Budai Napló
2010

BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT NÉGY ÉVÉNEK MUNKÁJÁRÓL

2014

Szenvedéllyel és szakértelemmel
Beszélgetés dr. Láng Zsolttal, a II. kerület polgármesterével
világválság megnehezítette helyzetünket. Büszke vagyok arra,
hogy minden ígéretünket valóra
tudtuk váltani, de hozzá kell tennem: vállalásaim mindig is a realitás talaján álltak. Az a politikus,
aki a hitelességét és a szavahihetőségét pillanatnyi hatások elérésére áldozza fel, aligha marad sokáig közéleti posztján. Én pedig
hosszú távra tervezek.

Az idei, immár nyolcadik alkalommal megjelenő Budai
Naplóban dr. Láng Zsolt, aki
második polgármesteri ciklusának végéhez érkezett, elmúlt
négyéves munkájáról ad számot. Először 2007 októberében
juttatta el a II. kerületiekhez
beszámolóját, amely azóta hagyománnyá vált, sőt ma már
egyre több politikus követi a
példát. A kerületet szenvedél�lyel és szakértelemmel irányító polgármester úgy véli, hogy
az eredményesség érdekében
párbeszédre és konszenzusra
kell törekedni. E szemléletnek
köszönhető, hogy a II. kerület
a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő városrésze.
Október 12-én lezárul második
polgármesteri ciklusa. Miben
különbözött az első négy év a
2010–2014 közötti időszaktól?
Ha nagyon röviden kellene jellemeznem a különbséget, azt
mondanám: az első négy évben
a stabilitás megteremtése, míg a
másodikban már a folyamatos
fejlődés biztosítása és koordinálása volt a feladatunk. 2006-ban
felkészült csapattal, nagy lendülettel kezdtem meg polgármesteri
munkámat. A legfontosabb cél az
volt, hogy egyensúlyba hozzuk a
költségvetést. Két év alatt sikerült

Ezért számol be eredményeiről a
Budai Naplóban?

„ledolgoznunk” azt az évi mintegy 400 millió forintos működési
hiányt, amely komoly akadálya
volt a nagyobb fejlesztések és a
hosszú távú programok elindításának. Új szemléletünk lényege
az volt, hogy hitelfelvétel és kötvény-kibocsátás nélkül, pályázati
lehetőségek után kutatva, felelős
gazdálkodással teremtsünk forrást minden megvalósuló fejlesztéshez. Ehhez az elvhez 2010-ben
induló, most véget érő polgármesteri ciklusom időszakában is
ragaszkodtam, noha a gazdasági

Igen. Azt gondolom, hogy a választópolgárok tájékoztatása fontos feladat. Joggal érdekelheti
őket, hogy a kerület vezetése és
képviselő-testülete mire költötte
a közpénzeket, milyen fejlesztéseket valósított meg. Önkormányzatunk 2007-ben elsőként
teremtett hagyományt e kiadvány megjelentetésével. Szerencsésnek tartanám, ha minden politikus kötelező feladatának érezné, hogy elszámoljon ígéreteivel.
Miért pályázza meg harmadszor
is a polgármesteri feladatkört?
A polgármesteri munkát hivatásomnak érzem. Ma már életem része, hogy a második kerületért dolgozzak, és legjobb
tudásom szerint képviseljem az
itt élők érdekeit.
(Folytatás a 2. oldalon)

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
www.masodikkerulet.hu
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Nyolc éve szenvedélyesen törekszem arra, hogy a szakmai követelményeket is szem előtt tartva
megőrizzem Budapest egyik
legzöldebb városrészének értékeit, és elősegítsem fejlődését.
Örülök, hogy több olyan hosszú
távú projektet is el tudtunk indítani, ahol egymásra épülnek az
eredmények. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhető, hogy
hamarosan megszűnik óvodáinkban a férőhelyhiány, hogy
rendezettebbé válnak közterületeink, és biztonságosabbá közútjaink. Számos olyan fejlesztésünk
van, amely még nem zárult le,
de munkatársaimmal és a felkért
szakemberekkel már újabb programjainkon dolgozunk. Valamennyi projektünk városrészünk
további fejődését szolgálja, és az
itt élők életminőségét javítja.
Kezdettől fontosnak tartja az
együttműködést, illetve az ös�szefogást azokkal, akik a kerületért sokat tehetnek, legyen szó
a kormányról, a főváros vezetőiről vagy a helyi vállalkozókról.
Kifizetődő a konszenzuskereső
politika?
Csak folyamatos párbeszéddel
és széles kapcsolattartással jut-

Idén szeptemberben az önkormányzat átadta Hidegkúton, a Szabadság utcában a
Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontot

hat előbbre egy-egy közösség.
Hadd említsek egy példát. A Hidegkút Kapuja-beruházás nem
valósulhatott volna meg konszenzus keresése nélkül. Pesthidegkút régi végállomásának
környékét néhány évvel ezelőtt
balkáni állapotok jellemezték.
Korábban volt olyan vezetés,
amely plázát álmodott erre a területre. Kiderült azonban, hogy
a helyiek kisvárosias központot
szeretnének, szép zöld környe-

A Budai Asztalitenisz Akadémia megalakulásakor Láng Zsolt polgármester társaságában
Pósfai Gábor szakszövetségi alelnök, Gergely Gábor asztalitenisz világbajnok és Simicskó
István sportállamtitkár

zettel. Azt tettük, ami egy önkormányzat feladata: lépésről
lépére megvalósítottuk az ott
élők elképzeléseit. A terület
tulajdonjogi rendezése után
– ez komoly feladat volt – az
önkormányzat a saját területén gyönyörű, 8000 négyzetméteres parkot alakított ki. Ezt
követte a rendészeti központ
létesítése, amelyben a térfigyelő kamerák jeleinek figyelésén
kívül 24 órás ügyeletet ad a
rendőrség, a polgárőrség és a
kerületi városrendészet. Ám a
fejlesztés nem állt meg. Mivel
helyi vállalkozók is bekapcsolódtak a projektbe, a második
ütemben új élelmiszer-áruház
nyílt, sőt egy leendő szolgáltatóház alapkövét is elhelyeztük.
Mindez hamarosan kiegészül
az önkormányzat beruházásában megvalósuló közlekedési
fejlesztéssel, és a több mint 100
autó befogadására alkalmas
P+R őrzött parkoló kialakításával. Ez utóbbi előkészítése
során a fővárossal kellett szorosan együttműködnünk.
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Tehát többszintű összefogással
sikerült úgy helyreállítanunk a
területet, hogy az megfeleljen
valamennyi várakozásnak.
Voltak-e, lesznek-e még ehhez
hasonló, konszenzuson alapuló
fejlesztések?
Erre törekszünk. Amikor az integrált városfejlesztési stratégiát
kidolgoztuk, fontos célkitűzés
volt a bel-budai városrészközpont fejlesztése. Ennek megfelelően alakítottuk ki – a fővárossal
együttműködve – a ma már igen
népszerű sétálóutcát. A Lövőház
utca a világvárosok hangulatát
idézi, és a helyi fiatalok, a családosok és az idősek kedvelt találkozóhelye lett. 2010-ben újjáélesztettük a korábban magára
hagyott és lepusztult Mechwart
ligetet is, amely tavaly elnyerte
a Magyarország legszebb főtere kitüntető címet. Az elmúlt négy év
több fejlesztésében partnerünk
volt a kormány, így kezdődhetett
el a Margit körúti irodaház he-

