel látja el. Ezzel
mérsékelhető lenne a gazdátlanul
kóborló ebek száma.
A bőr alá ültetett, fájdalommentes és szövetbarát microchipek felhasználásának költségeire vonatkozó részleteket
helyi rendeletben kell szabályozni, amelyet azonban
végleges formában az állatvédelmi törvény módosítását
követően fogadhat csak el a
képviselő-testület.
A járdatisztító gépeket GPSkészülékekkel szereljük fel. A jövőben bárki számára ellenőrizhetőek lesznek a bejárt útvonalak.
Valamennyi kerületi járdatisztító gép GPS-készülékkel

2011-ben Önkormányzatunk
saját intézményeinek graffitimentesítését végzi el. Az ingatlantulajdonosok számára
biztosított falfirka-mentesítés
új támogatási rendszerének kialakítását megkezdtük, annak
bevezetése 2012-ben várható.
Együttműködést kívánunk kialakítani az új fővárosi vezetéssel
annak érdekében, hogy a jelenlegi,
kétszintű közigazgatási rendszerből fakadó gondokat kiküszöbölhessük. Szeretnénk koncepciót kidolgozni az arculat tekintetében
meghatározó városrészek üzlethelyiségeinek és homlokzatainak egységes kialakítására.
Az üzlethelyiségek felmérésével, a különböző városrészek adottságainak megfelelő
kategorizálásával megkezdtük a portálok és homlokzatok arculatának egységes
szabályozására
vonatkozó
koncepció kidolgozását.

Az utóbbi években kerületünk főútvonalain is jelentősen megnőtt a gépjárműforgalom. A mind gyakrabban
kialakuló forgalmi dugók – miközben megnehezítik a közlekedést – számottevő környezeti
terhelést okoznak. Több szempontból is fontos tehát megfelelő megoldásokat találni. A
főutak áteresztő képességének növelésén kívül kiemelt
feladatunk, hogy javítsuk a
közösségi közlekedés feltételeit, ez azonban az esetek
többségében a fővárosi önkormányzat, vagy valamely más
szervezet hatáskörébe tartozik. Céljainkat csak velük
összefogva valósíthatjuk meg.
A már elkészült tervek alapján
elvégezzük a Kelemen László
utcai híd szélesítését és hozzá a
gyorsítósáv kiépítését a Kelemen
László utca–Hűvösvölgyi út csomópontban.
A tervek elkészültek, az engedélyezési eljárást megindítottuk. A kivitelezési költ-
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ségekre és a környéket érintő
várható fejlesztésekre való
tekintettel a beruházásra az
SCD Pasarét Kft-vel megkötött településrendezési szerződés szerint magántőke bevonásával kerül majd sor.
Ugyancsak készen állnak a tervek
két új kanyarodósáv kialakítására a Hidegkúti út–Máriaremetei
út–Rezeda utca csomópontjában.
A beruházás megvalósításával jelentős javulás érhető el a környék
közlekedésében.

A Fővárosi Közgyűlés a területre vonatkozó FSZKT módosítást a szeptemberi ülésén
jóváhagyta. A hatályba lépést
követően végre felgyorsulhat
az engedélyezési eljárás, így
remélhetőleg hamarosan beszámolhatunk a megvalósítás
pontos ütemezéséről.
A gyalogosok és az autósok biztonsága érdekében körforgalommá alakítjuk a Kapy út–
Törökvész út kereszteződését.
A körforgalmi csomópont
kialakításának építési engedélyezési folyamata lezárult.
Amint a költségvetési lehetőségek engedik, elkezdődhet a
megvalósítás.
Egyeztetést kezdeményezünk a
fővárossal az útfelújítások ütemezéséről. A tervezett fővárosi
beruházások ismeretében átgondoltabban végezhetjük el saját
út- és járdafelújításainkat. Java-

