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van. Az óvodai férőhelyek számát 
is növelni kellett, mert az elmúlt 
négy évben 467-tel többen jelent-
keztek, mint ahány gyermeket fel 
tudunk venni intézményeinkbe. Is-
kolába is mintegy félezerrel többen 
iratkoztak, annyival, mint amilyen 
létszámmal egy önálló, nyolc évfo-
lyamos, 16 tanulócsoportos oktatási 
intézmény működik. A fentieknek 
megfelelően növeltük a férőhelyek 
számát, és egyúttal százmilliókat 
fordítottunk energetikai korsze-
rűsítésre, akadálymentesítésre és 
a diáksport-lehetőségek bővítésé-
re. Legutóbb – idén szeptember-
ben – a Gyermekek Házát adtuk át 
Pesthidegkúton, amely 170 millió 
forintos saját forrásunkból épült.

Milyen változások voltak az egész-
ségügy területén?

Az önkormányzat idén 65 millió fo-
rintot biztosított költségvetésében 
az egészségügyi ellátáshoz kapcso-
lódó feladatokra. Ebből finanszí-
roztuk a lakossági szűrővizsgála-
tokat és az elsőéves kisiskolások al-
lergiaszűrését is. Az Egészségügyi 
Szolgálat OEP-finanszírozását 300 
millió forinttal egészítettük ki. Ha-
ladtunk a rendelők felújításával, és 
számos új technikai eszközt szerez-
tünk be. Kiemelném, hogy 71 millió 
forintos saját forrásunkból készült 
el a Henger utcai Mozgásszervi Re-
habilitációs Központ, és az Értelmi 
Fogyatékosok Nappali Otthona is 
új, korszerű, minden igényt kielégí-
tő épületbe költözhetett. Ez utóbbi 
beruházás 96 millió forintba került.

Minden esztendő őszén – idén 
már a hatodik alkalommal - meg-
jelenik a Budai Napló, amelyben 
Dr. Láng Zsolt, a II. kerület pol-
gármestere számot ad munkájáról.  
Az a politikusi hitvallása, hogy 
a kampányidőszak ígéreteit, ha 
lehet, maradéktalanul teljesíteni 
kell, mert a választók arra adták 
felhatalmazásukat.

2010 októberében a polgármester 
újabb négy évre bizalmat kapott 
a kerület polgárainak többségétől. 
Céljait Az összefogás program-
jában vázolta fel, ahogy tette azt 
2006 és 2010 között, amikor is A 
realitás programját sikerrel való-
sította meg.

Polgármester Úr!

Ön a helyi szolgáltatások fejlesz-
tését és a rendezett környezet 
megteremtését jelölte meg legfon-
tosabb céljai között. Milyen törek-
vések határozzák meg ezen kívül 
a munkáját?

Sok fontos feladat került előtérbe, 
de többségük összefügg a helyi 
ügyintézés fejlesztésével és azzal, 
hogy segítsünk a lakosság min-
dennapi gondjainak megoldásá-
ban. Parlamenti képviselőként és 
az Országgyűlés Önkormányzati 
és Területfejlesztési Bizottságának 
elnökeként is jórészt ilyen jelle-
gű feladatokat tartok szem előtt. 
Meggyőződésem, hogy a lakossági 
szolgáltatásokat helyi szinten kell 
intézni, s hogy azok színvonalas 

ellátásában mind a főváros, mind a 
kerületek érdekeltek.

Milyen területeken történt haladás 
az elmúlt két évben?

Folyamatosan zajlanak a fejleszté-
sek. Szerencsére olyan kerület va-
gyunk, ahol növekszik a gyermek-
szám, s ezért nem maradhat el az 
intézményhálózat állandó bővítése 
sem. 2010-ben két új bölcsődét is át-
adtunk, most mégis túljelentkezés 

Beszélgetés Dr. Láng Zsolttal, a II. kerület polgármesterével
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Hogyan képes az önkormányzat 
a felsorolt jelentős összegeket ki-
gazdálkodni? Kiegyensúlyozott-
nak tekinthető a gazdálkodás?

Igen. Mindig is fontosnak tartot-
tam, hogy addig nyújtózkodjunk, 
ameddig a takarónk ér. Hitelt ed-
dig sem vettünk fel, és ezután sem 
szeretnénk. Költségvetésünk, ame-
lyet az elmúlt években is ellensza-
vazat nélkül fogadott el a testület, 
mindenkor egyensúlyban maradt, 
és nem lehet ez másképp most sem. 
Alapvető kérdés, hogy jól gazdál-
kodjunk bevételeinkkel. Megemlí-
teném példaként, hogy tavaly már-
ciusban vettük saját kézbe a kerületi 
parkoltatást; ezt korábban egyetlen 
üzemeltető sem tudta olyan hatéko-
nyan működtetni, mint az önkor-
mányzat. Az ilyen bevételek nélkü-
lözhetetlen elemei a büdzsének.

Idén bővíteni kívánják a fizetős 
zónákat. Miért van erre szükség?

A parkolási rendszerre elsősorban 
mint forgalomszabályozó eszközre 
tekintünk, ezzel is a kerületben élők 
helyzetét segítve. A városhatáron 
ugyanis elmaradt a P+R parkolók 
építése, s így az agglomerációból 
érkezők gyakran a kerület utcáiban 
hagyják autóikat, „kiszorítva” ezzel 
a helyieket.

Sok panasz van az utak állapotára. 
Hogy halad a felújítás? 

Az elmúlt két évben csaknem 300 
millió forintot költöttünk útépítés-
re, a földutak burkolására. Több 
mint 100 millió forintból építettünk 
járdákat, és több csomópontban is 
gyalogátkelőket létesítettünk. Fo-
lyamatban van egy 165 millió forin-
tos beruházás a Kapy út–Csatárka 
utca–Törökvész út–Verecke lépcső 
kereszteződésében, ahol körforga-
lom épül. November végéig elké-
szül az új csomópont, és várható-
an gyorsabb, biztonságosabb lesz 
az áthaladás. Változások voltak a 
közterületeken is, elég csak az új 

bel-budai sétálóutcánkra gondol-
ni. Komoly összegeket fordítunk a 
környezet szépítésére, elindítottunk 
például egy graffiti-mentesítési 
programot. Mindig találunk forrást 
a játszóterek, a sportpályák felújítá-
sára, karbantartására is. Ezek több-
ségében ivókutakat helyeztünk ki, 
nyilvános illemhelyeket építettünk. 
Három játszótéren biztonsági szol-
gálat is működik. Úgy vélem, ezek 
az apró, de elengedhetetlen fejlesz-
tések is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
még élhetőbbé, szerethetőbbé vál-
jék lakóhelyünk. 