lyén a közpark kialakítása, valamint a Klebelsberg-kastély megújítása. Ebbe a sorba illeszkedik
az a hír is, hogy idén februárban
kormányközi megállapodást írt
alá Magyarország és Törökország a Gül Baba türbe és környezete megújításáról. A Semjén Zsolt
és Emrullah Isler miniszterelnökhelyettesek kézjegyével ellátott
egyezmény ama koncepció alapján született meg, amelyet önkormányzatunk készítetett el. 2010
óta a Fővárosi Önkormányzattal
is szorosabbra fűztük a kapcsolatainkat. Ennek is köszönhető,
hogy végre megújul a Széll Kálmán tér, és – a kezdeti elgondolásokat módosítva – a kerületiek
érdekei is figyelmet kaptak a budai fonódóvillamos-beruházás
megvalósításánál.

úgy szeretném vezetni ezt a csodálatos városrészt, hogy minden
szegmense fejlődjön. Fontosnak
tartom, hogy a kisgyerekesek,
a nyugdíjasok, a vállalkozók és
minden más társadalmi réteg
igényeit figyelembe vegyük, különös tekintettel a rászorulókra. Az a célom, hogy a velünk
élők jól érezzék magukat, és ha
tanulni kívánnak, vagy minőségi kulturális programokhoz
akarnak kapcsolódni, megtehessék. Ezért hoztuk létre például a Szülők Akadémiáját, a
Nyugdíjasakadémiát, és ezért
állnak rendelkezésre olyan közösségi terek, ahol bárki kikapcsolódhat, sportolhat.

Volt-e, van-e olyan fejlesztési terület, amelyet kiemelten kezel?

Fentebb említettem, hogy a világgazdasági válság hatását a kerület is megérezte. Minden területen megfontolt döntéseket kellett
hoznunk ahhoz, hogy a fejlesztések megvalósulhassanak. Ez
nem volt könnyű feladat. Gyakran a hazai és az európai uniós
hivatalok nehézkes működése is
megnehezítette a dolgunkat, és
előfordult, hogy egy-egy beruházás – rajtunk kívül álló okok miatt – hónapokat csúszott.

A kerület fejlesztését és irányítását csak egységben tudom elképzelni. Eddig is, és ezután is

Volt-e olyan ígérete, amelyet nehéz volt megvalósítania?

A kerület egyik vonzereje, hogy –
Ön is utalt rá – a főváros egyik legzöldebb városrésze. Mit tesznek
azért, hogy ez így is maradjon?

2014 nyarán közel 100 millió forintból újították fel a kerület 7 háziorvosi rendelőjét.
A munkálatokat a Kapás utcai Egészségügyi Szolgálat munkatársai irányították. Az intézményben tartják minden évben az ágazat karácsonyi ünnepségét, amelyen a kerület
vezetése mindig részt vesz.

Parkjainkat, játszótereinket folyamatosan gondozzuk, fejlesztjük. Fontosnak tartjuk az erdők, a
természeti kincsek és a közterületek megóvását, és minden lehetséges eszközzel védjük tisztaságukat, rendezettségüket. Ehhez
is kapcsolódnak a közrend feladatai: tovább kívánjuk növelni
– együttműködve a rendőrséggel
és kibővítve a térfigyelő kamerarendszert – kerületünk lakosságának biztonságát.
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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 nyolc éve irányítom a II.
kerületet, idei beszámolómban az
elmúlt négy év eredményeiről olvashatnak.
Az összefogás programjának szövegét dőlt betűvel jelöljük, míg az elért
eredményeket zöld betűvel közöljük.

ÖSSZEFOGÁS A ZÖLD ÉS
KÖRNYEZETBARÁT
II. KERÜLETÉRT
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 az egyre gyakoribb rongálások miatt
évről évre nehezebb feladat. Azon parkjainkat, amelyeket az elkövetkező években
nem állandó őr, hanem járőr vigyázza,
kamerával szereljük fel, és csatlakoztatjuk a térfigyelő rendszerhez.

A térfigyelő rendszer bővítése és
fejlesztése folyamatos. A közbiztonság javítása mellett töreked-

tünk megújult parkjaink állapotának megőrzésére is. Tavaly húsz
mobil, éjszaka is használható,
valamint interneten is követhető
kamerát szereztünk be. Ezeknek
a képeit a Városrendészet diszpécserszolgálata és az ezzel megbízott
szervezeti vezető bármikor és bárhonnan ellenőrizheti. A rendszert
elsősorban a lakosságot leginkább
irritáló problémák (illegális hulladék lerakása, parkrongálás) kezelésére használjuk.
A kerület már elkészült közterületi
faállomány-kataszterét kiterjesztjük a magántulajdonú területekre is.

A faállomány-kataszter bővítéséhez
szükséges technikai háttér kidolgozása megtörtént, így lehetővé vált a
magántulajdonban lévő faállomány
adatainak önkéntes alapú rögzítése
is. A kibővült jogszabályi keretek
lehetőséget adnak arra, hogy a jövőben a fakataszter-programunkat
még tovább szélesítsük.

Kezdeményezzük a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nél a szelektívhulladékok társasházi szintű gyűjtését, illetve a meglévő hulladékgyűjtő-szigetek gyakoribb ürítését. Ezzel is segíteni
kívántuk a szelektív hulladék szigetek körül kialakuló rendetlenség felszámolását.

A lakossági Komposztáló Kerület
program keretében elindítjuk a
komposztálást oktatási intézményeinkben is, hogy gyermekeink mielőbb megtanulhassák a szerves hulladékok környezetbarát hasznosítását.
Sikeresen pályázott a Klebelsberg
Kuno Általános Iskola és Gimnázium, 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 iskola esetében egy komposztudvar kialakítását, a komposztáláshoz szükséges

Az FKF Zrt. a fővárosban elsőként
a II. kerületben alakította ki a
lakossági (társas- és családi házi)
házhoz menő szelektív hulladék-