6

solni fogjuk, hogy azon fővárosi
utak rekonstrukcióját részesítsék előnyben, amelyekkel a tömegközlekedés színvonala is
emelhető.
A kerületi adottságoknak és
igényeknek megfelelően véleményeztük a főváros útfelújítási javaslatát.
Javaslatot teszünk a fővárosi
önkormányzatnak megfelelő befogadóképességű P+R parkoló
kialakítására a hűvösvölgyi
végállomás közelében.
Kezdeményeztük a fővárosnál, hogy az egykori Népkert
végállomásnál, a Balázs vendéglő mellett lévő területet
nyissa meg P+R parkoló számára. Ezen felül a területen
zajló önkormányzati beruházások során új parkolóhelyeket alakítunk ki.
Szorgalmazzuk az M0-s körgyűrű északnyugati szakaszának
mielőbbi megépítését. Ezzel meg
tudnánk óvni a II. kerület jelentős részét az agglomerációs átmenő forgalomtól.
A körgyűrű tervezési folyamata nagy örömünkre új
lendületet kapott, illetékes
szakbizottságunk figyelemmel követi, hogy kerületünk
érdekei a lehető legnagyobb
mértékben érvényesüljenek.
Kezdeményezzük a 65-ös busz útvonalának meghosszabbítását
annak érdekében, hogy a Szépvölgyi-dűlő lakói számára elérhetőbb
legyen a közösségi közlekedés.
Felvettük a kapcsolatot a BKV
Zrt.-vel, a Budapesti Közlekedési Központtal és a fővárosi
önkormányzattal a járathos�szabbítás érdekében.
A könnyebb eligazodás érdekében
folytatjuk a megkezdett utca-

névtábla-programot. A kerület
lakói ezentúl közvetlen bejelentővonalon jelezhetik a tapasztalt
hiányosságokat.

Az utcanévtáblák hiányát
vagy károsodását az Önkormányzat honlapjáról közvetlenül elérhető e-bejelentőn
keresztül jelezhetik a lakók.
Ugyanezt a célt szolgálja a
Keleti Károly utca 15 sz. alatti új ügyfélszolgálat is, ahol
személyesen vagy telefonon
tehetnek bejelentést.
További pályázati források bevonásával folytatjuk a kerékpárutak fejlesztését és a kerékpártárolók kihelyezését.

Folyamatosan végezzük a
meglévő kerékpárutak karbantartási munkáit. Az illetékes bizottság kijelölte újabb
9 fordított U alakú, vízszintes
merevítővel ellátott kerékpártároló helyét, tervezésük
is megkezdődött. Kihelyezésükre még az idén sor kerül.
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ÖSSZEFOGÁS AZ
EGÉSZSÉGES
II. KERÜLETÉRT

Kiemelt célunk, hogy kerületünket egészséges emberek
lakják. Szeretnénk elősegíteni, hogy városrészünk polgárainak minél több alkalma
legyen egészségének gondozására, a betegségek korai
felismerésére. A szakemberek minden fórumon nyomatékkal szólnak az önkéntes
szűrővizsgálatok jelentőségéről, ám a részvétel messze
elmarad a kívánatostól.

elsős kisdiáknál elvégzik az
allergológiai szűrővizsgálatot
az iskolában.

nélkül napon tölthető időtartamról. Ezzel is segíteni kívánjuk a
megfelelő védekezést.
A jövő év tavaszától az Önkormányzat honlapjáról elérhetők lesznek az UVB sugárzásra, illetve pollenadatokra
vonatkozó aktuális jelentések.
ÖSSZEFOGÁS
A BIZTONSÁGOS
II. KERÜLETÉRT

Évente két alkalommal díjtalan
szűrőnapokat rendezünk mind
Pesthidegkút, mind a belső kerületrész területén. A komplex
szűrővizsgálatokon kívül szakmai tanácsadást is biztosítunk,
elősegítve a lappangó betegségek
időben történő diagnosztizálását.
A programot első ízben idén
november 19-én rendezzük
meg a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat Kapás utcai
rendelőjében, illetve november 26-án a Községház utcai
rendelőben.

Folytatjuk a háziorvosi rendelőkés
a kerületi fenntartású egészségügyi intézmények felújítását,
hogy a magas szintű szakmai ellátáshoz a megfelelő tárgyi feltételek is rendelkezésre álljanak.
Az elmúlt évben a Margit
körúti pszichiátriai gondozóban, a Tölgyfa utcai szakrendelőben és a Községház
utcai rendelőben végeztünk
felújítási munkákat. Elindítottuk a Tölgyfa utcai szakrendelő komplex akadálymentesítési munkáinak befejezéséhez
szükséges közbeszerzési eljárást. Az eljárás lezárulásától függően 2012 első felében
megkezdődhetnek az akadálymentesítési munkálatok. A
háziorvosi rendelők állapotának megfelelően folyamatos karbantartási munkákat
végzünk. A Lipótmezei úti
háziorvosi rendelő új helyre
költözésének előkészítése is
megkezdődött.

