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Az állandóság és a megújulás egyensúlya
A kerület történetének két legnagyobb önkormányzati beruházása előtt állunk
Tizenegy éve irányítja polgármesterként a
II. kerületet. Jövőre már az éves beszámolóból
is egész tucat lesz. Nem érzi úgy, hogy akár a
hétköznapok, akár a számadások rutinszerűvé
váltak?

Dr. Láng Zsolt polgármester

Hadd kezdjem egy személyes élményemmel.
Nemrég baráti társaságban voltam, ahol szóba
került a kamaszgyerekek nevelésének örökzöld
témája. Az én fiaim ugyan még kicsik, így mi
még a tűzoltó-romantika és az építőkockák időszakát éljük, de elgondolkodtam az ott hallottakon. Az idősebb szülők ugyanis értetlenül álltak
a videójátékok divatja és vonzása előtt. Valaki
azonban új megvilágításba helyezte ezt az „időrabló jelenséget”. Azt állította: az igényesebb játékoknak igenis van jól átlátható céljuk. Vagy egy
konkrét feladat – például a világ megmentése –,
vagy az erőforrások és a megszerzett tapasztala-

www.masodikkerulet.hu

tok felhasználásával nagy és színes birodalmak,
városok, közösségek felépítése. Ha csak rá-rápillantunk a képernyőre, nem láthatjuk, hogy az
elmélyült kamasz olykor tudást, látásmódot és új
képességeket szerez, és egyre nehezebb, összetettebb feladatokat old meg. A stratégiai játékoknál
pedig mind bonyolultabb döntési helyzetekbe
kerül, míg a megoldással sikerélményhez jut.
Mindez előkép lehet a való élethez, hisz’ majd
ott is izgalmas kihívások adódnak. Mindennek
lehet tehát fontos hozadéka, ami a fiatal gyarapodását szolgálja akkor is, ha a felületes szemlélő
haszontalannak találja. A lényeg, hogy a gyerek
befogadó és nyitott legyen.
Nekem még nem lehettek videójátékaim, de
megadatott, hogy a valóságot magam körül
mindig is színesnek és érdekesnek találjam.
Megkaptam családom és barátaim támogatását is ahhoz, hogy új dolgokat tanuljak, hogy ki
merjek állni a céljaimért, és hogy tartalmasnak,
értelmesnek tarthassam mindennapjaimat. Ez
motivált az elmúlt tizenegy évben is. Mind több
ismeretet szerezni a világról, az emberekről, saját magamról. Nem tagadom, van, amit már több
rutinnal, kisebb befektetéssel végzek el, mert az
idő múlásával, a tapasztalatok gyarapodásával
egyre nagyobb szeletét látom át az összefüggéseknek, a feladatoknak, és jobban érzékelem a
lehetőségeket.
Így fontosnak tartom megélni az állandóság és
a megújulás azon egyensúlyát, ami képessé tesz
arra, hogy a küldetésnek – legyen az bármi is az
életben – megfelelő színvonalon tegyek eleget.
A kezdeményezőképességen, a kreativitáson
túl konstruktív létünk fontos elemének tartom a
stabilitást és a kiszámíthatóságot. Úgy van rend(Folytatás a 2-3. oldalon.)
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jén, ha megalapozott, időtálló és sokak számára
elfogadott életelveink nem könnyen változnak,
mert ez mutatja hitelességünket, megbízhatóságunkat. Ám mindig képesnek kell lennünk arra,
hogy észrevegyük a kínálkozó új megoldásokat,
és merjünk ismeretlen utakra térni. Mindannyian
építőkövei vagyunk annak, ami körülöttünk végbemegy, és sohasem mondhatjuk, hogy már nincs
előttünk feladat. Szóval nem érzem magam sem
szürkébbnek, sem céltalanabbnak, mint amikor
első megbízólevelemet átvehettem.
Mi az, amit az „állandóság” oldalára ír, és
melyek azok a feladatok, amelyekben a megújulást látja?
Az állandóság lényegét leginkább abban látom, hogy nem tértünk el alapelveinktől. Eszerint a megfelelő alapokon nyugvó építkezéstől
önkormányzati munkánk egyetlen területén sem
tekinthetünk el. Úgy gondoltuk és gondoljuk,
hogy csak akkor szabad merészebb lépéseket
tenni, ha azzal nem veszélyeztetjük mindennapi
feladataink maradéktalan teljesítését. Ugyanilyen fontos szempontnak tartottuk és tartjuk ma
is, hogy azokra az erőforrásokat kell támaszkodnunk, amelyekkel rendelkezünk. Nincs jogunk
elzálogosítani a jövőt. Hittünk abban, hogy a
hitelfelvétel kockázatánál biztonságosabb, ha
szükség idején szerényebb gazdálkodással bizonyítjuk, hogy talpon maradunk, és érdemesek
vagyunk a bizalomra, a támogatásra. Az elmúlt
időszak igazolni látszik ezt a koncepciót.
Most a kerület történetének két legnagyobb
önkormányzati beruházása előtt állunk. A máriaremetei uszoda megépítéséhez az állam, a
Magyar Vízilabda Szövetség és a társasági adójukat felajánló hazai és multinacionális cégek
nyújtanak pénzügyi segítséget. E forrásokat a
közösség céljainak legjobban megfelelő módon,
felelősséggel és helyesen fogjuk felhasználni.
Kerületünk másik, XXI. századi színvonalon
működtethető szakrendelője is csak akkor valósulhat meg, ha a kormány úgy látja: önkormányzatunk szellemisége és tevékenysége biztosíték
arra, hogy az Egészséges Budapest Program
egyik legnagyobb járóbeteg-ellátó beruházását
velünk érdemes megvalósítani. E két említett
fejlesztés jelentős előrelépést hoz majd kerületünk egészségügyében, egészségmegőrzésében,
a sportra nevelésben és a szabadidősportban.
A mintegy 14 milliárd forintos beruházás feltétele azonban az volt, hogy közel 4 milliárd önerő
álljon rendelkezésre. E feltételt tíz év átgondolt,