Közel kétszázmillió forintból építette meg az önkormányzat az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonát

170 millió forintból újult meg a Gyermekek Háza épülete Pesthidegkúton
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Tisztelt II. Kerületi Polgárok!
Ahogyan 2006–2010 között min-
den 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 beszá- 
molok. Az Önök bizalmából több 
mint hat éve irányítom a II. kerüle-
tet, idei beszámolómban az elmúlt 
két év eredményeiről olvashatnak.
Az összefogás programjának szö-
vegét dőlt betűvel jelöljük, míg az 
eddig elért eredményeket vastag 
zöld betűvel közöljük.

Természeti adottságaink kerüle-
tünket a főváros egyik legszebb 
tájegységévé teszik. Környezetünk 
értékeinek megóvása, rendezettsé-
gének, tisztaságának fenntartása 
közös felelősségünk. Alábbi prog-
rampontjaink azokat az önkor-
mányzati vállalásokat és lakossági 
lehetőségeket tartalmazzák, ame-
lyekkel környezetünk védelméért a 
legtöbbet tehetjük.

Az utóbbi években számos parkunk 
újult meg, és vált a korábbiaknál is 
látogatottabbá. Épségük megőrzése 
azonban az egyre gyakoribb rongá-
lások miatt egyre nehezebb feladat. 
Azon parkjainkat, amelyeket az el-
következő években nem állandó őr, 
hanem járőr vigyázza, kamerával 
szereljük fel, és csatlakoztatjuk a tér-
figyelő rendszerhez.
A térfigyelő rendszer bővítése 
valamint fejlesztése folyamatos. 
A közbiztonság javítása mellett 
törekszünk megújult parkjaink 
állapotának megőrzésére is. Idén 
a kerületi játszótereket új csúsz-
dákkal és 10 új bölcső-hintaülés-
sel bővítettük.   

A kerület már elkészült közterületi 
faállomány-kataszterét kiterjesztjük a 
magántulajdonú területekre is.

ÖSSZEFOGÁS A ZÖLD ÉS 
KÖRNYEZETBARÁT

II. KERÜLETÉRT

A faállomány-kataszter bővíté-
séhez szükséges technikai háttér 
kidolgozása folyamatban van, re-
ményeink szerint jövőre lehetővé 
válik a magántulajdonban lévő fa-
állomány adatainak önkéntes rög-
zítésére is. A kibővült jogszabályi 
keretek lehetőséget adnak arra, 
hogy a jövőben a fakataszter prog-
ramunkat tovább szélesítsük. 

A lakossági Komposztáló Kerület 
program keretében elindítjuk a kom-
posztálást oktatási intézményeinkben 
is, hogy gyermekeink mielőbb megta-
nulhassák a szerves hulladékok kör-
nyezetbarát hasznosítását.

Sikeresen pályázott a Klebelsberg 
Kuno Általános Iskola és Gimná-
zium, valamint a Máriaremete–
Hidegkúti Ökumenikus Általános 
Iskola a fővárosi önkormányzat 
Környezetvédelmi Alapja által 
kiírt pályázaton, amelyhez az 
önrészt a kerület biztosította. A 
projekt tartalmazta mindkét isko-
la esetében egy komposztudvar 
kialakítását, a komposztáláshoz 
szükséges eszközök beszerzését, 
valamint a pedagógiai program 
kidolgozását, illetve a pedagógu-
sok, az intézményi dolgozók és a 
diákok teljes körű tájékoztatását. 

Kezdeményezzük a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Zrt.-nél a szelektívhul-
ladékok társasházi szintű gyűjtését, 
illetve a meglévő hulladékgyűjtő-szi-
getek gyakoribb ürítését. Ezzel is se-
gíteni kívánjuk a szelektív hulladék 
szigetek körül kialakuló rendetlenség 
felszámolását.
Megállapodtunk az FKF Zrt.-vel 
a meglévő hulladékgyűjtő-szelek-
tív szigetek gyakoribb ürítésében. 

Ennek eredményeképpen a rend-
szeres kéthetenkénti ürítésen túl 
– jelzésünkre – már soron kívül is 
intézkednek. Emellett a kerület a 
közcélú foglalkoztatottakkal maga 
is naponta ellenőrizteti a szelektív 
szigeteket, és amennyiben szüksé-
ges, elszállíttatja a szigetek körül 
illegálisan elhelyezett szemetet. 
A hulladékok társasházi szintű 
szelektív gyűjtésére a készülő új 
hulladékgazdálkodási törvény is-
meretében lehet majd felkészülni. 
Folyamatos tárgyalások zajlanak a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
munkatársaival, s a cég nyitott a 
módosítások mielőbbi bevezetésére. 

Szelektívhulladék-gyűjtő szigeteinket 
térfigyelő kamerával látjuk el, hogy 
megakadályozzuk az illegális hulladé-
kok kihelyezését.
A Városrendészet munkatársai 
az idei nyár folyamán akciót indí-
tottak a szelektívhulladék-gyűjtő 
szigeteknél illegális lomokat, zöld-
hulladékot elhelyezőkkel szemben. 
Mobilkamerákkal és 24 órás ellen-
őrzéssel több, nagyrészt II. kerületi 
szemetelőt értek tetten, és indítot-
tak ellenük eljárást. A megkezdett 
akciót ezután is folytatják. 

Kibővítjük a Virágos Kerület progra-
mot, és a társasházak, a családi házak 
előtti közterületek karbantartásához 
együttműködésre kérjük a lakosságot. 
E kezdeményezés keretében a legszebb 
előkertet gondozó lakóközösségeket év-
ről évre jutalomban részesítjük.
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Minden év tavaszán az önkor-
mányzat mintegy 3,5 millió fo-
rint értékben járul hozzá a már 
hagyománnyá vált muskátlivásár 
lebonyolításához. Az egynyári vi-
rágfelületek területe a kerületben 
jelentősen növekedett, már meg-
haladja az 1500 m²-t. A lakosság 
körében különösen a Mechwart 
ligeti és a Zsigmond téri kiülte-
tések arattak nagy tetszést. A ke-
rületi kandeláberekre is kerültek 
muskátlitartók (például a Retek 
utcában). 2012-ben a lakosságot 
is bevontuk a programba. Ennek 
keretében pályázatot hirdettünk, 
és a legszebb előkertet gondozó 
tulajdonosokat kertészeti utalvá-
nyokkal jutalmaztuk. 

Továbbra is kapcsolatban maradunk 
a BKV Zrt.-vel szorgalmazva a kor-
szerűtlen autóbusztípusok folyamatos 
cseréjét. Bízunk benne, hogy 2014-re 
kizárólag környezetbarát motorral 
felszerelt buszok járnak majd kerüle-
tünkben. 
Valamennyi lehetséges fórumon 
képviseljük azon álláspontunkat, 
miszerint elengedhetetlen a meg-
lévő, rossz műszaki állapotú vagy 
nem környezetbarát autóbuszok 
cseréje. Tárgyalásokat folytattunk 
a BKK illetékeseivel, hogy a kerü-
letet, a kisebb környezetterhelés 
érdekében vegyék be a Midibusz 
projektjükbe. Ennek a javaslatunk-
nak a megvalósulásával a kevésbé 

zsúfolt vonalakon a jelenlegi bu-
szokat felválthatnák a kisebb és 
környezetbarát Midibuszok. 