Kezdeményezzük az új egészségügyi kormányzatnál, hogy kerületünk két nagy múltú egészségügyi intézményét, az Országos
Pszichiátriai és Neurológiai
Intézetet (OPNI), valamint a
Budai Gyermekkórházat állítsák vissza eredeti funkciójába.
Minden fórumon képviseljük kerületünk e két egészségügyi intézményének érdekeit, bízunk benne, hogy
a készülő vonatkozó törvényjavaslat megnyugtató megoldást tartalmaz majd.

Az általános iskolák első osztályos
tanulói számára ingyenes, kihelyezett allergiaszűrést biztosítunk.
Az idei tanévtől – amennyiben a szülő igényli – minden

A kerület honlapján tavasztól
őszig naprakész tájékoztatást
nyújtunk a városrészünkre vonatkozó UVB sugárzás mértékéről, és az egészségkárosodás

Mindannyiunk alapvető igénye, hogy biztonságban érezzük magunkat, és biztonságban tudjuk családunkat, vagyontárgyainkat. Az elmúlt
években – elsősorban a Városrendészet bővítésével – jelentős eredményeket értünk el,
de a közbiztonság további javításához a rendőrség, a Városrendészet és a polgárőr
szervezetek még hatékonyabb
összefogására lesz szükség.
Alábbi
programpontjaink
olyan rövid- és középtávú intézkedéseket tartalmaznak,
amelyek megnövelhetik lakosságunk biztonságérzetét.
A közbiztonság javítása, az állandó rendőri jelenlét érdekében
Közbiztonsági Állomást alakítunk ki Pesthidegkúton. Az épületben a kihelyezett rendőrségi
irodán kívül a Városrendészet és
a polgárőrség, illetve a tűzoltóság
számára is biztosítunk helyiségeket. Intézkedésünk – a hatékonyabb feladatszervezés lehetőségével – a belső városrész rendőri
ellátottságát is javítja, így kerületünk egészére kedvezően hat.
A
felújítási munkálatokat
követően – várhatóan jövő év
márciusában - kezdheti meg
működését a Rezeda utcában
az új pesthidegkúti Közbiztonsági Állomás.
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Folytatjuk a kerületi térfigyelő
rendszer kiépítését, és biztosítjuk
a hatékony működtetést. A bűnügyi gócpontokon kívül kiemelt
figyelmet fordítunk a parkok, illetve az illegálisan hulladéklerakóként is használt szelektívgyűjtő-szigetek kamerás őrzésére.

2010-ben kilenc új kamerával bővítettük a térfigyelő rendszert, jövőre pedig
Pesthidegkutat is bekapcsoljuk a hálózatba.
Technikai eszközökkel támogatjuk a kerületi rendőrkapitányság azon törekvését, hogy újból
működjék a körzeti megbízotti
szolgálat, s így a rendőr munkája során közelebbi, személyes
kapcsolatba kerülhessen mind
a lakossággal, mind a kerületi
intézményekkel.
A Pesthidegkúton hamarosan
megnyíló Közbiztonsági Állomáson a Városrendészet és
a polgárőrség mellett helyet
kap egy kihelyezett rendőrségi pont is, amelynek működését minden szükséges technikai eszközzel támogatjuk.
Megteremtjük az informatikai, elektronikai felszereltséget, és a jövő év során itt biztosítunk helyet a Hidegkútra
tervezett térfigyelő kamerák
operatív központjának is.
Elkészítjük és megvalósítjuk a kerület rövid, valamint középtávú
bűnmegelőzési, továbbá kábí-
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tószer-prevenciós programját.
Ez utóbbi legfőbb célja, hogy
megfelelő alternatívát nyújtson
a fiatalok, a legveszélyeztetettebb
réteg számára. Olyan programokat kívánunk biztosítani, amelyek
segítik egészséges fejlődésüket,
szabadidejük értelmes eltöltését.
Szeretnénk megteremteni egy
korszerű, dinamikus bűnmegelőzési oktatás alapjait is, amelybe a
fiatalokat, a szülőket és a civil szervezeteket egyaránt bevonnánk.
Ezen a két területen mindenekelőtt a rendőrséggel való szakmai együttműködésre van
szükség, amellyel kapcsolatban megkezdtük az előkészítő egyeztetéseket. A kábítószer-prevenciós programot a
képviselő-testület által 2007ben elfogadott, a drogprobléma visszaszorítását célzó Helyi Stratégiával összhangban
kívánjuk kialakítani. A dokumentumot az elmúlt évek tapasztalatai alapján a II. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (KEF) különböző intézményekből delegált szakemberei folyamatosan felülvizsgálják és aktualizálják. A
bűnmegelőzési oktatást első
lépésben a rendőrség által az
iskolák osztályfőnökei részére tartandó előadás formájában szeretnénk megvalósítani, mivel az elhangzottakat
a pedagógusok a szülők és
fiatalok felé egyaránt közvetíteni tudják.
Védelmet és segítséget kell nyújtanunk kerületünk idős lakóinak. Ők vannak leginkább kiszolgáltatva azon bűnözői köröknek,
amelyek különféle trükkökkel
csalják ki pénzüket, lopják el vagyontárgyaikat. A kerületi gondozási központok bevonásával olyan
rendőri előadásokat szervezünk
számukra, amelyek segítségükre