Megvalósult választási ígéret

4

eszközök beszerzését, valamint a
pedagógiai program kidolgozását,
illetve a pedagógusok, az intézményi dolgozók és a diákok teljes körű
tájékoztatását. A hidegkúti iskolák
mintájára több más kerületi intézményben is elindult a gyermekek
játékos oktatása komposzt-játszóház keretében. Az intézmények a
kerületi programnak köszönhetően
többféle komposztáló eszközhöz is
hozzájutottak. A programhoz folyamatosan csatlakoznak a társas- és
családi házak is, amelyek részére az
önkormányzat minden évben több
száz komposztáló ládát biztosít.
Emellett a lehullott, lemetszett ágak
és gallyak helyben hasznosítását
segíti az önkormányzat ágaprítási
szolgáltatása is.
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gyűjtési rendszert. Ezzel párhuzamosan az önkormányzattal egyeztetve gondolták át a szelektív szigetek helyét, illetve számolták fel
a kiemelten problémás helyeket,
ezáltal is csökkentve az illegális lerakások számát. A megmaradó utcai szelektív szigeteknél törvényi
előírás alapján ezt követően kizárólag üveget lehet gyűjteni. A nem
kívánt konténerrongálások miatt a
továbbiakban a főváros több kerületében már bevált, úgynevezett kalodázott konténerekben szeretnék a
gyűjtést végezni.
Szelektívhulladék-gyűjtő szigeteinket térfigyelő kamerával látjuk
el, hogy megakadályozzuk az illegális
hulladékok kihelyezését.
A Városrendészet munkatársai az
elmúlt években akciót indítottak
a szelektívhulladék-gyűjtő szigeteknél illegális lomokat, zöldhulladékot elhelyezőkkel szemben.
Mobilkamerákkal és 24 órás ellenőrzéssel több – nagyrészt II. kerületi – szemetelőt értek tetten, és
indítottak ellenük eljárást. A megkezdett akciót ezután is folytatják.
Ahogy említettük, húsz mobil, éjszaka is használható, valamint interneten is követhető kamerát üzemelt be Városrendészeti Irodánk.

E kezdeményezés keretében a legszebb
előkertet gondozó lakóközösségeket évről
évre jutalomban részesítjük.
Minden év tavaszán az önkormányzat mintegy 3,5 millió forint értékben járul hozzá a már hagyomán�nyá vált muskátlivásár lebonyolításához. Az egynyári virágfelületek
területe a kerületben jelentősen
növekedett, közel 2000 m² lett napjainkra. A lakosság körében különösen a Mechwart ligeti és a Zsigmond téri kiültetések arattak nagy
tetszést. A kerületi kandeláberekre
is kerültek muskátlitartók (például a Pasaréti úton, a Csalogány
és a Horvát utcában). Az utóbbi
években a lakosságot is bevontuk
a programba. Ennek keretében pályázatot hirdettünk, és a legszebb
előkertet gondozó tulajdonosokat
az elmúlt három évben kertészeti
utalvánnyal jutalmaztuk.
Továbbra is kapcsolatban maradunk a BKV Zrt.-vel szorgalmazva a korszerűtlen autóbusztípusok folyamatos cseréjét. Bízunk benne, hogy
2014-re kizárólag környezetbarát motorral felszerelt buszok járnak majd
kerületünkben.

Kibővítjük a Virágos Kerület programot, és a társasházak, a családi
házak előtti közterületek karbantartásához együttműködésre kérjük a lakosságot.

Bejelentővonalat hozunk létre a
parlagfűvel szennyezett területek
azonosítására. Nemrég indult e-környezetvédelmi portálunkon online értesítéseket is fogadunk.
Az önkormányzat honlapjáról –
www.masodikkerulet.hu – elérhető e-bejelentő lehetőséget biztosít a
parlagfűvel szennyezett területek
bejelentésére. Ezen túlmenően a
2011-ben átadott új ügyfélszolgálatunkon, a Keleti Károly utca 15.
szám alatt is lehetőség nyílik a környezeti problémákkal kapcsolatos
közérdekű bejelentésekre, akár telefonon, akár személyesen.
A Polgármesteri Hivatalban a
papíráruk beszerzése során már
jelenleg is előnyben részesítjük az újrahasznosított termékeket. A következő években ezt intézményeinkre is kiterjesztjük.
A Polgármesteri Hivatal immár
kizárólag újrahasznosított papírt
használ. Intézményeinkben is folyamatos az átállás a környezetbarát papírárú beszerzésére. Az önkormányzat összes irodáján, az intézmények
nagy részében pedig évek óta szelektíven gyűjtik a PET palackokat,
valamint a papírhulladékot.

ÖSSZEFOGÁS A TISZTA
II. KERÜLETÉRT

Valamennyi lehetséges fórumon
képviseltük azon álláspontunkat,
miszerint elengedhetetlen a meglévő, rossz műszaki állapotú vagy nem
környezetbarát autóbuszok cseréje.
A Budapesti Közlekedési Központ
a kerületben a buszok nagy részét
környezetbarát járművekre cserélte.
Emellett ígéretet kaptunk, hogy a
jövőben is az elsők között a kerületben állítják forgalomba az új járatokat. Elértük a BKK Zrt-nél, hogy a
kisebb környezetterhelés érdekében
a II. kerületet is emeljék be a Midibusz projektjükbe.

Megvalósult választási ígéret

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.

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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A kutyaürülék-gyűjtő edények számának növelésén kívül pórázra csatolható ürülék gyűjtőzacskó-tárolókat biztosítunk a kutyatulajdonosoknak, ezzel is
segítve őket a kulturált sétáltatásban.
Jelenleg kerületszerte 75 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 kutyafuttatók környékén. A pórázra csatolható mobil
zacskótárolók beszerzésére és kiosztására még idén sor kerül.
További kutyafuttatók kialakításával biztosítunk megfelelő, másokat
nem zavaró mozgáslehetőséget a négylábúak számára.
Jelenleg hét kutyafuttatót tart fenn a
kerület, amelyek folyamatos karbantartást igényelnek. Továbbra is a lakossági igényeknek megfelelően ütemezzük az új futtatók kialakítását.

A jogszabályok időközben minden
kutyatartót köteleztek kedvenceik
chippel való ellátására, így szükséges
volt a programpont részleges módosítása. Ezért az önkormányzat 2013ban öt kutyachip-leolvasó készüléket
vásárolt: kettőt közterületfelügyelők,
hármat pedig hatósági állatorvosok
részére. A berendezés segítségével
könnyebben lehet az elkóborolt ebek
gazdájára találni, és ellenőrizhetők
vele a kutyák egyéb adatai is (oltások,
betegségek).
A járdatisztító gépeket GPS-készülékekkel szereljük fel. A jövőben bárki számára ellenőrizhetőek lesznek a bejárt útvonalak.

Valamennyi kerületi járdatisztító
gép GPS-készülékkel járja az utcákat, a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda folyamatosan
nyomon követi a gépek mozgását.