Bejelentővonalat hozunk létre a par-
lagfűvel szennyezett területek azono-
sítására. Nemrég indult e-környezet-
védelmi portálunkon online értesíté-
seket is fogadunk.
Az önkormányzat honlapjáról – 
www.masodikkerulet.hu – elérhe-
tő e-bejelentő továbbra is lehetősé-
get biztosít a parlagfűvel szennye-
zett területek bejelentésére. Ezen 
túlmenően a tavaly átadott új ügy-
félszolgálatunkon, a Keleti Károly 
utca 15. szám alatt is lehetőség nyí-
lik a környezeti problémákkal kap-
csolatos közérdekű bejelentésekre, 
akár telefonon, akár személyesen.

A Polgármesteri Hivatalban a papír-
áruk beszerzése során már jelenleg is 
előnyben részesítjük az újrahasznosí-
tott termékeket. A következő években 
ezt intézményeinkre is kiterjesztjük.
A különböző intézményekben az 
igényfelmérés megtörtént, ahol le-
hetett, ott ettől az évtől előnyben 
részesítik az újrahasznosított ter-
mékeket. A témában az intézmény-
vezetők részére előadást is szer-
veztünk. Az önkormányzat összes 
irodáján, valamint az intézmények 
nagy részében szelektíven gyűjtik a 
PET palackokat, valamint a papírt. 

Kerületünk legszebb részeit is 
gyakran csúfítja el kutyapiszok, 
eldobált szemét, falfirka vagy 
épp’ egy szabálytalanul kihelye-
zett hirdetőtábla. Az elmúlt évek-

ben sokat tettünk a tisztaságért, 
ám valódi eredményt csak átütő 
szemléletváltással érhetünk el. Mi-
közben folytatjuk a közterületek 
módszeres takarítását, szeretnénk 
mind több olyan kezdeményezést 
meghonosítani, amely – különbö-
ző csoportok bevonásával – közös 
ügyünkké teszi a városrész ápolt 
arculatának megőrzését.

A kutyaürülék-gyűjtő edények számá-
nak növelésén kívül pórázra csatolható 
ürülék gyűjtőzacskó-tárolókat biztosí-
tunk a kutyatulajdonosoknak, ezzel is 
segítve őket a kulturált sétáltatásban. 
Jelenleg kerületszerte 65 darab 
edény található, amelyeket heti 
rendszerességgel tölt fel zacskóval 
az üzemeltető. A gyűjtőedények 
számának növelését a jövőben is 
tovább folytatjuk, kiemelten az 
állatorvosi rendelők és a kutya-
futtatók környékén. A pórázra 
csatolható mobil zacskótárolók 
bevezetésére várhatóan a jövő év 
folyamán kerülhet sor.

További kutyafuttatók kialakításával 
biztosítunk megfelelő, másokat nem 
zavaró mozgáslehetőséget a négylábú-
ak számára.

Jelenleg hét kutyafuttatót tart 
fenn a kerület, amelyek folyama-
tos karbantartást igényelnek. To-
vábbi két új helyszínen megkez-
dődtek a tervezési munkálatok. 
Továbbra is a lakossági igények-
nek megfelelően ütemezzük az új 
futtatók kialakítását. 

Kedvezményt biztosítunk azoknak, akik 
kutyáit a hatósági állatorvos chippel 
látja el. Ezzel mérsékelhető lenne a gaz-
dátlanul kóborló ebek száma.

ÖSSZEFOGÁS A TISZTA
II. KERÜLETÉRT
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Az Országgyűlés módosította az 
állatvédelmi törvényt. A változás 
értelmében kötelező lesz a bőr alá 
ültetett, fájdalommentes és szövet-
barát mikro-chipek használata.  A 
képviselő-testület hamarosan ren-
deletet alkot a chip beültetésének 
helyi alkalmazásáról. 

A járdatisztító gépeket GPS-készülé-
kekkel szereljük fel. A jövőben bárki 
számára ellenőrizhetőek lesznek a be-
járt útvonalak.

Valamennyi kerületi járdatisztító 
gép GPS-készülékkel járja az utcá-
kat; a Városrendészeti és Környe-
zetvédelmi Iroda folyamatosan 
nyomon követi a gépek mozgását.

Tovább bővítjük a graffiti-mentesítési 
programot. A társasházakon kívül más 
ingatlantulajdonosok is igényelhetnek 
támogatást a falfirkák eltüntetéséhez.

Az önkormányzat az elmúlt két év-
ben elvégezte a saját intézményei-
nek graffiti-mentesítését. Emellett 
a Mechwart lépcső társasháza-

inak, valamint a Szemlő-hegyi-
barlang kőkerítéseinek és támfala-
inak a megtisztítása is megtörtént. 
Az ingatlantulajdonosok számára 
biztosított falfirka-mentesítés új 
támogatási rendszerének kialakítá-
sát megkezdtük.

Együttműködést kívánunk kialakí-
tani az új fővárosi vezetéssel annak 
érdekében, hogy a jelenlegi, kétszintű 
közigazgatási rendszerből fakadó gon-
dokat kiküszöbölhessük. Szeretnénk 
koncepciót kidolgozni az arculat te-
kintetében meghatározó városrészek 
üzlethelyiségeinek és homlokzatainak 
egységes kialakítására.
Az üzlethelyiségek felmérésével, a 
különböző városrészek adottsága-
inak megfelelő kategorizálásával 
folytatjuk a portálok és a homlok-
zatok arculatának egységes sza-
bályozására vonatkozó koncepció 
kidolgozását.

Folytatjuk az illegális reklámtáblák 
elleni küzdelmet. A folyamatos ellen-
őrzéseken kívül sort kerítünk azoknak 
az engedély nélkül kifüggesztett óri-
ásplakátoknak az elbontására is, ame-
lyekre eddig – a kapcsolódó peres fo-
lyamatok elhúzódása miatt – nem volt 
lehetőségünk.

Az elmúlt években több mint 80 
darab óriásplakátot bontatott el a 
kerület, ebből 21-et 2010 ősze óta. 
Emellett csak az idei évben közel 
70 darab kisebb, de illegálisan 
kihelyezett táblát szereltek le. A 
Városrendészet munkatársai fo-
lyamatosan ellenőrzik a kerület 
közterületein kihelyezett plakáto-
kat, és évente kétszer leszerelik az 
engedéllyel nem rendelkezőket. 

Az utóbbi években kerületünk fő-
útvonalain is jelentősen megnőtt a 
gépjárműforgalom. A mind gyak-
rabban kialakuló forgalmi dugók 
– miközben megnehezítik a közle-
kedést – számottevő környezeti ter-
helést okoznak. Több szempontból 
is fontos tehát megfelelő megol-
dásokat találni. A főutak áteresz-
tő képességének növelésén kívül 
kiemelt feladatunk, hogy javítsuk 
a közösségi közlekedés feltételeit, 
ez azonban az esetek többségében 
a fővárosi önkormányzat vagy 
valamely más szervezet hatáskö-
rébe tartozik. Céljainkat csak ve-
lük összefogva valósíthatjuk meg. 