lehetnek a csalók elleni védekezésben. Továbbra is helyet biztosítunk önkormányzatunk lapjában
a rendőrségi beszámolóknak, a
bűncselekmények ismertetésének,
hogy a szélhámosságok és ügyeskedések módozatait lakosságunk
még idejében felismerje.
Együttműködést
kezdeményeztünk a kerületi rendőrkapitánysággal és a gondozási központokkal a hatékony
segítségnyújtás
koncepciójának kidolgozására és az
egyes akciók ütemezésének
kialakítására.
A kerületi rendőrkapitányságon
elősegítjük egy olyan vezetésirányítási pont kialakítását,
ahol a rendőrség, a Városrendészet és a polgárőrség közösen
tudja értékelni a kerület bűnügyi
fertőzöttségét, és adott esetben
képessé válik a kellő erők mozgósítására, a szükséges eszközök
átcsoportosítására.

A II. kerületi rendőrkapitányság épületében, a térfigyelő
rendszer diszpécserközpontjában 2011 nyarán kezdte
meg működését a vezetésirányítási pont. A megfelelő jogi
háttér megteremtése esetén a
rendőrség, a Városrendészet
és a polgárőrség munkatársai
közösen tudják figyelni a kerületben zajló eseményeket,
és szükség esetén összehangoltan tudnak intézkedni.
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ÖSSZEFOGÁS
A GONDOSKODÓ
II. KERÜLETÉRT

A gyermekekről, az elesettekről, az idősekről, a nehéz
anyagi helyzetű emberekről
történő gondoskodás igen
összetett feladat. Megfelelő
körülményeket kell teremteni, elérhető szolgáltatásokat kell nyújtani, anyagi
támogatást kell biztosítani a
rászorulók számára. Kerületünk jellemzőihez tartozik,
hogy az itt élők már számos
bizonyságát adták: bár különbözőek a lehetőségeik, ha
kell, készséggel segítik egymást. Az önkormányzat hivatali intézkedésein túl ezért is
szeretnénk a civil szolidaritás kifejezésének intézményi
hátteret teremteni.
Folytatjuk a gyalogátkelőhelyek korszerűsítésének programját. Javítjuk a zebrák láthatóságát, és megkezdjük optikai
akadálymentesítésüket is.
A Gábor Áron utca–Orló utca
kereszteződésében létesítendő átkelő várhatóan novemberben készül el. A Keleti
Károly és a Kis Rókus utcában optikai akadálymentes
gyalogátkelőket építtetünk ki.

Tovább bővítjük a bölcsődei és
óvodai férőhelyek számát, és
folytatjuk az intézmények fejlesztését. Arra törekszünk, hogy minden kerületi kisgyermek számára
elérhető legyen a magas szakmai
színvonalú, államilag finanszírozott ellátás.