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

Tovább bővítjük a graffiti-mentesítési programot. A társasházakon kívül más ingatlantulajdonosok is
igényelhetnek támogatást a falfirkák
eltüntetéséhez.
Az önkormányzat az elmúlt három
évben elvégezte saját intézményeinek graffiti-mentesítését. Emellett
a Mechwart lépcső társasházainak,
a Szemlő-hegyi-barlang kőkerítésének és támfalának, valamint a
Malom-tónál lévő üvegfelületeknek a megtisztítása is megtörtént.
Az ingatlantulajdonosok számára
pályázati úton biztosított a falfirka-mentesítés.
Együttműködést kívánunk kialakítani az új fővárosi vezetéssel annak

Megvalósult választási ígéret
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érdekében, hogy a jelenlegi, kétszintű közigazgatási rendszerből fakadó gondokat
kiküszöbölhessük. Szeretnénk koncepciót
kidolgozni az arculat tekintetében meghatározó városrészek üzlethelyiségeinek és
homlokzatainak egységes kialakítására.
Az elmúlt években az üzlethelyiségek felmérésével, a különböző városrészek adottságainak megfelelő
kategorizálásával folytattuk a portálok és a homlokzatok arculatának
egységes szabályozására vonatkozó
koncepció kidolgozását. A városképi szempontból meghatározó elhelyezkedésű üzlethelyiségek bérbeadásánál bírálati szemponttá tettük
a kialakítandó portál megjelenését.
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.
Az elmúlt négy évben közel 150
óriásplakátot bontatott el a kerület.
Emellett minden évben több száz
kisebb, illegálisan kihelyezett táblát
szereltek le a Városrendészet munkatársai, akik folyamatosan ellenőrzik a
kerület közterületein kihelyezett plakátokat, és évente kétszer leszerelik
az engedéllyel nem rendelkezőket.

ÖSSZEFOGÁS A II.
KERÜLET SZÍNVONALAS
KÖZLEKEDÉSÉÉRT
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.

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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A már elkészült tervek alapján elvégezzük a Kelemen László utcai
híd szélesítését és hozzá a gyorsítósáv
kiépítését a Kelemen László utca–Hűvösvölgyi út csomópontban.

Javaslatot teszünk a fővárosi önkormányzatnak megfelelő befogadóképességű P+R parkoló kialakítására a
hűvösvölgyi végállomás közelében.
Eredményes tárgyalásokat folytattunk
a főváros illetékeseivel, ennek eredményeképpen a hűvösvölgyi végállomás mellett, az egykori cukrászda előtti területen a Fővárosi Önkormányzat
hamarosan megkezdi egy 109 férőhelyes P+R parkoló kialakítását.
Az új körforgalmat 2012 decemberében adtuk át, így egy újabb, a biztonságosabb közlekedést elősegítő
csomóponttal bővült a kerület.

A csomópont kapacitásbővítő átalakítása megkezdődött, az átadásra
október első felében kerül 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.

Szeptember végén elkészült a Hidegkúti Városközpont felújításának II. üteme. A Bánffy György
Emlékpark 2011-es átadását követően megnyílt egy új élelmiszeráruház, letették a várhatóan 2015
őszén postahivatallal és egy új
okmányirodával megnyíló Hűvösvölgyi Szolgáltatóház alapkövét,
és október elejéig elkészül az új
közlekedési csomópont is.
A gyalogosok és az autósok biztonsága érdekében körforgalommá alakítjuk a Kapy utca–Törökvész út–Csatárka út–Verecke lépcső kereszteződését.

Egyeztetést kezdeményezünk a fővárossal az útfelújítások ütemezéséről. A tervezett fővárosi beruházások ismeretében átgondoltabban végezhetjük el
saját út- és járdafelújításainkat. Javasolni
fogjuk, hogy azon fővárosi utak rekonstrukcióját részesítsék előnyben, amelyekkel
a tömegközlekedés színvonala is emelhető.

2012-ben sikerült megvalósítani
a főváros és a II. kerület között az
első összehangolt közterületi munkavégzést. A Kapy utca–Törökvész
út–Csatárka út–Verecke lépcső kerületi körforgalom építésének és az
ezzel egyidőben, a főváros által végzett Csévi utca–Kapy utca felújításának ütemezését a két önkormányzat szakemberei együtt alakították
ki. Továbbá a főváros Cimbalom
utcai felújítási munkálatait és a kerület Vérhalom utcai járdaépítését,
illetve a Vérhalom téri két új gyalogátkelőhely kialakítását hangolta
össze a két önkormányzat.

Megvalósult választási ígéret

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
zajlik, 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.
Kitartó kezdeményezésünk és folyamatos tárgyalásunk eredményeként október 1-jén elindul a
65-ös busz az új útvonalon. A kerület négy új buszmegálló megépítésével járul hozzá a buszcsalád útvonalának meghosszabbításához, amely a Szépvölgyi-dűlőig
közlekedik majd.
A könnyebb eligazodás érdekében
folytatjuk a megkezdett utcanévtábla-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. 2013ban 450 új utcanévtábla került kihelyezésre, amelyek mindegyikét a
kerület címere díszíti. Négy év alatt
összességében közel 1500 új utcanévtábla segíti a könnyebb eligazodást.

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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Sikeres

Kerület

A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT néhány jelentősebb FEJLESZTÉSE
az elmúlt években
További fejlesztések és eredmények: www.masodikkerulet.hu/sikereskerulet
Útfelújítások

Völgy utcai Ökumenikus Óvoda
kialakítása 660 millió Ft

Járdafelújítások

320 millió Ft

Az ország első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodáját nyitottuk meg a teljes körűen felújított épületben. A 300 gyermek befogadását
lehetővé tevő intézményt önkormányzatunk önerőből újíttatta fel.

A kerület egyik legnépszerűbb gyermekintézményében 2013 őszétől nemcsak több kicsit fogadnak, de a szolgáltatások is kibővültek: korai fejlesztésre, valamint gyermekfelügyelet igénybevételére is van lehetőség.

Pokorny József Sport- és
Szabadidőközpont
átadása, közel 500 millió Ft

Hidegkúti Rendészeti Központ
65 millió Ft

A fejlesztés keretében 1 nagy és 3 kisebb műfüves pályát, 4 teniszpályát
és kiszolgáló helységeket építettünk, többek között egy futókörrel, füves futballpályával és kültéri fitnesszel is kiegészült Közösségi Tér került
kialakításra.

csomópont
kialakítása 200 millió Ft

Fillér utcai iskola felújítása
1,23 milliárd Ft

Kelemen László utcai híd
kiszélesítése 190 millió Ft

130 millió Ft
A térség egyik legfontosabb fejlesztése valósult meg a Máriaremetei úti állomás elkészültével. Az életmentés feltételei jelentősen javultak a beruházásnak köszönhetően,
amely önkormányzatunk közreműködése
nélkül nem valósulhatott volna meg. Ingyen
biztosítottuk a telket, és százmillió forinttal
járultunk hozzá az építés és a berendezés
költségeihez.