A már elkészült tervek alapján elvé-
gezzük a Kelemen László utcai híd 
szélesítését és hozzá a gyorsítósáv 
kiépítését a Kelemen László utca–Hű-
vösvölgyi út csomópontban.
A Budapesti Közlekedési Központ 
vezetésével egyeztetve és az ő 
szakmai javaslatukkal egyetértve, 
a tervek részbeni módosítása után 
az engedélyeztetési eljárás folya-
matban van, a kivitelezés 2013-
ban várható. 

Ugyancsak készen állnak a tervek két 
új kanyarodósáv kialakítására a Hi-
degkúti út–Máriaremetei út–Rezeda 
utca csomópontjában. A beruházás 
megvalósításával jelentős javulás ér-
hető el a környék közlekedésében.
Az útépítési tervek elkészültek, az 
engedélyezési eljárás folyamatban 
van. A kivitelezési munkálatok a 
mostani elképzelések szerint jövő-
re megtörténhetnek. 

A gyalogosok és az autósok biztonsá-
ga érdekében körforgalommá alakítjuk 
a Kapy út–Törökvész út–Csatárka 
út–Verecke lépcső kereszteződését.
A körforgalmi csomópont építése au-
gusztusban elkezdődött, a munkála-
tok ez év novemberében fejeződnek 
be. Így még idén egy újabb, a bizton-
ságosabb közlekedést elősegítő kör-
forgalommal bővülhet a kerület. 

ÖSSZEFOGÁS A II.
KERÜLET SZÍNVONALAS 

KÖZLEKEDÉSÉÉRT
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Egyeztetést kezdeményezünk a fővá-
rossal az útfelújítások ütemezéséről. A 
tervezett fővárosi beruházások ismere-
tében átgondoltabban végezhetjük el 
saját út- és járdafelújításainkat. Java-
solni fogjuk, hogy azon fővárosi utak 
rekonstrukcióját részesítsék előny- 
ben, amelyekkel a tömegközlekedés 
színvonala is emelhető.

Ebben az évben sikerült megvalósí-
tani a főváros és a II. kerület között 
az összehangolt közterületi mun-
kavégzést. A Kapy út–Törökvész 
út–Csatárka út–Verecke lépcső ke-
rületi körforgalom építésének és az 
ezzel egyidőben a főváros által vég-
zett  Csévi út–Kapy út felújításának 
ütemezését a két önkormányzat 
szakemberei együtt alakították ki. 
Reményeink szerint ehhez hason-
lóan, a jövőben is sikerül összehan-
golni a kerületi és fővárosi út- és 
járdafelújítási munkálatokat. 

Javaslatot teszünk a fővárosi önkor-
mányzatnak megfelelő befogadóké-
pességű P+R parkoló kialakítására a 
hűvösvölgyi végállomás közelében.
Kezdeményeztük a fővárosnál, 
hogy az egykori Népkert végál-
lomásnál, a Balázs vendéglő mel-
lett lévő területet nyissa meg P+R 
parkoló számára. Ezen felül a te-
rületen zajló önkormányzati beru-
házások során új parkolóhelyeket 
alakítunk ki.

Szorgalmazzuk az M0-s körgyűrű 
északnyugati szakaszának mielőbbi 
megépítését. Ezzel meg tudnánk óvni 
a II. kerület jelentős részét az agglo-
merációs átmenő forgalomtól.
A körgyűrű tervezési folyamata 
nagy örömünkre új lendületet ka-
pott, illetékes szakbizottságunk 
figyelemmel követi, hogy kerüle-
tünk érdekei a lehető legnagyobb 
mértékben érvényesüljenek.

Kezdeményezzük a 65-ös busz útvo-
nalának meghosszabbítását annak ér-
dekében, hogy a Szépvölgyi-dűlő lakói 
számára elérhetőbb legyen a közösségi 
közlekedés. 
A Budapesti Közlekedési Központ 
már említett Midibusz projektjének 
részeként szeretnénk megvalósíta-
ni a járathosszabbítást. Amennyi-
ben pozitív válasz érkezik kezde-
ményezésünkre, elkezdődhetnek 
a közös tervezési munkák. 

A könnyebb eligazodás érdekében 
folytatjuk a megkezdett utcanévtáb-
la-programot. A kerület lakói ezentúl 
közvetlen bejelentővonalon jelezhetik 
a tapasztalt hiányosságokat.

Az utcanévtáblák hiányát vagy ká-
rosodását az önkormányzat hon- 
lapjáról közvetlenül elérhető e-be-
jelentőn keresztül jelezhetik a la-
kók. Ugyanezt a célt szolgálja a 
Keleti Károly utca 15 sz. alatti új 
ügyfélszolgálat is, ahol személye-
sen vagy telefonon tehetnek beje-
lentést. Idén 320 új utcanévtábla 
került kihelyezésre, amelyek mind-
egyikét a kerület címere díszíti.

További pályázati források bevonásá-
val folytatjuk a kerékpárutak fejleszté-
sét és a kerékpártárolók kihelyezését.
Folyamatosan végezzük a meg-
lévő kerékpárutak karbantartási 
munkáit. A megnövekedett igé-
nyek miatt a tavaly kihelyezett 9 
fordított U alakú, vízszintes me-
revítővel ellátott kerékpártároló 
után idén továbbiakat szerelnek 
fel.  A helyszínek kiválasztása és a 
társasházakkal történő egyeztetés 
folyamatban van. 

Kiemelt célunk, hogy kerületün-
ket egészséges emberek lakják. 
Szeretnénk elősegíteni, hogy vá-
rosrészünk polgárainak minél 
több alkalma legyen egészségének 
gondozására, a betegségek korai 
felismerésére. A szakemberek 
minden fórumon nyomatékkal 
szólnak az önkéntes szűrővizsgá-
latok jelentőségéről, ám a részvé-
tel messze elmarad a kívánatostól.

Folytatjuk a háziorvosi rendelők és a ke-
rületi fenntartású egészségügyi intéz-
mények felújítását, hogy a magas szin-
tű szakmai ellátáshoz a megfelelő tárgyi 
feltételek is rendelkezésre álljanak.
Az elmúlt években a Margit kör-
úti pszichiátriai gondozóban, a 
Tölgyfa utcai szakrendelőben va-
lamint a Községház utcai rendelő-
ben végeztünk felújítási munká-
kat. Emellett befejeztük a Tölgyfa 
utcai szakrendelő akadálymente-
sítési munkálatait, amely magá-
ban foglalja egy akadálymentes 
parkoló kialakítását, az épületen 
belül Braille-feliratos és -pikto-
gramos táblák kihelyezését, a 
vakvezető sávok felfestését és a 
tájékozódást segítő kontrasztos 
kiemelések létrehozását.  A kerü-
leti háziorvosi rendelőkben – álla-
potuknak megfelelően – folyama-
tos karbantartási, kisebb felújítási 
munkákat végzünk. 