Ugyanakkor az is természetes, hogy mindenki
igyekszik saját városrészét minél hatékonyabban képviselni. Olykor tehát jelentős szakmai
vitákra kerül sor, de az érvek ütközése mögött
mindig a megoldás szándéka áll. Az éves útépítési címlista tárgyalása során például kölcsönösen elfogadjuk a keretek arányos elosztását.
Azt azonban, hogy az egyes kerületekben hol
van a legégetőbb szükség a felújításokra, minden polgármester maga tudja a legjobban, és
fontos kérdés, hogy miként nyílik lehetőség a
kerületi és a fővárosi beruházások hatékonyabb
összehangolására. Helyben például már évek
óta törekszünk a járdaépítések, felújítások hálózatos megvalósítására, és számos utca gyalogosközlekedésén tudtunk javítani mondjuk a
pasaréti térségben. A főút azonban, ahová mindezek becsatlakoztak, továbbra is rossz állapotú
maradt. Most a Pasaréti út jelentős szakaszának
és a hozzá tartozó járdáknak a felújításával végre
elérhető, hogy az eddigi kerületi beavatkozások
rendszerbe kapcsolódjanak. Itt említeném, hogy
sok vitára adnak okot a közműcégek közterületi
beavatkozásai is, s bár az ideális állapottól még
messze vagyunk, érezhető előrelépés a velük
való együttműködésben.
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Láng Zsolt polgármester tavaly karácsonykor II. kerületi gyerekekkel, akiknek az önkormányzat segített szebbé
varázsolni az ünnepet

felelős gazdálkodása és szakmai munkája alapozta meg. Ez idő alatt sok új tapasztalatra is
szert tehettünk, amelyek más megoldásokhoz
is ötletet adtak. Jó példája mindez az innovációnak, amire fentebb utaltam.
Miben lát még megújulást?
A tavalyi, tízesztendős „évforduló” alapos
számvetésre késztetett. Igyekeztünk összegezni
a saját tapasztalatainkat és mások jó példáit is.
Ennek nyomán a lakosság számára kevésbé látványos, de a polgármesteri hivatal mindennapos
működését sok tekintetben befolyásoló lépéseket tettünk. Úgy éreztük, eljött az idő a rendszerváltást szinte változatlan formában túlélő
hivatali struktúra racionalizálására. Kerületünk
működtetésében, fejlesztésében sokan vesznek
részt, köztük emberileg és szakmailag különösen
kreatív kollégák is, akik képességei egy megkövesedett, bürokratikus rendszerben nem tudtak
kellően kibontakozni. A régi beidegződések, a
hierarchikus kötöttségek oldásával azt kívántuk elérni, hogy az egyéni felelősségvállalás, a
kezdeményezés, a minőségi szakmai munka
jobban előtérbe kerüljön. Többen kétkedve fogadják, hogy törekvéseink sikerrel járhatnak,
de az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják:
munkatársaink nagy része alkotó partner a megvalósításban. Őszintén bízom abban, hogy ezen a
területen is tudunk újat, előremutatót teremteni.
Említette mások jó példáit. Hogyan látja?
Hozott előrelépést a fővárosi közgyűlés szerkezetének átalakítása?
Mindenképpen. A fővárosi kerületek polgármesterei pontosan tudják, mennyi szempont és
érdek végiggondolására, összeegyeztetésére van
szükség ahhoz, hogy jó döntések szülessenek.

Nem zavarja mindez a főváros egységességét?
Mint minden nagy szerveződésnek, a fővárosnak is sokféle arculata, adottsága, funkciója van,
persze számos kerületi különbséggel. A rendszer kritikusai mindig az eltéréseket túlozzák
el, nagyítják fel. A valóság azonban az, hogy miközben a polgármesterek lokálpatrióták és óvják-védik a rábízott értékeket, számos területen
látnak nagy erőt az együttműködésben, a közös
szempontok érvényesítésében. A tapasztalatok
rendszeres megvitatása, a közös döntés felelőssége véleményem szerint olyan új elemeket hozott
a főváros működésébe, amelyeknek Budapest a
haszonélvezője és nem az elszenvedője lett.
Jövő ilyenkor miről szeretne a megújulás jegyében beszámolni?
A tervezés első lépése mindig a visszatekintés.
Sokszor szembesülünk azzal, hogy nem mindig
a tervezett módon érjük el a célt, hisz’ útközben
sok minden történhet. Ám fontos, hogy a célunkat soha ne tévesszük szem elől. Szóval az
egyetlen, amiről egy év múlva mindenképp szeretnék beszámolni, hogy ismét sikerült értéket
teremtenünk. A közösség és a magunk erejével.
Ha ezt megalapozottan mondhatom el, nem lehet majd okom elégedetlenségre.

Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, L. Simon László országgyűlési képviselő, Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója társaságában a felújított Klebelsberg-kastély átadásán
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Eddigi eredmények A kereszteződés átalakí-

Tisztelt Választópolgárok!
Ahogyan 2006–2014 között minden évben számot adtam Önöknek arról, hogy a Realitás
programjának és az Összefogás programjának ígéretei közül mi valósult meg, úgy a 2014
őszén a Felelősséggel a II. kerületért címen leírt vállalásaim időarányos teljesítéséről
is beszámolok. Az Önök bizalmából tizenegy éve irányítom a II. kerületet, idei
beszámolómban az elmúlt három év eredményeiről olvashatnak. A Felelősséggel
a II. kerületért programjának szövegét dőlt betűvel jelöljük, míg az eddig elért
eredményeket zöld betűvel közöljük.

A II. KERÜLET
JOBB KÖZLEKEDÉSÉÉRT
Az elmúlt években fontos forgalomtechnikai fejlesztéseket végeztünk el. Sokat javult
kiemelt csomópontjaink áteresztőképessége és a közlekedés biztonsága. Kerületünk
lakóutcái azonban továbbra is számottevő
átmenő forgalomnak és környezeti terhelésnek vannak kitéve, ezért elengedhetetlen a
közlekedés feltételeinek további javítása.
Választási program A környéket érintő for-

galomtechnikai átalakítások fényében ismételten kezdeményezzük a fővárosnál a Szépvölgyi út és a budai alsó rakpart közlekedési
kapcsolatának kialakítását.
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Eddigi eredmények A Fővárosi Közgyűlés
idén augusztus 30-án tartott ülésén elfogadta a Dunai Építési Szabályzat II. kerületet
érintő részét, amely alapján egy új közúti
csomópont létesülhet a Slachta Margit rakpart és a Szépvölgyi út között. A Szépvölgyi
út meghosszabbításával új, közvetlen átjárót
nyithatnak a Budai alsó rakpartra, amivel
csökkenne a lakott területeken a gépjárműforgalom és felgyorsulhatna a Szépvölgyi út
két oldalán élők városi kapcsolata.