Bolyai Utcai Óvoda felújítása
és átalakítása 230 millió Ft
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Október elejére elkészül a kiszélesített Kelemen László utcai híd és az új közlekedési csomópont.
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Bel-budai városrészközpont
rehabilitációja 1,4 milliárd Ft

Megújult a Mechwart liget (amely 2013-ban elnyerte a Magyarország Legszebb Főtere kitüntető címet), a Keleti Károly utca, a Krisztus Király
templom lépcsője, új helyiséggel bővült a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a KSH Könyvtár.
Buda első sétálóutcája a Lövőház utcában a térség
egyik legvonzóbb helye lett.

Budaligeten kiépült

Virág Árok Óvoda
épületeinek felújítása
300 millió Ft

csatornahálózat
600 millió Ft

Értelmi Fogyatékosok
Nappali Otthonának
új épülete
186 millió Ft

Megújuló Hidegkúti Városközpont
210 millió Ft

Gyermekek Háza felújítása
170 millió Ft

Szeptember végén elkészült a Hidegkúti Városközpont felújításának II. üteme. A Bánffy György
Emlékpark 2011-es átadását követően megnyílt
egy új élelmiszer áruház, letették a várhatóan
2015 őszén postahivatallal és egy új okmányirodával megnyíló Hűvösvölgyi Szolgáltatóház alapkövét és október elejéig elkészül az új közlekedési
csomópont is.

Az ország első mobil bölcsődéje 60 gyermek befogadására alkalmas. Az önkormányzat költségvetésében jelentős tételt foglal el az óvodai- és bölcsődei férőhelyek számának növelése.

Kapy út–Törökvész út–Csatárka út–
134 millió Ft

A fejlesztés során az épületegyüttes földszintjén
alakítottuk ki a Gyermekek Háza új tanári szobáját,
egy könyvtárhelyiséget, egy tantermet és egy nyelvi
termet. Az épületet egy új emeleti szinttel is bővült.

A Henger utcai Mozgásszervi
Központ kialakítása 72 millió Ft
a bel-budai városrészen,

Retek–Dékán u. csomópont
átépítése 18 millió Ft

Budagyöngye
A tíz kezelőhelyiség mellett gyógytornaterem
és masszázsszoba várja a betegeket. Az egészségügyi szolgáltatások új elemekkel is bővültek:
gyógymasszázst végeznek, és elindult a Parkinson-torna. A gyógyászati berendezések közül
többek között az állítható magasságú kezelőágy,
a vállmozgató készülék, a rekeszes galvánkád és
a mágnes-terápiás ágy jelent újdonságot. A berendezések mindegyike a gyorsabb gyógyulást
segíti elő. A kerekesszékkel közlekedők számára az épületet akadálymentesítettük. A központ
naponta átlagosan 200 beteget lát el, az elmúlt 4
évben közel 500 ezer alkalommal vették igénybe
kerületi lakosok a szolgáltatásokat.

361 millió Ft

A jelentős gépjárműforgalmat, tömeg- és gyalogos közlekedést lebonyolító kereszteződésben
régóta szükség volt egy korszerűbb, biztonságosabb megoldásra. Az ötágú kereszteződésben
állandóak voltak a torlódások, mivel a nagy kiterjedésű, lámpával vezérelt csomópont áteresztő-képessége rendkívül szűkösnek bizonyult és
gyakran történtek balesetek.

Vérhalom téri futópálya

Labanc Utcai Óvoda
felújítása 192 millió Ft

Klebelsberg iskola komplex
akadálymentesítése 105 millió Ft
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További pályázati források bevonásával folytatjuk a kerékpárutak fejlesztését és a kerékpártárolók kihelyezését.

és felnőttfogászati, az Ady Endre
utcai háziorvosi, a Csatárka úti
felnőtt- és gyermekháziorvosi rendelőt, valamint a védőnői szolgálat
helyiségeit. Megújult a Fillér utcai,
a Vérhalom téri, a Komjádi utcai
felnőttháziorvosi és a Községház
utcában a szakrendelő, a felnőtt- és
gyermekháziorvosi, valamint fogorvosi rendelő.

Folyamatosan végezzük a meglévő kerékpárutak karbantartását
és ahol lehetőségünk van, például
az új Hidegkúti Városközpontnál,
ott új utakat is építünk. A megnövekedett igények miatt a korábban
kihelyezett 9 fordított U alakú,
vízszintes merevítővel ellátott kerékpártároló után 2013-ban további
két új tároló került kihelyezésre a
Mechwart ligetnél. A helyszínek
kiválasztása és a társasházakkal történő egyeztetés folyamatos.

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.
Folytatjuk a háziorvosi rendelők és
a kerületi fenntartású egészségügyi intézmények felújítását, hogy a magas szintű szakmai ellátáshoz a megfelelő
tárgyi feltételek is rendelkezésre álljanak.
Évtizedes elmaradást pótolva a II.
Kerületi Önkormányzat 2014 nyarán 100 millió forintos beruházással 7 háziorvosi rendelőt újított
fel. A program keretében korszerűsítették a Pasaréti úti gyermek-

A programot 2011 őszén indítottuk el,
és évente kétszer rendezzük meg a II.
kerületi Egészségügyi Szolgálat Kapás utcai rendelőjében, illetve Pesthidegkúton, a Községház utcai rendelőben. Az tavalyi évtől az ingyenes
szűrőnapok lebonyolításában már
partnerünk a Szent Ferenc Kórház is.

Emellett befejeztük a Tölgyfa utcai szakrendelő akadálymentesítési munkálatait, amely magában
foglalja egy akadálymentes parkoló kialakítását, az épületen belül
Braille-feliratos és -piktogramos
táblák kihelyezését, a vakvezető
sávok felfestését és a tájékozódást
segítő kontrasztos kiemelések
létrehozását. Sikerült fejlesztenünk a Kapás utcai szakrendelő
számítógépes beteg-nyilvántartási rendszerét is. Az egészségügyi
eszközparkunk korszerűsítése és
fejlesztése mind az alapellátásban,
mind a járóbeteg szakellátásban
folyamatos.
Az általános iskolák első osztályos
tanulói számára ingyenes, kihelyezett allergiaszűrést biztosítunk.
A 2011-es tanévtől – amennyiben
a szülő igényli, valamint a szakorvos is támogatja – minden elsős
kisdiáknál elvégzik az ingyenes
allergológiai szűrővizsgálatot az
iskolában.

Megvalósult választási ígéret
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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.

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 képviseltük kerületünk e két egészségügyi intézményének érdekeit. Az OPNI jövőjéről
jelenleg is egyeztetést folytatunk a
kormányzattal, amelynek illetékesei egyetértenek a II. kerület szándékával, miszerint egészségügyi és
közösségi funkciónak kell a területen megvalósulnia.
A kerület honlapján tavasztól
őszig naprakész tájékoztatást
nyújtunk a városrészünkre vonatkozó
UVB sugárzás mértékéről, és az egészségkárosodás nélkül napon tölthető időtartamról. Ezzel is segíteni kívánjuk a
megfelelő védekezést.
2012-től az önkormányzat honlapjáról már elérhetők az UVBsugárzásra, illetve pollenadatokra
vonatkozó aktuális jelentések.