2011-ben tovább nőtt a bölcsődei és az óvodai férőhelyek
száma. Februárban nyílt meg
a 60 gyermek befogadására
alkalmas mobil bölcsődénk a
Hűvösvölgyben. Októberben
került átadásra a Bolyai Utcai
Óvoda felújított, műemléki
villaépülete, amelyben 15 új
férőhelyet is kialakítottunk.
Augusztus végére befejeződött a Fillér utcai iskola teljes
korszerűsítése és bővítése,
amely az elmúlt évek legnagyobb önerős önkormányzati
beruházása volt.
Folytatjuk a játszóterek bővítését, hogy a kisgyermekek számára minél vonzóbb legyen a szabad
levegőn tartózkodni.

A Gárdonyi Géza utcai parkban, a lakók kérésére csúszdával bővítettük a játszószerek kínálatát. Új játszótér
kialakítását tervezzük jövőre a Szépvölgyi út végén
lévő területen. A bővítések
mellett folyamatos a meglévő játszóterek karbantartás
és korszerűsítése.
Ingyenesen látogatható, magas
szakmai színvonalú előadássorozatot indítunk a kerületi
szülők számára az őket legjobban érdeklő nevelési, prevenciós,
oktatási és továbbtanulási témákról. Az előadássorozat terveink
szerint az óvodástól a serdülőkorig bezárólag érintené az egyes
korosztályoknál felmerülő legaktuálisabb kérdéseket.
Az egyévesre tervezett programsorozat témáinak összeállítása megtörtént, a szakértők
fekérése folyamatban van. Az
első előadásra várhatóan februárban kerül sor. A témák
összeállítását, illetve a szakértők felkérését követően az
idei tanévben megkezdődhet
a program.
A Szociális Kártya igénylői
körét és kedvezményeit az eddig
szerzett tapasztalatok alapján
vizsgáljuk felül és bővítjük ki.

A II. Kerületi Szociális Kártyával kedvezményesen vásárolható termékek körét kibővítettük felvágottal, zöldséggel
és gyümölccsel. Újdonság az
is, hogy a Szociális Kártyával
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rendelkezők a bolti termékek
árából - a korábbiaktól eltérően - egységesen 20% kedvezményt kapnak.
Ingyenesen látogatható tanfolyamokat, előadásokat indítunk
az idősebb korosztály számára, és bővítjük a népszerű Internet Kortalanul programot is.
Az Internet Kortalanul tanfolyam tavasztól nem csak
Pesthidegkúton, hanem a belső
kerületrészben is elérhető lesz.
Kerületi alapítványt hozunk
létre a társadalmi szolidaritás
kifejezésére, így mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak lehetősége nyílik a városrészünkben nehéz körülmények
között élő embertársaink közvetlen támogatására. Évente két alkalommal – karácsony előtt és a
nyári hónapokban – tárgyi adományokat is gyűjtünk, amelyeket
az alapítvány a kerületben élő rászorulók számára juttat el.
Az alapítványi cél világos és
egyértelmű deklarálását követően megkezdődött a jogi
konstrukció kialakítása, a
feladatok pontos körülhatárolása és a résztvevők körének meghatározása.
A kerületi intézmények akadálymentesítési programját
az infokommunikációs és optikai
akadálymentesítés megvalósításával folytatjuk.

A Tölgyfa utcai szakorvosi
rendelő komplex akadálymentesítésének közbeszerzési
eljárását elindítottuk, várhatóan a jövő év elején megkezdődhet a kivitelezés. A
Klebelsberg Kuno Általános
Iskola és Gimnázium komplex
akadálymentesítése európai
uniós pályázati támogatással
valósult meg. Az Önkormányzat Parkolási Csoportjának
Frankel Leó úti helyiségeit jövőre akadálymentesítjük.
Korszerű, tömegközlekedéssel is
jól megközelíthető, akadálymentesen elérhető okmányirodát
alakítunk ki a hűvösvölgyi végállomás közelében, hogy kihelyezett
szolgáltatásunkkal megkönnyítsük a közelben lakók ügyintézését.