Választási program Körforgalmú csomóponttá alakítjuk, és ezzel biztonságosabbá tes�szük a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–Zöldmáli lejtő találkozását.
Eddigi eredmények A csomópont építési
munkálatai a nyári iskolai szünet elején azonnal megkezdődtek, a műszaki átadás és ezzel
együtt a forgalom számára történő átadás augusztus utolsó hetében megtörtént. Így, megítélésünk szerint minden szempontból sikerült a beruházást a forgalom lehető legkisebb
zavarásával lebonyolítani. Augusztus végén
adtuk át a körforgalmat, amit szeptember folyamán beültettünk növényekkel. A kertészek
a zöldtakaró kialakításánál figyelembe vették,
hogy nehezen gondozható, forgalmas területről van szó. A körforgalom zöldfelületén automata öntözőrendszer biztosítja a növények
vízellátását.

Választási program Biztonságosabbá tesszük
a Rómer Flóris utca és a Szemlőhegy utca kereszteződését.

tásának engedélyeztetése megtörtént. A csomópontot kezelő Budapest Közút Zrt. jelezte, hogy a csatlakozó autóbuszforgalommal
érintett útszakaszok burkolat-felújítását
tervezik. A felújítással együtt valósul meg
a csomópont korszerűsítése.

Választási program Folytatjuk átfogó útfelújítási és járdaépítési programunkat.

Eddigi eredmények A parkoló építését az ön-

kormányzat nem tudja megvalósítani, mert a
terület igénybevételének elvi engedélyezésére vonatkozó eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal – mint eljáró természetvédelmi
hatóság – megszüntette. Önkormányzatunk
ezért más megoldást keres a parkolási gondok enyhítésére. Fővárosi fejlesztésként elkészült ugyanakkor egy nyolcvan férőhelyes,
szilárd burkolatú, kiépített közvilágítással
rendelkező P+R parkoló, így jelenleg a korábbinál több autó parkolhat jóval kulturáltabb körülmények között Hűvösvölgyben.

Választási program Helyrehozzuk a felújításra szoruló kerékpárutakat és – a környéket jól
ismerő kerékpáros szervezetek bevonásával
– új nyomvonalakat jelölünk ki.

Eddigi eredmények A 2015-ben elfogadott

címlista alapján 6 földutat közel 800 folyóméter hosszan leburkoltunk, illetve további
8 utcában közel 2000 folyóméternyi utat újítottunk fel. A 2016-ban felújítottuk a Szépjuhászné út burkolatát, amely biztonságosabb
összeköttetést biztosít a Nagykovácsi és a Budakeszi út között. További öt utcában közel
1500 folyóméternyi utat újítottunk fel. Útfelújítási programunkat a következő években
folytatjuk, emellett kiemelt figyelmet fordítunk a közintézmények megközelítését szolgáló útvonalak rendben tartására is. A meglévő járdaburkolatok felújítását folyamatosan
végeztetjük, mind a belső területeken, mind
Pesthidegkúton. 2016-ban mintegy 3500 méter járdaburkolat felújítását végeztettük el.

Választási program P+R parkolót alakítunk
ki a megépült Hűvösvölgyi Szolgáltatóház
szomszédságában, és további hasonló célú
fejlesztéseket szorgalmazunk a fővárosnál.

Eddigi eredmények A kerületi kerékpár-

utak felújítása és karbantartása folyamatos,
a szükséges javításokat elvégezzük. A kerékpáros közlekedés javítása érdekében négy
újabb kerületi helyszínen telepítettek MOL
Bubi gyűjtőállomásokat.
A II. Kerületi Önkormányzat (a Fővárosi
Önkormányzattal és a Budapesti Közlekedési Központtal közösen alkotott konzorciumi
együttműködésben) közlekedésbiztonsági és
kerékpárosbarát fejlesztéseket fog végrehajtani a II. kerületben a VEKOP-5.3.1-15 számú
Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten tárgyú projektben. A hálózatbővítésnek
köszönhetően a II. kerületben 2018-ban új kerékpáros tengelyt alakítunk ki a Törökvész
út–Alsó Törökvész út–Bimbó út–Ribáry utca–
Marczibányi tér–Ezredes utca –Forint utca–
Káplár utca–Fillér utca–Retek utca mentén.
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A TISZTA ÉS RENDEZETT
II. KERÜLETÉRT
Kerületünk – természeti adottságaival –
Budapest egyik legszebb városrésze. Értékeink megóvása, környezetünk rendezettségének, tisztaságának fenntartása közös
felelősségünk. Az alábbi programpontok
önkormányzati vállalásokat és lakossági lehetőségeket mutatnak be, amelyekkel mindannyian tehetünk környezetünk védelméért.
Választási program A szelektív hulladék társasházi szintű gyűjtése jelentős eredmény, de
sajnos, továbbra is sokan használják szemétlerakónak a megmaradt gyűjtőedények környezetét. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel
együttműködve az üveggyűjtő konténerek köré
„kalodákat” építünk, ezzel akadályozzuk meg
kiborításukat. A jövőben is kamerákkal figyeljük a lerakóhelyek környékét, hogy az illegális
hulladék kihelyezését szankcionálni tudjuk.
Eddigi eredmények A kerületben található ös�szes üveggyűjtő konténer köré (összesen 23 db)
„kalodákat” építettünk, megakadályozva ezzel
a konténerek felborogatását. Városrendészeti
Irodánk munkatársai heti rendszerességgel
tartanak ellenőrzéseket a lerakóhelyek környékén, valamint mobil térfigyelő-kamerákat is telepítenek időről időre ezekre a helyszínekre.

Választási program Negyedévente szervezünk
veszélyeshulladék-gyűjtési akciókat. Azon
polgáraink számára, akik a háztartásukban
keletkezett elektronikai vagy vegyi hulladékot
nem tudják a gyűjtőpontokra eljuttatni, biztosítjuk azok lakásukról történő elszállítását.
Eddigi eredmények Az idei évtől minden negyedévben tartunk veszélyeshulladék-gyűjtési akciót a kerület két helyszínén (a belső
kerületrészben és Pesthidegkúton.)

Választási program Folytatjuk a kerületi faállomány-kataszter feltöltését a magántulajdonú területeken álló fák adataival.
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Eddigi eredmények A helyszínbejárások he-

lyett modern technológiával (ortogonális,
térképi rendszerbe transzformált légi fotó
segítségével) létrejövő adatbázis alapján,
egyszerűsített eljárásként szabályozzuk a
magántelken történő fakivágást. Az adatbázist – az esetleges javítások, pontosítások érdekében – a lakosság számára közzétesszük.