Az általános iskolák első osztályos ta-
nulói számára ingyenes, kihelyezett 
allergiaszűrést biztosítunk.

ÖSSZEFOGÁS AZ
EGÉSZSÉGES

II. KERÜLETÉRT
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A tavalyi tanévtől – amennyiben a 
szülő igényli, valamint a szakorvos 
is támogatja – minden elsős kis-
diáknál elvégzik az allergológiai 
szűrővizsgálatot az iskolában.

Évente két alkalommal díjtalan szűrő-
napokat rendezünk mind Pesthidegkút, 
mind a belső kerületrész területén. A 
komplex szűrővizsgálatokon kívül 
szakmai tanácsadást is biztosítunk, 
elősegítve a lappangó betegségek idő-
ben történő diagnosztizálását.

A programot tavaly ősszel indítot-
tuk el, és évente kétszer rendezzük 
meg a II. kerületi Egészségügyi 
Szolgálat Kapás utcai rendelőjé-
ben, illetve Pesthidegkúton, a Köz-
ségház utcai rendelőben. Minden 
alkalommal több száz kerületi la-
kos vesz részt a szűrőprogramban. 

Kezdeményezzük az új egészségügyi 
kormányzatnál, hogy kerületünk két 
nagy múltú egészségügyi intézmé-
nyét, az Országos Pszichiátriai és Ne-
urológiai Intézetet (OPNI), valamint 
a Budai Gyermekkórházat állítsák 
vissza eredeti funkciójába. 
Minden fórumon képviseljük ke-
rületünk e két egészségügyi intéz-
ményének érdekeit, bízunk benne, 
hogy a készülő vonatkozó tör-
vényjavaslat megnyugtató megol-
dást tartalmaz majd.

A kerület honlapján tavasztól őszig 
naprakész tájékoztatást nyújtunk a 
városrészünkre vonatkozó UVB su-
gárzás mértékéről, és az egészségká-
rosodás nélkül napon tölthető időtar-
tamról. Ezzel is segíteni kívánjuk a 
megfelelő védekezést.
Az idei évtől az önkormányzat hon-
lapjáról www.masodikkerulet.hu 
már elérhetők az UVB sugárzásra, 
illetve pollenadatokra vonatkozó 
aktuális jelentések.

Mindannyiunk alapvető igénye, 
hogy biztonságban érezzük ma-
gunkat, és biztonságban tudjuk 
családunkat, vagyontárgyainkat. 
Az elmúlt években – elsősorban 
a Városrendészet bővítésével – 
jelentős eredményeket értünk el, 
de a közbiztonság további javítá-
sához a rendőrség, a Városrendé-
szet és a polgárőr szervezetek még 
hatékonyabb összefogására lesz 
szükség. Alábbi programpontja-
ink olyan rövid- és középtávú in-
tézkedéseket tartalmaznak, ame-
lyek megnövelhetik lakosságunk 
biztonságérzetét.

A közbiztonság javítása, az állan-
dó rendőri jelenlét érdekében Köz-
biztonsági Állomást alakítunk ki 
Pesthidegkúton. Az épületben a kihe-
lyezett rendőrségi irodán kívül a Vá-
rosrendészet és a polgárőrség, illetve a 
tűzoltóság számára is biztosítunk he-
lyiségeket. Intézkedésünk – a hatéko-
nyabb feladatszervezés lehetőségével 
– a belső városrész rendőri ellátottsá-
gát is javítja, így kerületünk egészére 
kedvezően hat.

Idén ősszel nyílik meg a Rezeda 
utcában a Hidegkúti Rendészeti 
Központ, ahol egy épületben kap-
nak helyet a városrendészet mun-
katársai, a rendőrség körzeti meg-
bízottja és a polgárőr szervezetek 
képviselői. Ebbe a központba fut-
nak be az új, hidegkúti térfigyelő 
kamerák jelei, és itt alakítják ki a 
hidegkúti vezetésirányítási köz-
pontot. Az eddigiektől eltérően 
nem a belső városrészből, hanem 
innen indulhatnak majd riasztás 
esetén a járőrök. Emellett a hideg-

kúti polgárok a központban tudják 
majd intézni a városrendészethez 
tartozó ügyeiket is. 

Folytatjuk a kerületi térfigyelő rend-
szer kiépítését, és biztosítjuk a haté-
kony működtetést. A bűnügyi góc-
pontokon kívül kiemelt figyelmet for-
dítunk a parkok, illetve az illegálisan 
hulladéklerakóként is használt szelek-
tívgyűjtő-szigetek kamerás őrzésére.

2010-ben kilenc új kamerával bő-
vítettük a térfigyelő rendszert, 
idén a fentebb említett Hidegkúti 
Rendészeti Központ átadása után 
Pesthidegkutat is bekapcsoljuk a 
hálózatba. Emellett a Margit híd 
budai hídfőjének térségét és a 
Margit körutat még idén újabb tér-
figyelő kamerákkal szereljük fel. 

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 megnyíló Hi-
degkúti Rendészeti Központ mű-
ködését minden szükséges tech-
nikai eszközzel támogatjuk. Meg-
teremtjük az informatikai, elekt-
ronikai felszereltséget, és ott biz-
tosítunk helyet a Pesthidegkútra 
tervezett térfigyelő kamerák ope-
ratív központjának is. Emellett a II. 
Kerületi Közbiztonsági Alapítvá-
nyon keresztül idén 4 millió forint 
értékben vásároltunk informatikai 
eszközöket a kerületi Rendőrkapi-
tányság részére. 

Elkészítjük és megvalósítjuk a kerület 
rövid, valamint középtávú bűnmeg-
előzési, továbbá kábítószer-prevenciós 
programját. Ez utóbbi legfőbb célja, 

ÖSSZEFOGÁS
A BIZTONSÁGOS
II. KERÜLETÉRT
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hogy megfelelő alternatívát nyújtson 
a fiatalok, a legveszélyeztetettebb ré-
teg számára. Olyan programokat kí-
vánunk biztosítani, amelyek segítik 
egészséges fejlődésüket, szabadidejük 
hasznos eltöltését. Szeretnénk megte-
remteni egy korszerű, dinamikus bűn-
megelőzési oktatás alapjait is, amelybe 
a fiatalokat, a szülőket és a civil szerve-
zeteket egyaránt bevonnánk.
Sikeresen együttműködünk ezen a 
két területen is a kerületi Rendőr-
kapitánysággal. A kábítószer-pre-
venciós programot a képviselő-
testület által 2007-ben elfogadott, 
a drogprobléma visszaszorítását 
célzó Helyi Stratégiával össz-
hangban kívánjuk kialakítani. A 
dokumentumot az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján a II. kerületi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(KEF) különböző intézményekből 
delegált szakemberei folyama-
tosan felülvizsgálják és aktuali-
zálják. A bűnmegelőzési oktatást 
első lépésben a rendőrség által az 
iskolák osztályfőnökei részére tar-
tandó előadás formájában valósí-
tottuk meg. Emellett a rendőrség 
szakemberei folyamatosan elláto-
gatnak a kerületi iskolákba és ott 
drogprevenciós előadásokat tarta-
nak a diákok részére. 