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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ÖSSZEFOGÁS
A BIZTONSÁGOS
II. KERÜLETÉRT
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.

2011 végén nyílt meg a Rezeda utcában a Hidegkúti Rendészeti Központ, ahol egy épületben kaptak helyet a városrendészet munkatársai,
a rendőrség körzeti megbízottja és
a polgárőr szervezetek képviselői.
Ebbe a központba futnak be az új,
hidegkúti térfigyelő kamerák jelei,

és itt alakítottuk ki a hidegkúti vezetésirányítási központot is. A korábbiaktól eltérően nem a belső városrészből, hanem innen indulnak
riasztás esetén a járőrök. Emellett
a hidegkúti polgárok a központban
tudják intézni a városrendészethez
tartozó ügyeiket is.
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.

Idén már 44 darab térfigyelő kamerát működtetünk a kerületben.
2011-ben a fentebb említett Hidegkúti Rendészeti Központ átadása
után Pesthidegkutat is bekapcsoltuk a hálózatba. Emellett a Margit
híd budai hídfőjének térségét és a
Margit körutat is térfigyelő kamerákkal szereltük fel. 2013-ban 20
új, éjszaka is használható mobil térfigyelő kamerát szereztünk be, ezzel is segítve a városrendészet és a
rendőrség bűnmegelőzési munkáit.
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 megnyílt Hidegkúti Rendészeti Központ működését minden szükséges technikai
eszközzel támogattuk. Megteremtettük az informatikai, elektronikai
felszereltséget, és ott biztosítottunk

Megvalósult választási ígéret

helyet a Pesthidegkúton működő
térfigyelő kamerák operatív központjának is. Emellett a II. Kerületi
Közbiztonsági Alapítványon keresztül több millió forint értékben
vásároltunk informatikai eszközöket, irodai felszereléseket és egy
gépjárművet is a kerületi Rendőrkapitányság részére. Emellett minden
évben 2 millió forinttal támogatjuk
a kerületi rendőrkapitányság dolgozóinak jutalmazási keretét.
Elkészítjük és megvalósítjuk a kerület rövid, valamint középtávú
bűnmegelőzési, továbbá kábítószer-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
hasznos eltöltését. Szeretnénk megteremteni egy korszerű, dinamikus bűnmegelőzési oktatás alapjait is, amelybe a
fiatalokat, a szülőket és a civil szervezeteket egyaránt bevonnánk.
Sikeresen együttműködünk ezen
a két területen is a kerületi Rendőrkapitánysággal. A kábítószerprevenciós programot a képviselőtestület által 2007-ben elfogadott, a
drogprobléma visszaszorítását célzó Helyi Stratégiával összhangban
alakítottuk ki. 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
valósítottuk meg. Emellett a rendőrség szakemberei folyamatosan
ellátogatnak a kerületi iskolákba,
és ott drogprevenciós előadásokat
tartanak a diákok részére.

Bűnmegelőzési centrum
éjjel-nappal ingyenesen
hívható száma:
06 (80) 204-965

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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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 Budai Polgárban a rendőrségi beszámolóknak, a bűncselekmények
ismertetésének, hogy a szélhámosságok
és ügyeskedések módozatait lakosságunk még idejében felismerje.

A kerületi Rendőrkapitányság munkatársai rendszeresen tartanak bűnmegelőzési előadásokat a kerületi
gondozási központokban. A kerületi újságban és a honlapon a korábbiaknál is több helyet biztosítunk a
rendőrségi tájékoztatóknak. Emellett a kerületi kapitányság munkatársai tájékoztató programokkal
rendszeresen kitelepülnek az önkormányzat által szervezett rendezvényekre (Kerület Napja, Föld Napja, Kerületi Kaptató).
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.

Az új jogszabályi háttér lehetővé
teszi a rendőrség, a Városrendészet
és a polgárőrség munkatársainak
közös munkáját, így együtt tudják
figyelni a kerületben zajló eseményeket, és szükség esetén összehangoltan tudnak intézkedni. 2013-tól
ismét közös járőrszolgálatot látnak
el a kerületi rendőrkapitányság,
a polgárőr szervezetek és a városrendészet munkatársai. Ezzel a hatékony együttműködéssel növelni
tudtuk a lakosság objektív biztonságérzetét.

2012-ben készültek el a Vadaskerti
utca–Völgy utca, a Fillér utca–Ezredes utca, a Pusztaszeri út–Vend
utca és a Kapy utca–Csévi utca találkozásánál lévő gyalogátkelőhelyek. A Keleti Károly és a Kis Rókus utcában optikai akadálymentes
gyalogátkelőket építtettünk ki. Tavaly valósultak meg a Pusztaszeri
út–Ferenchegyi út, a Szemlőhegy
utca–Vérhalom utca, a Vérhalom
tér–Pajzs utca és a Pusztaszeri úton
a Szemlő-hegyi-barlangnál lévő új
gyalogátkelőhelyek.

ÖSSZEFOGÁS
A GONDOSKODÓ
II. KERÜLETÉRT

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

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.
2011-ben elkészültek a Gábor Áron
utca–Orló utca, a Bimbó út–Tüske
utca és az Ürömi utca–Cserfa utca
kereszteződésében az új átkelők.

Megvalósult választási ígéret
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Az elmúlt négy évben tovább nőtt
a bölcsődei és az óvodai férőhelyek száma. A bölcsődei kapacitás
38%-kal, 168 férőhellyel bővült. Az
óvodai férőhelyek száma az elmúlt
években az összlétszám harmadával, 750 férőhellyel nőtt. 2011-ben
nyílt meg a 60 gyermek befogadására alkalmas mobil bölcsődénk
Hűvösvölgyben. Szintén abban az
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évben átadtuk a Bolyai Utcai Óvoda felújított, műemléki villaépülete, amelyben 15 új férőhelyet is
kialakítottunk. Befejeződött a Fillér
utcai iskola teljes korszerűsítése
és bővítése, amely az elmúlt évek
legnagyobb önerős önkormányzati
beruházása volt. EU-s pályázaton
nyert támogatást a Szemlőhegy
Utcai Óvoda és a Törökvész Úti
Bölcsőde férőhelybővítése. A Törökvész Úti Bölcsőde két ütemben
teljeskörűen megújult.

2013 októberében átadtuk az ország
első önkormányzati fenntartású
Ökumenikus Óvodáját 300 új férőhellyel, valamint a Labanc utcai
Óvodánkat további 100 új férőhel�lyel. Várhatóan idén október elejére
készülnek el – mintegy 150 millió
forintból – a Labanc utcai Óvoda
további, valamint a Budakeszi úti
Óvoda korszerűsítési és fejlesztési
munkálatai.
Folytatjuk a játszóterek bővítését, hogy a kisgyermekek számára
minél vonzóbb legyen a szabad levegőn
tartózkodni.
Tavaly hat helyszínen (Ady-liget, Mechwart liget, Marczibányi
tér, Nagy Imre tér, Fenyves park,
Toroczkó tér) cseréltük ki az elhasználódott játszóvárakat, illetve új
játszóeszközöket is kihelyeztünk.
A Bartók Béla Emlékháznál új játszótér került kialakításra. Ezek mellett a Gárdonyi Géza utcai parkban,
a lakók kérésére csúszdával bővítettük a játszószerek kínálatát.