Választási program Kibővítjük „Fogadj örökbe egy közterületet” elnevezésű programunkat. A kerületi intézmények és a civil szervezetek mellett bárki másnak is lehetősége lesz
egy általa választott közterület, vagy közterületrész felügyeletére, gondozására. A résztvevők évről évre jutalomra pályázhatnak.

Választási program Bővítjük a korábban ki-

alakított kutyafuttatók felszerelését, a Szabadság úti sporttelep mellett pedig ügyességi
parkot alakítunk ki a négylábúak számára.

Eddigi eredmények Az idén harmadik szüle-

Eddigi eredmények Ígéretünkhöz híven kibővítettük a „Fogadj örökbe” egy közterületet
programot, így ebben az évben már magánszemélyek is indulhattak a pályázaton. Ezen
lehetőség megnyitásának, továbbá a felhívás
Budai Polgárban és a kerület Facebook-oldalán történő folyamatos megjelentetésének köszönhetően még többen éltek a program biztosította lehetőségekkel, mint az eddigiekben.
A jövőben tervezzük a pályázat megvalósítási
idejének meghosszabbítását, továbbá ennek
zökkenőmentessége érdekében a pályázatok
folyamatos, beérkezési sorrendben történő
elbírálását. Bízunk benne, hogy a tendencia
folytatódik, és a következő évben tovább növekszik a programban résztvevők száma.

tésnapját ünneplő Pokorny József Sport- és
Szabadidőközpont közvetlen szomszédságában, a Kadarka és az Áchim András utca által
határolt saroktelken található agility-pálya
rendkívül népszerű. A kutyaügyességi-pálya a közösségépítés újabb helyszínévé vált
Hidegkúton: az egyébként is jó kapcsolatokat
ápoló és szoros közösséget alkotó kutyások
kulturált körülmények között találkozhatnak
egymással, és még hasznosabban tölthetik el
szabadidejüket kedvenceikkel.

Választási program Megállapodást kötünk a
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel arról,
hogy a már ismert járdatisztító gépeken kívül a kerület irányítása alatt álló úttisztító
gépek is üzemeljenek városrészünkben.
Eddigi eredmények Úttisztítógépparkunkat
folyamatosan korszerűsítjük, egy új járdatisztító gép beszerzése folyamatban van.

Választási program Azokon a területeken, ahol
a gépi takarítás nem kellően hatékony, élőerős
utcasepréssel javítjuk a köztisztaságot.
Eddigi eredmények Az elmúlt években két
munkatársunk folyamatosan járja a kerületet,
és takarítja a járdákat, parkokat, valamint a
szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetét,
mert sajnálatos módon az utóbbi helyszínekre
hordják sokan a háztartási hulladékot is.





Választási program Folytatni kívánjuk az il-

legális reklámtáblák elleni küzdelmet.
Eddigi eredmények A Városüzemeltetési
Igazgatóság munkatársai folyamatosan figyelik a kerületben elhelyezett hirdetéseket. Évente két-három alkalommal átfogó
ellenőrzést tartanak, amelynek során a kerület egész területén felmérik a kihelyezett
reklámhordozókat. A 2017 őszén elfogadott
új önkormányzati rendelet tovább szigorítja
a településképet meghatározó reklámok és
plakátok elhelyezését.

AZ EGÉSZSÉGES
II. KERÜLETÉRT
Az egészség megőrzése és a megfelelő
színvonalú betegellátás biztosítása egyike
legfontosabb feladatainknak. Az elmúlt
években indított – sikeresnek bizonyuló
– programok bővítésével még többet kívánunk ezen a téren elérni.
Választási program Pályázati források fel-

használásával új, egységes, a mai kor igényeit
mindenben kielégítő épületet alakítunk ki a
Kapás utcai II. kerületi Egészségügyi Szolgálat számára. Célunk, hogy minden szükséges
vizsgálatra egyetlen helyszínen kerülhessen
sor, és ne kelljen „vándorolni” az intézmény
különböző telephelyei között.
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Eddigi eredmények Magyarország Kormá-

nya az ősz folyamán döntött az Egészséges
Budapest Program keretében megvalósuló
járóbetegszakellátás-fejlesztésekhez szükséges feladatokról. A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat integrált járóbeteg-szakellátásának megvalósítására 6,8 milliárd
forintnyi forrást biztosítanak, amelynek
eredményeként egy új, többemeletes, korszerű szakrendelő épülhet a Frankel Leó
úton, az önkormányzat telkén. A beruházás eredményeként sor kerül a külső telephelyek átköltöztetésére, az orvostechnikai
eszközök modernizálására, egynapos sebészet és kúraszerű ellátások fejlesztésére,
valamint az informatikai rendszer eszközparkjának korszerűsítésére is (a költözés
nem érinti Pesthidegkúton a Községház utcai rendelőt, ahol a szakellátások továbbra
is biztosítva lesznek az ott lakók számára).
2018-ban kezdődhet el az új épület kivitelezése, az átadás 2020-ra várható. A fejlesztés
nagymértékben javítja az ellátásra szorulók
helyzetét, valamint növeli az egészségügyi
alapellátás hatékonyságát.

Választási program Fővárosi és kormányzati
szinten kezdeményezzük a Szent János Kórház helyzetének mielőbbi rendezését, hogy
végre méltó körülmények között történjék a
kerületi betegek ellátása.

Eddigi eredmények Közép-Buda teljes egész-

ségügyi ellátása megújulhat hamarosan.
A Szent János Kórház az Egészséges Budapest
Program egyik kiemelt fejlesztési területe lett.
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A 2017 októberében bejelentett korszerűsítés
és eszközpark-fejlesztés több ütemben, de
folyamatos ellátás biztosítása mellett zajlik
majd. A betegek már 2018 második felétől érzékelhetik a felújítások kedvező hatását. Ezzel Budapest történetének legnagyobb egészségügyi fejlesztési programja indul el. A Szent
János Kórházért tett erőfeszítésekben nagy
szerepe volt a civileknek is, akik aláírásgyűjtésükkel elérték, hogy napirenden maradjon
a Szent János Kórház felújításának kérdése.