Megtörténtek az alapvető előkészületek egy olyan szolgáltatóház megépítésére, amelyben helyet kap a pesthidegkúti
okmányiroda több más, az új
városközponthoz méltó szolgáltatással egyetemben.
Elektronikus hirdetőtáblát hozunk létre az önkormányzat honlapján, elősegítve, hogy a kerületben elveszett tárgyak, háziállatok
mielőbb megkerüljenek.
A II. Kerületi Városfejlesztő
Zrt. együttműködésével megkezdődött az elektronikus hirdetőtábla kialakításának tervezése. A hirdetőtábla szá-

10

mos más funkció mellett lehetőséget biztosít majd a lakosság számára, hogy bejelentéseiket (például elveszett tárgy, eltűnt háziállat) közzétehessék.
ÖSSZEFOGÁS
A FEJLŐDŐ
II. KERÜLETÉRT

2006 óta számos területen értünk el eredményt. Épült, szépült kerületünk, új szolgáltatások indultak. Városrészünk
jövője azonban a folyamatos
fejlődésben rejlik. Miközben
folytatjuk az önkormányzati beruházásokat, összefogást
kezdeményezünk mindazon
szervezetekkel és vállalkozásokkal, amelyek tervezett fejlesztései tovább formálhatják
kerületünk arculatát, vagy bővíthetik a szolgáltatások körét.
Változatlanul tartjuk magunkat azon meggyőződésünkhöz,
hogy a szükséges feladatokat
jó gazdálkodással, hitelek felvétele nélkül kell elvégezni.
Az érintett ingatlantulajdonosokkal és szolgáltatókkal együttműködve befejezzük a hűvösvölgyi
végállomás környékének fejlesztését. A már megépült park
mellett így elérhetőek lesznek
azok a kereskedelmi és szolgáltató egységek, amelyekre a
Pesthidegkúton élőknek a legnagyobb igényük van. A fővárosi
közgyűlés
szeptemberben
elfogadta azt a szabályozást,
amelynek következtében felgyorsulhat a városközpont
befejezése. Az idén nyáron
kibővített parkkal szemben
megépülhet a környezetbe
illeszkedő szolgáltatóház is,
amelyben helyet kap majd az
Okmányiroda és a Lakosságszolgálat pesthidegkúti kirendeltsége is.
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A növekvő gyermeklétszám a
külső városrészben új általános
iskolai osztályok elindítását teszi szükségessé, ezért bővítjük
a Klebelsberg Kuno Általános
Iskola és Gimnázium épületét.

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
meglévő könyvtárépületének
felújítása, átalakítása, emeletráépítése 2011 nyarán elkezdődött, az átadás jövő tavaszra
várható. A több mint 550 m²-es,
teljes körűen akadálymentesített épületben a Gyermekek
Háza új tanárija, egy könyvtárhelyiség, négy új tanterem, egy
nyelvi terem és egy fejlesztő
terem kap helyet.
Folytatjuk az óvoda- és iskolaépületek bővítését és felújítását. Elsőként a Bolyai Utcai
Óvoda villaépületének teljes rekonstrukcióját végezzük el.

A Bolyai Utcai Óvoda kastélyépületének átalakítása,
felújítása és korszerűsítése
elkészült. Az akadálymentesített, több mint 100 éves
épületben megújult a három
foglalkoztató és a melegítő-

konyha. Új torna-, orvosi és
logopédiai szobát is kialakítottak az épületben. Augusztus végére befejeződött
a Fillér utcai iskola teljes
korszerűsítése és bővítése,
amely az elmúlt évek legnagyobb önerős önkormányzati
beruházása volt.
Együttműködést kezdeményezünk
a volt Ganz-telep III. számú
tömbjének fejlesztésében érintett
szervezetekkel és tulajdonosokkal, hogy a terület rendezésére
a II. kerület jellegéhez igazodó, kulturális és szolgáltató
funkciókat is magában foglaló
tervezet szülessen.
A terület sorsát folyamatosan
figyelemmel kísérjük, hogy a
kerület szempontjai érvényesülni tudjanak.
Az elmúlt időszakban a lakosság
együttműködésével elkészült a
Szabadság úti sporttelep fejlesztési koncepciója. A gazdasági válság elodázta a megvalósítást,
de továbbra is első számú célkitűzéseink között szerepel a megfelelő
piaci partner megtalálása és a beruházás megvalósítása.
A beruházás mielőbbi megkezdése továbbra is elsődleges törekvésünk. Folyamatos
tárgyalásokat folytatunk a
megfelelő partner kiválasztása és a lakossági igényeket
szolgáló koncepció megvalósítása érdekében.
Új, a csontozatot és az ízületeket
kímélő burkolattal látjuk el a közterületi futball- és kosárlabdapályákat. Ahol a lakóházak
közelsége indokolttá teszi, más
típusúra cseréljük a játék közben
nagy zajt csapó kerítéseket.
A közterületi sportpályák
állapotának felmérését követően először a Pap-kerti