Védelmet és segítséget kell nyújtanunk 
kerületünk idős lakóinak. Ők vannak 
leginkább kiszolgáltatva azon bűnözői 
köröknek, amelyek különféle trükkök-
kel csalják ki pénzüket, lopják el va-
gyontárgyaikat. A kerületi gondozási 
központok bevonásával olyan rendőri 
előadásokat szervezünk számukra, 
amelyek segítségükre lehetnek a csalók 
elleni védekezésben. Továbbra is helyet 
biztosítunk önkormányzatunk lapjá-
ban, a Budai Polgárban a rendőrségi 
beszámolóknak, a bűncselekmények is-
mertetésének, hogy a szélhámosságok 
és ügyeskedések módozatait lakossá-
gunk még idejében felismerje.

A kerületi Rendőrkapitányság 
munkatársai rendszeresen tarta-
nak bűnmegelőzési előadásokat a 
kerületi gondozási központokban. 
A kerületi újságban és a honlapon 
a korábbiaknál is több helyet biz-
tosítunk a rendőrségi tájékozta-
tóknak. Emellett a kerületi kapi-
tányság munkatársai tájékoztató 
programokkal rendszeresen kite-
lepülnek az önkormányzat által 
szervezett rendezvényekre (Ke-
rület Napja, Föld Napja, Kerületi 
Kaptató). 

A kerületi rendőrkapitányságon elő-
segítjük egy olyan vezetésirányítási 
pont kialakítását, ahol a rendőrség, a 
Városrendészet és a polgárőrség kö-
zösen tudja értékelni a kerület bűn-
ügyi fertőzöttségét, és adott esetben 
képessé válik a kellő erők mozgósítá-
sára, a szükséges eszközök átcsopor-
tosítására.
A II. kerületi Rendőrkapitányság 
épületében, a térfigyelő rendszer 
diszpécserközpontjában 2011 nya- 
rán kezdte meg működését a ve-
zetésirányítási pont. Az új jogsza-
bályi háttér lehetővé teszi a rend-
őrség, a Városrendészet és a pol-
gárőrség munkatársainak közös 
munkáját, így együtt tudják figyel-
ni a kerületben zajló eseményeket, 
és szükség esetén összehangoltan 
tudnak intézkedni.

A gyermekekről, az elesettekről, az 
idősekről, a nehéz anyagi helyzetű 
emberekről történő gondoskodás 
igen összetett feladat. Megfelelő 
körülményeket kell teremteni, elér-
hető szolgáltatásokat kell nyújtani, 
anyagi támogatást kell biztosítani a 
rászorulók számára. Kerületünk jel-
lemzőihez tartozik, hogy az itt élők 
már számos bizonyságát adták: bár 
különbözőek a lehetőségeik, ha kell, 
készséggel segítik egymást. Az ön-
kormányzat hivatali intézkedésein 
túl ezért is szeretnénk a civil szo-
lidaritás kifejezésének intézményi 
hátteret teremteni.

Folytatjuk a gyalogátkelőhelyek kor-
szerűsítésének programját. Javítjuk 
a zebrák láthatóságát, és megkezdjük 
optikai akadálymentesítésüket is.
Tavaly elkészültek a Gábor Áron 
utca–Orló utca, a Bimbó út–Tüske 
utca és az Ürömi út–Cserfa utca 
kereszteződésében az új átkelők. 
Várhatóan ez év végéig elkészül-
nek a Vadaskerti út–Völgy utca, a 
Fillér utca–Ezredes utca, a Pusz-
taszeri út–Vend utca és a Kapy 
út–Csévi utca találkozásánál lévő 
gyalogátkelőhelyek. A Keleti Ká-
roly és a Kis Rókus utcában opti-
kai akadálymentes gyalogátkelő-
ket építtetünk ki.

Tovább bővítjük a bölcsődei és az 
óvodai férőhelyek számát, valamint 
folytatjuk az intézmények fejleszté-
sét. Arra törekszünk, hogy minden 
kerületi kisgyermek számára elérhető 
legyen a magas szakmai színvonalú, 
államilag finanszírozott ellátás.
Az elmúlt két évben tovább nőtt 
a bölcsődei és az óvodai férőhe-
lyek száma. Tavaly nyílt meg a 60 
gyermek befogadására alkalmas 
mobil bölcsődénk Hűvösvölgy-
ben. Tavaly októberben került 
átadásra a Bolyai Utcai Óvoda 
felújított, műemléki villaépülete, 
amelyben 15 új férőhelyet is ki-
alakítottunk. Befejeződött a Fillér 
utcai iskola teljes korszerűsítése 
és bővítése, amely az elmúlt évek 
legnagyobb önerős önkormányza-

ÖSSZEFOGÁS
A GONDOSKODÓ
II. KERÜLETÉRT
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ti beruházása volt. EU-s pályáza-
ton az idei évben nyert támogatást 
a Szemlőhegy Utcai Óvoda és a 
Törökvész Úti Bölcsőde férőhely-
bővítése. A Törökvész Úti Bölcső-
de korszerűsítési munkáinak első 
üteme augusztusban elkészült.

Folytatjuk a játszóterek bővítését, 
hogy a kisgyermekek számára minél 
vonzóbb legyen a szabad levegőn tar-
tózkodni.
Tavaly a Gárdonyi Géza utcai 
parkban, a lakók kérésére csúsz-
dával bővítettük a játszószerek 
kínálatát. Idén a kerületi játszó-
tereket új csúszdákkal és 10 új 
bölcső-hintaüléssel bővítettük. 
Új játszótér kialakítását tervez-
zük a Szépvölgyi út végén lévő 
területen.  A bővítések mellett fo-
lyamatos a meglévő játszóterek 
karbantartása és korszerűsítése. 
A kerület 19 játszóterén össze-
sen 185 játszóeszköz található. 
Mindegyik játszótér megfelel az 
EU-előírásoknak, ütéscsillapító 
felület került kialakításra a ját-
szóeszközök alatt. Az esetleges 
fertőzések megelőzése érdekében 
a játszótereinken található homo-
kozókban minden tavasszal ki-
cseréltetjük a homokot. 

Ingyenesen látogatható, magas szak-
mai színvonalú előadás-sorozatot 
indítunk a kerületi szülők számára 
az őket legjobban érdeklő nevelési, 
prevenciós, oktatási és továbbtanu-
lási témákban. Terveink szerint az 
előadássorozat az óvodáskortól a ser-
dülőkorig bezárólag érintené az egyes 
korosztályoknál felmerülő legaktuáli-
sabb kérdéseket.