Választási program A tulajdonunkban álló
háziorvosi rendelők felújítását követően megfelelőbb helyszínre költöztetjük a Lipótmezei
úti háziorvosi rendelést. Megállapodást kötöttünk a Budapesti Szent Ferenc Kórházzal, hogy
a hamarosan megépülő új, korszerű épületrészükben helyet biztosítanak az ellátásnak.
Eddigi eredmények Hamarosan elkészül a Budapesti Szent Ferenc Kórház új épületrésze.
Amint ez megtörténik, a kórház és a kerület közti megállapodás értelmében átköltözhetnek az orvosi rendelők. Az új épületrész
elkészültéig – ideiglenes megoldásként – a
jobb betegellátási környezet biztosítása érdekében 2016 októberétől a Lipótmezei úti
rendelő háziorvosai a Széher út 71. szám alatti Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció
épületében kialakított rendelőben fogadják
a körzetükhöz tartozó lakosságot.

Választási program Tovább bővítjük nagy
sikerű, díjtalan szűrőnapjaink vizsgálati palettáját, hogy minél több lappangó betegséget
lehessen időben diagnosztizálni.
Eddigi eredmények A programot 2011 ősze
óta évente kétszer rendezzük meg a II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának Kapás utcai rendelőjében, illetve
Pesthidegkúton, a Községház utcai rendelőben. 2013 óta az ingyenes szűrőnapok lebonyolításában partnerünk a Szent Ferenc
Kórház is. 2015-től a Pulzus Központban
komplett kardiológiai vizsgálaton vehetnek
részt azok a lakosok, akiknek az általános

szűrőnapok eredményei alapján ez javasolt.
A vizsgálati palettát folyamatosan bővítjük,
így a bőrgyógyászati szűrést 2013-ban vezettük be új elemként, 2017 tavaszától pedig a
Kapás utcában a nőgyógyászati szűrés emlőszűréssel is kiegészült. Önkormányzatunk
emellett az idén csatlakozott a Hidegkúti
Családi Iránytű Egyesület által szervezett
Sportparádéhoz, kihelyezett egészségügyi
szűrővizsgálatokkal és tanácsadással színesítve a rendezvényt.

Választási program Továbbra is elkötelezettek vagyunk az Országos Pszichiátriai
és Neurológiai Intézet (OPNI) és a Budai
Gyermekkórház területének egészségügyi célú
hasznosítása mellett.
Eddigi eredmények Minden fórumon képviseljük kerületünk e két egészségügyi intézményének érdekeit, bízunk benne, hogy a
készülő törvényjavaslat megnyugtató megoldást tartalmaz majd.

A BIZTONSÁGOS
II. KERÜLETÉRT
Az elmúlt években – a kerület nagyobb biztonsága érdekében – számos infrastrukturális fejlesztésre, szervezeti átalakításra került
sor. Minden illetékes szervezettel megállapodást kötöttünk a hatékony együttműködésről. A következő időszakban nagy
hangsúlyt helyezünk a dolgozói létszám és
a technikai felszereltség bővítésére.
Választási program Jelentősen növeljük a

térfigyelő kamerák számát, és biztosítjuk az
ellenőrzéshez szükséges emberi erőforrást is.
A jól körülhatárolható területeken – ilyen például Adyliget – a ki- és belépőpontok összehangolt megfigyelésével segítjük a bűnmegelőzést és a felderítést.
Eddigi eredmények A kamerák számának
bővítése a következő évek egyik fő feladata,
ennek előkészítése megtörtént. Elkészültek

a rövid, közép és hosszú távú tervek. Ígéretünk szerint Adyligeten valósulna meg elsők között a kamerarendszer kiépítése.

Választási program Technikai eszközökkel
és anyagi támogatással járulunk hozzá a
II. Kerületi Rendőrkapitányság eredményes
munkájához.

Eddigi eredmények Technikai eszközökkel

támogattuk a kerületi rendőrkapitányság
azon törekvését, hogy újból működjön a
körzeti megbízotti szolgálat, s így önkormányzatunk segítségének is köszönhetően
a rendőrök munkájuk során közelebbi,
személyes kapcsolatba kerülhetnek mind
a lakossággal, mind a kerületi intézményekkel. Emellett évente kétszer anyagi
támogatást nyújtunk a kerületi rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásához, munkája elismeréseként pedig – a
kollégák szavazata alapján – évente egy főt
díjazunk az Év rendőre kitüntető címmel.

Választási program Növeljük – elsősorban
járőrszolgálatot teljesítő munkatársakkal –
Városrendészeti Irodánk állományát, hogy
csökkenteni lehessen a betörések és az autólopások számát.
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Eddigi eredmények A hatékonyság érdeké-

ben tavaly megemeltük a Városüzemeltetési Igazgatóság dolgozóinak létszámát. Az
új munkatársaknak köszönhetően hatékonyabb a térfigyelő-kamerák folyamatos figyelése és a szükséges, azonnali reagálásokat is gyorsabban tudjuk elindítani.

Választási program A korábbiaknál intenzívebb közvilágítás-fejlesztési programmal
tesszük biztonságosabbá közterületeinket.
Eddigi eredmények A kerékpárosoknak és
az autósoknak egyaránt biztonságosabb lett
a közlekedés a Hidegkúti út külső szakaszán.
A hálózat kiépítése ugyan nem a II. Kerületi
Önkormányzat feladata lett volna, de a balesetveszély csökkentése érdekében a kerület
2016-ban mintegy 14 millió forintból a Leshegy utcától Solymár irányába a városhatárig
400 méter hosszan lámpasort létesített ezen a
szakaszon.
A beérkezett igények alapján idén mintegy hat
helyszínen közvilágítási rendszer fejlesztését
nyújtottuk be engedélyeztetésre az üzemeltető
BDK Kft. felé. Az engedélyek beszerzése után
lehet telepíteni a közvilágítási lámpatesteket.



Választási program Folytatjuk a kerületi
drogprevenciós és bűnmegelőzési stratégiák
megvalósítását, amelyek középpontjában a
különböző célcsoportok személyre szabott
oktatása és informálása áll.
Eddigi eredmények Sikeresen együttműködünk a kerületi rendőrkapitánysággal.
A kábítószer-prevenciós programot a képviselő-testület által 2007-ben elfogadott, a
drogprobléma visszaszorítását célzó helyi
stratégiával összhangban alakítottuk ki.