Az elmúlt években a kerületi játszótereket új csúszdákkal és új
bölcső-hintaülésekkel bővítettük.
Ezeken túl a folyamatos a meglévő
játszóterek karbantartása és korszerűsítése. A kerület 19 játszóterén
összesen 185 játszóeszköz található. Mindegyik játszótér megfelel
az EU-előírásoknak, ütéscsillapító
felület került kialakításra a játszóeszközök alatt. Az esetleges fertőzések megelőzése érdekében a
játszótereinken található homokozókban minden tavasszal kicseréltetjük a homokot. Ezen túlmenően
az intézmény és az önkormányzat
együttműködésének köszönhetően
néhány héten belül új játszótér nyílik a budapesti Szent Ferenc Kórház
parkjában, amelyet a környék lakói
szabadon látogathatnak.
Ingyenesen látogatható, magas
szakmai színvonalú előadás-sorozatot indítunk a kerületi szülők számára
az őket legjobban érdeklő nevelési, prevenciós, oktatási és továbbtanulási témákban. Terveink szerint az előadássorozat az óvodáskortól a serdülőkorig bezárólag érintené az egyes korosztályoknál felmerülő legaktuálisabb kérdéseket.
Szülők Akadémiája néven 2011-ben
indult sikeres programsorozatunk a
Móricz Zsigmond Gimnáziumban.
Minden előadásra neves szakemberek fogadták el meghívásunkat,
és alkalmanként több száz szülő
látogat el a rendezvényre. Emellett
2012-től elindítottuk a „Sikeres vállalkozásokért!” elnevezésű, szintén
ingyenesen látogatható tanfolyamunkat is.

Megvalósult választási ígéret

A Szociális Kártya igénylői körét
és kedvezményeit az eddig szerzett tapasztalatok alapján vizsgáljuk
felül és bővítjük ki.
Szociális Kártyánk új neve 2014-től
Kerület Kártya Plusz. A kártyával
kedvezményesen vásárolható termékek körét 2012-ben kibővítettük felvágottal, zöldséggel és gyümölccsel.
Újdonság az is, hogy a Kerület Kártya
Plusszal rendelkezők a bolti termékek árából – a korábbiaktól eltérően
– egységesen 20% kedvezményt kapnak. Önkormányzatunk támogatásával a hidegkúti termelői piac tavaly
óta a Marczibányi téren is működik,
a kerületi lakosoknak ezzel is segítve
az olcsóbb, de minőségi áruk beszerzését. A piacra közel 2000, a kerületi
szociális ellátásban részesülő polgár
kap kedvezményt biztosító kupont.
Az elmúlt években ingyenesen látogatható tanfolyamokat, előadásokat indítunk az idősebb korosztály
számára, és bővítjük a népszerű „Internet Kortalanul” programot is.
Az Internet Kortalanul tanfolyam
2012 őszétől nemcsak Pesthidegkúton, hanem a belső kerületrészen is
elérhető. Az elmúlt másfél évben
több, mint 1000 jelentkezővel, 7 kerületi iskolában indultak el és zárultak eredménnyel a tanfolyamok.
A jelentkezők nagy száma miatt az
Internet Kortalanul tanfolyamunkat 2014 őszén és 2015 tavaszán is
folytatjuk. Ennek a sikerére alapozva idén szeptembertől elindítottuk
a kerületi Nyugdíjas Akadémiát is.
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.
A jogszabályi háttér időközben megváltozott, és kiderült: az önkormányzatok nem működtethetnek alapítványokat. Jelenleg intézményeinken

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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keresztül van lehetősége a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak a
rászorulók támogatására. Ezzel párhuzamosan egyrészt a Marczibányi
Téri Művelődési Központban a kerület támogatásával és szervezésében
már ötödször került megrendezésre a
Jótékonysági Operagála, amelynek a
bevételét a II. Kerületi Családsegítő
Központon keresztül juttatták el
a rászoruló kerületi családoknak.
Másrészt 2014-től a Törös Alapítvány
is megrendezi minden évben jótékonysági estjét, amelynek a bevétele
a II. kerületi Egészségügyi Szolgálat
jobb működését szolgálja.
A kerületi intézmények akadálymentesítési programját az infokommunikációs és optikai akadálymentesítés megvalósításával folytatjuk.

Idén szeptember közepén megtörtént a Hűvösvölgyi Szolgáltatóház
alapkövének letétele. Ebben kap
helyet több más, az új városközponthoz méltó szolgáltatással egyetemben a pesthidegkúti okmányiroda, valamint egy postahivatal is. Az
új Szolgáltatóház várhatóan jövőre
nyílik meg.
Elektronikus hirdetőtáblát hozunk
létre az önkormányzat honlapján,
elősegítve, hogy a kerületben elveszett tárgyak, háziállatok mielőbb megkerüljenek.
A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
fejlesztéseként készült el a kerület
e-bejelentő oldalán a hirdetőtábla. Az új szolgáltatás számos más
funkció mellett lehetőséget biztosít
a lakosság számára, hogy bejelentéseiket (például elveszett tárgy, eltűnt háziállat) közzétehessék.

A Tölgyfa utcai szakorvosi rendelő
akadálymentesítése 2012-ben fejeződött be. A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium komplex
akadálymentesítése európai uniós
pályázati támogatással valósult meg.
Ugyanott került 2012 őszén átadásra
a Gyermekek Háza új épületrésze.
Az önkormányzat Parkolási Csoportjának Frankel Leó úti helyiségeit tavaly októberben akadálymentesítettük. Emellett a már említett
ökumenikus óvoda mindkét szintjét
akadálymentessé tettük.
Korszerű, tömegközlekedéssel is jól
megközelíthető, akadálymentesen
elérhető okmányirodát alakítunk ki a hűvösvölgyi végállomás közelében, hogy
kihelyezett szolgáltatásunkkal megkön�nyítsük a közelben lakók ügyintézését.

ÖSSZEFOGÁS
A FEJLŐDŐ
II. KERÜLETÉRT

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 befejeződött. A több
mint 550 m²-es, teljes körűen akadálymentesített épületben a Gyermekek Háza új tanári szobája, egy
könyvtárhelyiség, négy új tanterem,
egy nyelvi terem és egy fejlesztőterem kapott helyet.
Folytatjuk az óvoda- és iskolaépületek bővítését és felújítását. Elsőként a Bolyai Utcai Óvoda villaépületének teljes rekonstrukcióját végezzük el.

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.