sportpályát fedetjük le gumiburkolattal. A Vérhalom téri
grund meglévő, elhasználódott burkolatának cseréje is
hamarosan megvalósul.
Növeljük a gyorsan népszerűvé
vált Kerület Kártya elfogadóhelyeinek számát.

A Kerület Kártya tavasz óta
számos új elfogadóhely mellett 10% kedvezményt biztosít a belépőjegy árából a
Gellért, a Rudas és a Király
fürdőbe is.
Bővítjük az interneten bejelenthető hibák és problémák körét, segítve ezzel az egyszerűbb,
gyorsabb ügyintézést.
Már elérhető az Önkormányzat honlapjáról egy olyan
online, webes alkalmazás
(e-bejelentő),
amellyel
a
polgárok kényelmesen, az
interneten keresztül is bejelenthetik a környezetükben
észlelt problémákat úgy,
hogy azokat a Polgármesteri
Hivatal a lehető leggyorsabban feldolgozhassa és kezelhesse. A rendszer a közeljövőben lehetőséget teremt
iPhone és Androidos készülékekkel való kapcsolatra is.
Folytatjuk az iskolaudvarok
korszerűsítését. Ezzel is biztosítani szeretnénk gyermekeinknek a mindennapi testmozgás
lehetőségét.
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problémákkal
kapcsolatos
ügyekben lehet bejelentést
tenni személyesen, illetve
telefonon (ügyeleti rendszerben akár hétvégén is). A bejelentést követően a kollégák
rögzítik a hibákat az e-bejelentő rendszerben, így az
ügyintézés folyamata nyomon követhető.

2010 októberétől telente a
Szemlőhegy Utcai Óvoda udvarán fűthető sportsátorban
mozoghatnak a gyerekek. Költségvetésünkben 3 millió forintot biztosítunk a korábban
kialakított műfüves iskolai
sportpályák karbantartására.
Olyan egységes bejelentő vonalat hozunk létre, amelyen
egyszerűen és folyamatosan jelezhetőek – egyebek között – az
út- és közműhibák, a hiányzó
utcanévtáblák, a parlagfűvel
szennyezett területek. A háttérként telepített nyilvántartó rendszerből mindenkor lekérdezhető
lesz, hogy a bejelentés nyomán
milyen intézkedés történt.

Ingyenes wifi elérhetőséget biztosítunk kerületünk legkedveltebb
közösségi részein, így a Mechwart
ligetben, a Lövőház utcai sétálóutcában vagy a hűvösvölgyi végállomásnál fekvő új parkban.

Tisztelt II. Kerületi Polgárok!
Szeretnénk, ha a képviselőtestület és a polgármester tevékenysége mindenki számára
átlátható, követhető lenne.
Ezért tettük hagyománnyá a
Budai Naplóban éves beszámolóinkat.
Egy esztendeje vehették kézbe az Összefogás programját.
Most ideje az időarányos
számvetésnek: mi valósult meg
vállalásainkból, és hol tartanak
megkezdett munkáink.
Hölgyeim és Uraim!

A közterületi wifi program tavasszal a Mechwart ligetben
és a Lövőház utcában indul.
Tudta-e Ön?

Továbbra is mindent megteszünk azért, hogy városrészünk mind rendezettebb,
otthonosabb és szerethetőbb
legyen.
Tisztelettel:

2011. május 13-án adtuk át új
ügyfélszolgálatunkat a Keleti
Károly utca 15 sz. alatt, ahol
a leggyakrabban előforduló közterületi és környezeti
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… hogy az Állami
Számvevőszék idei jelentése
szerint a II. Kerületi Önkormányzat hazánk tíz legkevésbé eladósodott
helyhatóságainak egyike?
(Magyarországon több mint
3000 önkormányzat működik.)

www.masodikkerulet.hu
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