Választási program Rendeletben szabályozzuk azokat az alapvető elvárásokat, amelyek a kulturált, konfliktusoktól mentes
állattartást szolgálják.
Eddigi eredmények A kerületben tapasztalt
állattartással kapcsolatos problémák és konfliktusok könnyebb, gyorsabb megoldása és
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feloldása érdekében szükségesnek tartjuk a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló
kormányrendelet bizonyos pontjainak helyi szinten történő részletesebb szabályozását, amivel kapcsolatban az egyeztetések már
megkezdődtek.


A GONDOSKODÓ
II. KERÜLETÉRT
A kicsinyekről, az idősekről, az elesettekről
történő gondoskodás szerteágazó, nagy figyelmet igénylő feladat. Az elmúlt években
kiemelkedő eredményeket értük el ezen a
területen, de folytatni szeretnénk a nyolc
esztendővel ezelőtt megkezdett munkát.

óvodákat. A nyári zárási idő alatt gyermekintézményeinkben 45 millió Ft értékben folytak
felújítási, korszerűsítési munkálatok.



Választási program Megkezdjük időseket el-

látó gondozási központjaink ütemezett felújítását és korszerűsítését. Lehetőséget teremtünk új szolgáltatások bevezetésére is.

Választási program Tovább bővítjük óvodai
és iskolai férőhelyeinket, hogy minden kisgyermek hozzájusson a lakóhelyéhez minél
közelebb eső, magas színvonalú, térítésmentes ellátáshoz.

Ingyenes, okostelefonos segélyhívórendszert indított a II. Kerületi Önkormányzat.
A rendszer segítségével a II. kerületi bajba
jutott lakosok egy hívással azonnali segítséget kérhetnek. A szolgáltatás alapja az okostelefonokra ingyenesen letölthető HelpyNet
elnevezésű alkalmazás, amely – segélyhívás
esetén – a II. kerületi közterület-felügyelet 24
órás ügyeletét riasztja. A hívás kezdeményezőjét a diszpécserszolgálat rögtön visszahívja.
Az ügyeletes közterület-felügyelő a monitoron
megjelenő segélyjelzéssel együtt látja a bajbajutott pontos helyét, valamint azokat az adatokat is, amelyeket a regisztrációkor rögzítettek.
A diszpécser a hívás jellegétől függően vagy
saját maga kezdeményez intézkedést és szükség esetén a helyszínre küldi a legközelebbi
járőrt, vagy pedig továbbítja a riasztást a mentőknek, a tűzoltóknak vagy a rendőrségnek.
Segélyhíváskor automatikusan értesítés megy
két, a regisztrációkor megadott telefonszámra,
így a hozzátartozók is rögtön tudomást szerezhetnek arról, ha baj történt. Az önkormányzat
vezetése a segélyhívórendszer bevezetésével
elsősorban a gyerekeknek és szüleiknek, valamint az idősebb korosztálynak kíván segítséget nyújtani, hiszen ők azok, akik leginkább
szorulhatnak azonnali, külső segítségre.


Eddigi eredmények 2016 telén átadtuk a

Eddigi eredmények Az óvodai férőhelyek
bővítése eredményeként elmondhatjuk,
hogy önkormányzatunk valamennyi óvodai
nevelésre kötelezett gyermek részére biztosítani tudja ebben az évben is az óvodai
ellátást a kerületi intézményekben. A nyár
folyamán pályázati forrásból megvalósult
a Bolyai utcai és a Községház utcai óvodák
energetikai felújítása, és ehhez kapcsolódva
a Községház utcai épület belső átalakítása.

Fillér utcai II. Számú Gondozási Központ
felújított és korszerűsített épületét. A befejezést követően új funkcióval is bővült az
intézmény: napközbeni demensellátást is
biztosít az idősek számára, ami mára maximális kihasználtsággal működik.

Választási program Azon időskorú polgáraink
számára, akiknek az önálló közlekedése korlátozott és családtagjaikra sem támaszkodhatnak, kedvezményes szállítást biztosítunk
a kerületi egészségügyi intézményekbe.

A 2015 tavaszán átadott új épületszárnnyal a
Szemlőhegy Utcai Óvoda 9 csoportban tudja
fogadni a gyermekeket. A száz új férőhely – az
óvodai körzetek átalakításával – hozzájárult
ahhoz, hogy az intézmény nemcsak a körzetéhez tartozó gyermekek elhelyezését tudja
biztosítani, hanem férőhelyet tud nyújtani a
kerület más részén lakó gyermekek részére,
ezzel segítve a kisebb kapacitással rendelkező
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Eddigi eredmények Városrészünkben az el-

múlt évek egyik legnagyobb egészségügyi
fejlesztése a modern Rét utcai háziorvosi rendelő megnyitása volt. Önkormányzatunkhoz
érkezett visszajelzések szerint a létesítmény
megközelítése, különösen az idősebb korosztály számára nehézséget okoz. 2017 áprilisában elindítottuk a Rét utcai rendelőjáratot,
ami a háziorvosokhoz történő közlekedést
segíti. A járatokat azok a betegek vehetik
igénybe, akik tömegközlekedési eszköz használatára képesek és fertőző betegségben nem
szenvednek. A szolgáltatást napjainkra több
mint 1300 kerületi polgár vette igénybe.

Választási program Tovább bővítjük a Kerület
Kártya Plusz kedvezményeit.
Eddigi eredmények A lakossági igények felmérése után, és az érintett üzletekkel történő egyeztetéseket követően, tovább szeretnénk bővíteni a termékek körét és az
elfogadóhelyek számát.

Választási program Folytatjuk játszótér-fejlesztési programunkat arra törekedve, hogy
minden korcsoport megtalálja kedvelt játszóeszközeit.

Eddigi eredmények Játszóvárat helyeztünk

ki Hidegkúton a volt Matáv-játszótéren, valamint a máriaremetei templomkertben, emellett egy kötélpályát is telepítettünk az adyligeti játszótérre.