Megvalósult választási ígéret
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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.
Szeptember közepén készült el a Hidegkúti Városközpont felújításának
II. üteme. A Bánffy György Emlékpark 2011-es átadását követően megnyílt egy új élelmiszer-áruház, letették a Hűvösvölgyi Szolgáltatóház
alapkövét, és hamarosan elkészül az
új közlekedési csomópont is.

Választási ígéret megvalósítása folyamatban
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A Bolyai Utcai Óvoda kastélyépületének átalakítása, felújítása és korszerűsítése elkészült. Az akadálymentesített, több mint 100 éves épületben megújult a három foglalkoztató szoba és a melegítőkonyha. Új
torna-, orvosi és logopédiai szobát
is kialakítottak az épületben. Tavaly került átadásra a már említett
300 férőhelyes Ökumenikus Óvoda,
valamint a 100 férőhelyes Labanc
utcai Óvoda is. Emellett megkezdődött a Szemlőhegy utcai Óvoda új
épületszárnyának kialakítása is.
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.

2014 nyarán az egykori Ipari Minisztérium épületének bontása befejeződött. Kormányrendelet született az
egykori Ganz-telep M-csarnokának
és az úgynevezett Melegpörgetőnek
az elbontására is, valamint a terület
alatt egy mélygarázs kialakítására.
Az elmúlt időszakban a lakosság
együttműködésével elkészült a
Szabadság utcai 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.
Szeptember közepén átadásra került a Szabadság utcában a Pokorny
József Sport- és Szabadidőközpont.
A fejlesztés keretében a sikeres
MLSZ pályázatunknak köszönhetően 1 nagy és 3 kisebb műfüves
pályát építettünk. Emellett kialakításra került 4 teniszpálya és a

kiszolgáló helységek is. A sportközpont mellett többek között 360 méter
hosszúságú gumiburkolatú futókörrel, füves futballpályával, petanquepályával, ping pong, és sakkasztallal,
szaletlivel, kiépített tűzrakóhellyel
és kültéri fitneszgépekkel is kiegészült Közösségi Tér került kialakításra. A területen kialakítandó uszoda tervét a kerület jelenlegi vezetése
egy pillanatra sem adta föl. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy
olyan befektetőt találjunk, aki a Szabadság utcai területen uszodát épít,
és azt üzemelteti is.
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
Vérhalom téri sportpályát burkoltuk le, körülötte pedig 400 méteres
futókör is kialakításra került. Hamarosan átadásra kerülnek a Papkertben lévő, a Gárdonyi Géza úti,
és az Üstökös utcai játszótereken
kialakított gumiburkolatú sportpályák is.
Növeljük a gyorsan népszerűvé
vált Kerület Kártya elfogadóhelyeinek számát.
A Kerület Kártya – évről évre bővülő, jelenleg a kerületben több
száz, országszerte pedig több, mint
ezer elfogadóhelye mellett – 10%
kedvezményt biztosít a belépőjegy

Megvalósult választási ígéret

árából a Gellért, a Rudas és a Király fürdőbe is, tavaly óta pedig az
Átrium Filmszínház programjait is
kedvezménnyel látogathatják a kártyatulajdonosok.
Bővítjük az interneten bejelenthető hibák és problémák körét,
segítve ezzel az egyszerűbb, gyorsabb
ügyintézést.
Elérhető az Önkormányzat honlapjáról az az 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. Az
alkalmazás iPhone- és androidos
készülékekkel is használható.

Folytatjuk az iskolaudvarok korszerűsítését. Ezzel is biztosítani
szeretnénk gyermekeinknek a mindennapi testmozgás lehetőségét.
Tavaly átadásra került a Fillér utcai
iskola udvarán kialakított műanyag
burkolatú sportpálya. Idén szeptemberben, az évnyitón jelentettük
be, hogy az Áldás utcai Általános
Iskola és az önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Olimpiai Bizottságnál, így a szülők által
adományozott több, mint 2 millió
forint mellé a MOB-tól ehhez az
összeghez további 15 millió forintot
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kap az iskola a vele szemben lévő
telken kialakítandó multifunkcionális sportpálya kialakítására. 2010
októberétől telente a Szemlőhegy
Utcai Óvoda udvarán fűthető sportsátorban mozoghatnak a gyerekek.
Költségvetésünkben minden évben
több millió forintot biztosítunk a
korábban kialakított, 6 műfüves iskolai sportpálya karbantartására. A
következő években újabb iskolák
udvarán tervezzük korszerű sportpálya kialakítását.
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.
2011 tavaszán adtuk át új ügyfélszolgálatunkat a Keleti Károly utca
15. sz. alatt, ahol a leggyakrabban
előforduló közterületi és környezeti
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.
Ingyenes wifi-elérhetőséget biztosítunk kerületünk legkedveltebb közösségi részein, így a Mechwart ligetben, a
Lövőház utcai sétálóutcában vagy a hűvösvölgyi végállomásnál fekvő új parkban.

A II. Kerületi Önkormányzat
és dr. Láng Zsolt polgármester
jelentősebb díjai és elismerései
2014-ben elsőként Láng Zsolt vehette
át a Cseppkő Gyermekotthon által
alapított dr. Populás Antal-emlékdíjat.

A II. Kerületi Önkormányzat 2013-ban
a városrészben élő nyugdíjasokért és
idős polgárokért végzett munkájáért
Idősbarát Önkormányzat-díjat kapott
az Emberi Erőforrások Minisztériumától és a Belügyminisztériumtól.
2014-ben Láng Zsoltot a Rákóczi
Szövetség emlékdíjával tüntették ki.

A Magyar Turizmus Zrt. által meghirdetett versenyen 2013-ban a Magyarország legszebb főtere különdíjat a
Mechwart liget nyerte el.

Tisztelt II. Kerületi Polgárok!
Szeretnénk, ha a képviselőtestület és a polgármester tevékenysége mindenki számára átlátható, követhető lenne.
Ezért tettük hagyománnyá a
Budai Naplóban éves beszámolónkat. Négy esztendeje,
2010 őszén vehették kézbe Az
Összefogás programját. Most
ideje az elmúlt négy év számvetésének: mi valósult meg
vállalásainkból, és hol tartanak megkezdett munkáink.
Célunk továbbra is változatlan: legjobb tudásunk szerint
dolgozni azért, hogy városrészünk napról napra rendezettebb, otthonosabb és szerethetőbb legyen.
Tisztelettel:

		
Dr. Láng Zsolt
		 polgármester

A közterületi WiFi-program a
Mechwart ligetben, a Lövőház utcában és a hűvösvölgyi végállomásnál
lévő Bánffy György Emlékparkban
is elindult. Idén októberben kerül
átadásra a Vérhalom téren az ingyenes közterületi internetszolgáltatás.
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2013-ban a díj elmúlt 20 éves története
során első fővárosi polgármesterként
Láng Zsolt vehette át az Év polgármestere kitüntető címet.
2010-ben a kerület a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete döntése értelmében megkapta a Családbarát önkormányzat-díjat.
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