Szülők Akadémiája néven tavaly 
indult és idén folytatódott sike-
res programsorozatunk a Móricz 
Zsigmond Gimnáziumban. Min-
den előadásra neves szakemberek 
fogadták el meghívásunkat, és al-
kalmanként több száz szülő látogat 
el egy-egy rendezvényre. Emellett 
ettől az évtől elindítottuk a „Sike-
res vállalkozásokért!” elnevezésű, 
szintén ingyenesen látogatható 
rendezvénysorozatunkat is. 

A Szociális Kártya igénylői körét és 
kedvezményeit az eddig szerzett ta-
pasztalatok alapján vizsgáljuk felül és 
bővítjük ki.
A II. Kerületi Szociális Kártyával 
kedvezményesen vásárolható ter-
mékek körét kibővítettük felvá-
gottal, zöldséggel és gyümölccsel. 
Újdonság az is, hogy a Szociális 
Kártyával rendelkezők a bolti ter-
mékek árából – a korábbiaktól el-
térően – egységesen 20% kedvez-
ményt kapnak.

Ingyenesen látogatható tanfolya-
mokat, előadásokat indítunk az idő-
sebb korosztály számára, és bővítjük 
a népszerű „Internet Kortalanul” 
programot is.
Az Internet Kortalanul tanfolyam 
ősztől nem csak Pesthidegkúton, 
hanem a belső kerületrészben is el-
érhető lesz. A belső kerületrészben 
több száz jelentkezővel, 6 kerületi 
iskolai helyszínen indulnak el ha-
marosan a tanfolyamok. 

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 tá-
mogatására. Évente két alkalommal – 
karácsony előtt és a nyári hónapokban 
– tárgyi adományokat is gyűjtünk, 
amelyeket az alapítvány a kerületben 
élő rászorulók számára juttat el.
A jogszabályi háttér időközben 
megváltozott, és kiderült: az ön-
kormányzatok nem működtet-
hetnek alapítványokat. Jelenleg 
keressük a megoldást, hogy mi-
lyen formában tudjuk megvalósí-
tani elképzelésünket. Addig is a 
Marczibányi Téri Művelődési Köz-
pontban a kerület támogatásával 
és szervezésében már harmadszor 
került megrendezésre a Jótékony-
sági Operagála, amelynek a be-
vételét a II. Kerületi Családsegítő 
Központon keresztül juttatták el a 
rászoruló kerületi családoknak. 

A kerületi intézmények akadálymente-
sítési programját az infokommuniká-
ciós és optikai akadálymentesítés meg-
valósításával folytatjuk.
A Tölgyfa utcai szakorvosi rende-
lő akadálymentesítése idén fejező-
dött be. A Klebelsberg Kuno Álta-
lános Iskola és Gimnázium komp-
lex akadálymentesítése európai 
uniós pályázati támogatással va-
lósult meg. Ugyanott került idén 
ősszel átadásra a – meglévő, volt 
könyvtárépület emeletráépítéssel 
kialakított – Gyermekek Háza új 
épülete. Az önkormányzat Par-
kolási Csoportjának Frankel Leó 
úti helyiségeit ebben az évben 
akadálymentesítjük.  
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Korszerű, tömegközlekedéssel is jól 
megközelíthető, akadálymentesen el-
érhető okmányirodát alakítunk ki a 
hűvösvölgyi végállomás közelében, 
hogy kihelyezett szolgáltatásunkkal 
megkönnyítsük a közelben lakók ügy-
intézését.
Már az engedélyeztetési folya-
matban van egy olyan új Szol-
gáltatóház megépítése, amelyben 
helyet kap a pesthidegkúti ok-
mányiroda több más, az új város-
központhoz méltó szolgáltatással 
egyetemben. Bízunk benne, hogy 
a kivitelezés jövő évben megtör-
ténhet, és 2014 elején átadhatjuk 
az új Szolgáltatóházat. 

Elektronikus hirdetőtáblát hozunk 
létre az önkormányzat honlapján, 
elősegítve, hogy a kerületben elve-
szett tárgyak, háziállatok mielőbb 
megkerüljenek.
A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. fej-
lesztéseként készül el a kerület e-be-
jelentő oldalán a hirdetőtábla. Az új 
szolgáltatás számos más funkció 
mellett lehetőséget biztosít majd a 
lakosság számára, hogy bejelenté-
seiket (például elveszett tárgy, el-
tűnt háziállat) közzétehessék.
 

2006 óta számos területen értünk 
el eredményt. Épült, szépült kerü-
letünk, új szolgáltatások indultak. 
Városrészünk jövője azonban a fo-
lyamatos fejlődésben rejlik. Miköz-
ben folytatjuk az önkormányzati 
beruházásokat, összefogást kezde-
ményezünk mindazon szerveze-
tekkel és vállalkozásokkal, amelyek 
tervezett fejlesztései tovább formál-
hatják kerületünk arculatát, vagy 
bővíthetik a szolgáltatások körét. 
Változatlanul tartjuk magunkat 
azon meggyőződésünkhöz, hogy a 
szükséges feladatokat jó gazdálko-
dással, hitelek felvétele nélkül kell 
elvégezni.

Az érintett ingatlantulajdonosokkal 
és szolgáltatókkal együttműködve 
befejezzük a hűvösvölgyi végállomás 

környékének fejlesztését. A már meg-
épült park mellett így elérhetőek lesz-
nek azok a kereskedelmi és szolgáltató 
egységek, amelyekre a Pesthidegkúton 
élőknek a legnagyobb igényük van. 
A fővárosi közgyűlés tavaly elfo-
gadta azt a szabályozást, amely-
nek következtében felgyorsulhat 
a városközpont megépítése. Re-
ményeink szerint, a tavaly kibőví-
tett Bánffy György Emlékparkkal 
szemben jövőre megépülhet a fen-
tebb már említett Szolgáltatóház, a 
CBA áruház is új helyre költözik, 
és 2013-ban megkezdődhet a ka-
nyarodósávok építése is.

A növekvő gyermeklétszám a külső 
városrészben új általános iskolai osz-
tályok elindítását teszi szükségessé, 
ezért bővítjük a Klebelsberg Kuno Ál-
talános Iskola és Gimnázium épületét. 

A Klebelsberg Kuno Általános Isko-
la és Gimnázium meglévő könyv-
tárépületének felújítása, átalakítá-
sa, emeletráépítése idén ősszel be-
fejeződött. A több mint 550 m²-es, 
teljes körűen akadálymentesített 
épületben a Gyermekek Háza új ta-
nári szobája, egy könyvtárhelyiség, 
négy új tanterem, egy nyelvi terem 
és egy fejlesztőterem kapott helyet.