2015-ben adtuk át a kerület huszadik játszóterét, amely a Szent Ferenc Kórház udvarán található. A Szent Ferenc életét bemutató játszóeszközöket lakossági igényre építtettük meg, és
az esetleges rongálások megelőzése érdekében
a környékbeliek a játszóteret II. Kerület Kártyával használhatják. A felnőtt korosztályt érintő fejlesztés valósult meg a Fenyves parkban, a
Mechwart ligetben, a Csatárka út és Pitypang
utca sarkán, illetve a Pokorny József Sport- és
Szabadidőközpontban, amelynek keretében
szabadtéri felnőtt fitneszparkokat alakítottunk
ki. Jelenleg további hét újabb helyszínnel pályázunk ilyen parkok kialakítására.
Az idei év hátralévő részében tematikus játszóteret alakítunk ki a Vérhalom téren (Sam, a tűzoltó). Felújítjuk a Margit parkot, illetve a Cseppkő utcai és a Zsigmond téri játszóteret. Ez utóbbi
helyszínen a jelenleg meglévő három kerületi fitnesz tornapálya (Fenyves park, Mechwart liget
és Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont)
új taggal bővül.



Választási program Újabb gyalogátkelőhelye-

ket alakítunk ki a biztonságosabb gyalogosközlekedésért.
Eddigi eredmények 2016-ban több gyalogátkelőhely terveztetését indítottuk meg, amelyek engedélyeztetése megtörtént. A megvalósításukra az időjárás függvényében 2018
tavaszán kerülhet sor. Gyalogátkelőhely létesül a Cimbalom utca–Vérhalom tér csomópontjában, a Bimbó út–Alsó Törökvész út,
illetve a Máriaremetei út–Bölény utca kereszteződésében és a Máriaremetei út 37. sz. előtt.

Választási program Kibővített kínálattal
folytatjuk szülők és idősek számára szervezett térítésmentes előadás-sorozatainkat.
Eddigi eredmények Szülők Akadémiája néven
2011-ben indult sikeres programsorozatunk a
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Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A program
folytatásaként 2016-tól egy szűkített célcsoportnak kívánunk segítséget nyújtani az autizmussal élő gyermekek szüleinek. Emellett
2012-től elindítottuk az azóta igen népszerűvé
vált „Sikeres vállalkozásokért!” elnevezésű,
szintén ingyenesen látogatható rendezvénysorozatunkat, amely a helyi vállalkozók igényeihez igazodva 2014-től klubjelleggel működik
és díjmentes online-marketing-képzéseket kínál az érdeklődőknek. Az Internet Kortalanul
tanfolyamunkat első alkalommal 2012 nyarán
hirdettük meg, így az elmúlt években önkormányzatunk közel 3000 időskorúnak biztosította az internetes tanulás lehetőségét.

Az idei évtől már tíz kerületi intézményben
tartunk oktatást. Emellett 2015 tavaszán kezdetét
vette az önkormányzatunk által indított ingyenes Internetklub programunk. A program célja
a gyakorlási lehetőség biztosítása, valamint az
Internet Kortalanul tanfolyamon megszerzett
ismeretek szinten tartása. A II. Kerületi Önkormányzat, valamint a II. Kerületi Egészségügyi
Szolgálat támogatásával Babaváró címmel ingyenes előadás-sorozat indult a II. Kerületi Népegészségügyi Szolgálat szervezésében. A program célja, hogy a gyermeket váró szülőkben
felmerülő kérdésekre, a gyermekvállalással kapcsolatos dilemmákra segítsen válaszokat adni.



Választási program Korszerű, tömegközle-

kedési eszközökkel megközelíthető, akadálymentesen elérhető okmányirodát alakítunk ki a
hűvösvölgyi végállomás közelében, hogy megkönnyítsük a környéken lakók ügyintézését.
Eddigi eredmények 2015 decemberében átadták a Kormányablakot a Hűvösvölgyi Szolgáltatóházban. Az új iroda kényelmesebb és
gyorsabb ügyintézést jelent a Pesthidegkúton
élőknek és a szomszédos települések lakóinak is. A novemberben átadott Hüvi üzletház
II. emeleti helyiségét a II. Kerületi Önkormányzat 70 millió forintért vásárolta meg és
rendezte be a hivatal számára, hogy a 17 ezres
Pesthidegkút lakossága a korábbinál kényelmesebben és gyorsabban intézhesse ügyeit.

A FEJLŐDŐ II. KERÜLETÉRT
2006 óta az önkormányzati feladatellátás
minden területén komoly eredményeket értünk el. Városrészünk jövőjét azonban csak
a folyamatos fejlődés biztosíthatja.
Választási program Az érintett szervezetek-

kel együttműködve segítjük a volt Ganz-telep III. számú tömbjének helyén létesítendő
közpark megvalósulását.

Eddigi eredmények 2015 júniusára az egykori Ganz-gyár csarnokának és az úgynevezett
Melegpörgető épületének bontása is befejeződött. Jelenleg folyamatban van a Millenáris Park bővítését célzó fejlesztés utolsó
szakasza. A tervek alapján egy 2,5 hektáros
park létesül kávézókkal, modern játszótérrel és egy különleges zöldfal-installációval,
a terület alatt pedig mélygarázs kap majd helyet. A fejlesztés ezen szakaszában sor kerül
a Fény utca nyomvonalának áthelyezésére, a
mélygarázs és park kivitelezésére, a kiszolgáló egységek kialakítására, továbbá az installáció és növényzet telepítésére. A tervek
szerint a Millenáris Park bővítése 2018-ban
készülhet el, a budapestiek ekkor vehetik
majd birtokba a zöld közparkot és a parkolási gondokat enyhítő mélygarázst.
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Választási program Kezdeményezzük az illeté-

keseknél a Széna téri buszvégállomás áthelyezését, hogy élhetőbb környezetet teremtsünk a
környék lakói számára.
Eddigi eredmények Felvettük a kapcsolatot
a Volánbusz Zrt. vezetésével, mely ígéretet
tett arra, hogy megvizsgálják: teljesen megszüntethető, vagy jelentős mértékben csökkenthető-e a buszpályaudvar helyigénye.
Amint meghozzák a döntést, arról tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Választási program Továbbvisszük a Szabadság úti sporttelep lakossági együttműködéssel kimunkált fejlesztési koncepcióját,
és minden lehetséges eszközzel segítjük az
uszoda mielőbbi megépülését.