Folytatjuk az óvoda- és iskolaépületek 
bővítését és felújítását. Elsőként a Bo-
lyai Utcai Óvoda villaépületének tel-
jes rekonstrukcióját végezzük el.
A Bolyai Utcai Óvoda kastélyépü-
letének átalakítása, felújítása és 
korszerűsítése elkészült. Az aka-
dálymentesített, több mint 100 éves 
épületben megújult a három foglal-
koztatószoba és a melegítőkonyha. 
Új torna-, orvosi és logopédiai szo-
bát is kialakítottak az épületben. 

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 terve-
zet szülessen.
A terület sorsát folyamatosan figye-
lemmel kísérjük, hogy a kerületiek 
szempontjai érvényesülhessenek az 
elfogadott döntések során. 

Az elmúlt időszakban a lakosság 
együttműködésével elkészült a Sza-
badság úti sporttelep fejlesztési kon-
cepciója. 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 megkezdé-
se továbbra is elsődleges törekvé-
sünk. Folyamatos tárgyalásokat 
folytatunk a megfelelő partner 
kiválasztása és a lakossági igé-
nyeket szolgáló koncepció meg-
valósítása érdekében.

Új, a csontozatot és az ízületeket 
kímélő burkolattal látjuk el a közte-
rületi futball- és kosárlabdapályákat. 
Ahol a lakóházak közelsége indokolttá 
teszi, más típusúra cseréljük a játék 
közben nagy zajt csapó kerítéseket. 

A közterületi sportpályák állapo-
tának felmérését követően először 
a Vérhalom téri sportpályát fedet-
tük le ebben az évben. Reményeink 
szerint jövőre a szintén rossz álla-

ÖSSZEFOGÁS
A FEJLŐDŐ

II. KERÜLETÉRT
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potban lévő Pap-kerti és Üstökös 
utcai sportpálya elhasználódott 
burkolatának cseréjét végeztetjük 
majd el. 

Növeljük a gyorsan népszerűvé vált 
Kerület Kártya elfogadóhelyeinek számát.
A Kerület Kártya – évről évre bő-
vülő, jelenleg több száz elfogadó-
helye mellett – 10% kedvezményt 
biztosít a belépőjegy árából a Gel-
lért, a Rudas és a Király fürdőbe 
is, idén ősztől pedig a Millenáris 
programjait is kedvezménnyel lá-
togathatják a kártyatulajdonosok.  

Bővítjük az interneten bejelenthető 
hibák és problémák körét, segítve ezzel 
az egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést.
Már elérhető az Önkormányzat 
honlapjáról az az online, webes 
alkalmazás (e-bejelentő), amely-
lyel a polgárok kényelmesen, az 
interneten keresztül is bejelent-
hetik a környezetükben észlelt 
problémákat úgy, hogy azokat 
a Polgármesteri Hivatal a lehe-
tő leggyorsabban feldolgozhas-
sa és kezelhesse. Az alkalmazás 
iPhone- és Androidos készülé-
kekkel is használható.

Folytatjuk az iskolaudvarok korszerű-
sítését. Ezzel is biztosítani szeretnénk 
gyermekeinknek a mindennapi test-
mozgás lehetőségét.

2010 októberétől telente a Szemlő-
hegy Utcai Óvoda udvarán fűt-
hető sportsátorban mozoghatnak 
a gyerekek. Költségvetésünkben 
minden évben több millió forintot 

biztosítunk a korábban kialakí-
tott, 6 műfüves iskolai sportpá-
lya karbantartására. A következő 
években újabb iskolák udvarán 
tervezzük műfüves sportpálya ki-
alakítását. 

Olyan egységes bejelentő vonalat ho-
zunk létre, amelyen egyszerűen és 
folyamatosan jelezhetőek – egyebek kö-
zött – az út- és közműhibák, a hiányzó 
utcanévtáblák, a parlagfűvel szennye-
zett területek. A háttérként telepített 
nyilvántartó rendszerből mindenkor 
lekérdezhető lesz, hogy a bejelentés 
nyomán milyen intézkedés történt.
2011 tavaszán adtuk át új ügy-
félszolgálatunkat a Keleti Károly 
utca 15. sz. alatt, ahol a leggyak-
rabban előforduló közterületi és 
környezeti problémákkal kapcso-
latos ügyekben lehet bejelentést 
tenni személyesen, illetve telefo-
non (ügyeleti rendszerben akár 
hétvégén is). A bejelentést köve-
tően a kollégák rögzítik a hibákat 
az e-bejelentő rendszerben, így az 
ügyintézés folyamata nyomon kö-
vethető.

Ingyenes WiFi elérhetőséget biztosí-
tunk kerületünk legkedveltebb közös-
ségi részein, így a Mechwart ligetben, 
a Lövőház utcai sétálóutcában vagy a 
hűvösvölgyi végállomásnál fekvő új 
parkban.
A közterületi WiFi-program idén 
tavasztól a Mechwart ligetben és a 
Lövőház utcában is elindult. Ter-
veink szerint jövőre már a hűvös-
völgyi végállomásnál is működni 
fog a szolgáltatás.

Az előbbieken túl szeretnénk
beszámolni az elmúlt négy év

további eredményeiről is:

Kalandpark épült a Budakeszi Úti 
Óvoda kertjében

Felavattuk Nepomuki Szent János 
szobrát a Keleti Károly utca − Bimbó 
út sarkán

Idén augusztustól két új buszjáratot 
indított a BKK Solymárra. A kerület 
közreműködésének köszönhetően 
a hidegkútiak a 64-es és 164-es 
buszokat is használhatják már.

2011 márciusától az önkormányzat sa-
ját maga üzemelteti a kerületi parkol- 
tatást. Korábban egyetlen üzemeltető 
sem tudta olyan hatékonyan működ-
tetni a szolgáltatást, mint most a 
kerület.
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Tisztelt II. Kerületi Polgárok!

Szeretnénk, ha a képviselő-
testület és a polgármester
tevékenysége mindenki
számára átlátható, követhető 
lenne. Ezért tettük hagyo-
mánnyá a Budai Naplóban 
éves beszámolóinkat. Két
esztendeje, 2010 őszén vehették 
kézbe Az Összefogás program-
ját. Most ideje az időarányos 
számvetésnek: mi valósult meg 
vállalásainkból, és hol tartanak 
megkezdett munkáink. 

Hölgyeim és Uraim!

Továbbra is mindent meg-
teszünk azért, hogy város-
részünk mind rendezettebb, 
otthonosabb és szerethetőbb 
legyen.

Tisztelettel:

  Dr. Láng Zsolt
   polgármester

  Budai Napló
Felelős kiadó:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Kabinet

Károlyi Helga kabinetvezető
Fotó: Budai Polgár archívum 

Példányszám: 50 000

2011-ben ifjabb Bibó István jelenlétében adtuk át az édesapjáról elnevezett parkot

Tavaly óta Bánffy György nevét viseli a Pesthidegkút kapujában lévő park

Teljes körűen megújult a Budenz József Általános Iskola és Gimnázium udvara

A Hidegkúti Mentőállomás autóira is GPS készüléket vásárolt az önkormányzat