Eddigi eredmények 2014-ben adtuk át a Po-

korny József Sport- és Szabadidőközpontot,
amely labdarúgó- és teniszpályákat, az ezeket kiszolgáló létesítményeket, valamint
egy közösségi célokat szolgáló, ingyenesen
használható szabadidőparkot foglal magában – futókörrel, pétanque-pályával, kültéri
fitneszgépekkel, pingpongasztalokkal, szaletlikkel és kiépített tűzrakó hellyel. A közösségi funkciók 2015-ben tovább bővültek:
street workout (felnőtt fitnesz) és agility (kutyaügyességi) eszközök telepítésével.
A sportcélú fejlesztés legnagyobb léptékű beruházása az uszoda építése. Az utánpótlás nevelésére épülő Gyarmati Dezső Sportuszoda
nagyobb szabású eseményeknek is helyszínéül
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szolgálhat, de mindeközben teljes mértékben
kiszolgálja majd a szűkebb környezetben élő
lakosság és a közelben fekvő oktatási intézmények igényeit.
2017-ben sikeresen lezárult az uszoda kiviteli tervdokumentációjának összeállítása és
a módosított építési engedélyezési eljárás is:
a módosított építési engedély március végén
jogerőre emelkedett. A kiviteli terv elkészítése
egyúttal a társasági adó- (tao-) pályázaton benyújtott műszaki tartalomnak és a becsült költségvetés számadatainak aktualizálását, pontosítását is jelentette. A közelmúltban lezárult a
kivitelező kiválasztására irányuló uniós közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza.
A mai magyar építőipari helyzetet jól jellemzi, hogy a legkedvezőbb ajánlat jóval
meghaladja a kiviteli tervben szereplő tervezői költségbecslést. A konkrét műszaki többlettartalomból és a piaci árváltozásból eredő
többletköltség finanszírozására – a 2015. évben jóváhagyott tao-pályázatunk módosítására
irányuló – kérelmet nyújtottunk be a Magyar
Vízilabda Szövetséghez. Amennyiben kézhez
kapjuk a beruházás második ütemét jóváhagyó
tao-határozatot, a többletköltség 70%-a újabb
céges felajánlásokon keresztül előteremthető lesz. Az önkormányzat által biztosítandó
önerő mértéke még így is jelentősen megnő.
A II. Kerületi Önkormányzat továbbra is mindent megtesz a beruházás mielőbbi megvalósulása érdekében.



Választási program Teljesítve a városrész
lakóinak jogos kívánságát, temetkezési emlékhelyet létesítünk Pesthidegkúton.
Eddigi eredmények A pesthidegkúti lakók
részéről régóta meglévő, temetkezési hely
biztosítására vonatkozó jogos igény kielégítésére önkormányzatunknak – több éves
adminisztratív előkészítést, komoly anyagi áldozatvállalást követően – egyetlen jogszabályok adta lehetősége van: olyan kegyeleti emlékhely kialakítása, ahol urnás
sírhelyek elhelyezését tudjuk biztosítani.
A temetkezési emlékhely kialakítására a

tervek szerint a városrész külső határában – a Temető utca Solymár felé eső vége
és a Paprikás-patak közötti mezős terület
– kerül sor. Az emlékhely megközelítése
– a lakóházas övezetre minimális forgalomterheléssel járó módon – a Hidegkúti
út felől, a patakon átívelő úton keresztül
történik majd. Jelenleg továbbra is a fejlesztés adminisztratív előkészítése zajlik,
a megvalósításra csak lakossági konzultációt követően kerül majd sor.

Választási program Az iskolaépületek bővítése során kiemelt figyelmet fordítunk a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános
Iskola és a Szabó Lőrinc Általános Iskola és
Gimnázium gondjainak megoldására.
Eddigi eredmények 2017. január 1-jétől a
KLIK-en keresztül az állam vette át az iskolák fenntartását és üzemeltetését, ám az
intézmények bővítése, korszerűsítése folytatódik. A Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium energetikai
korszerűsítésére több mint egymilliárd
forintos KEHOP-pályázati támogatás áll
rendelkezésre, és a magyar kormány központi támogatásával 2018-ban négy új tanteremmel bővül az iskola.

Választási program Folytatjuk az iskolaudvarok és a szabadtéri sportpályák korszerűsítését, ezzel is biztosítva gyermekeink számára a mindennapi testmozgás lehetőségét.

Eddigi eredmények 2015-ben adtuk át az

Áldás Utcai Általános Iskola és a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium új sportpályáját. Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium sportudvarának
felújítása, illetve átadtuk a Csik Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium új sportszobáját. 2016 nyarán felújítottuk a Móricz
Zsigmond Gimnázium műfüves pályáját.
A szeptemberi iskolakezdésre elkészült
a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnázium játszókertjének a kialakítása
is, ahol az iskolaudvar további játszóeszközökkel és egy kis focipályával bővül.

Választási program Tovább növeljük a népszerű II. Kerület Kártya elfogadóhelyeinek számát.
Eddigi eredmények A lakossági igények
felmérése és az érintett boltokkal történő
egyeztetés folyamatos, így jelenleg már 179
helyen fogadják el a II. Kerület Kártyát.

Választási program Újabb helyszíneken biztosítjuk az ingyenes közterületi wifi-elérhetőséget.

Eddigi eredmények Az új helyszínek ki-

választása a Budai Polgárban megjelent
felhíváson keresztül, a kerület lakosainak
javaslatai alapján történik.
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ADYLIGET - BUDAKESZI-ERDŐ - BUDALIGET - C
 SATÁRKA - ERZSÉBETLIGET - FELHÉVÍZ - GERCSE - HÁRSAKALJA - HÁRSHEGY - HŰVÖSVÖLGY - KŐVÁR - KURUCLES - LIPÓTMEZŐ - MÁRIAREMETE - NYÉK - ORSZÁGÚT PÁLVÖLGY
PASARÉT - PESTHIDEGKÚT - ÓFALU - PETNEHÁZYRÉT - REMETEKERTVÁROS - RÉZMÁL - RÓZSADOMB - SZEMLŐHEGY - SZÉPHALOM - SZÉPILONA - SZÉPVÖLGY - TÖRÖKVÉSZ - ÚJLAK - VÉRHALOM - VÍZIVÁROS - ZÖLDMÁL

Az elmúlt év
további eredményei

Kerületszerte zajlik a buszmegállók
utasváróinak korszerűsítése

Tisztelt II. Kerületi Polgárok!

Mindszenty bíboros szobrát
avattuk a Máriaremetei Bazilika előtt

Nemzeti színű zászlókat és rudakat adományozott az önkormányzat az azt igénylő közel 1200 családi és társasháznak

Közösségi tervezés keretében újul meg
az adyligeti park

Szeretnénk, ha a képviselő-testület és a polgármester tevékenysége mindenki számára átlátható, követhető lenne. Ezért
tettük hagyománnyá éves beszámolónkat a Budai Naplóban.
2007 őszén vehették kézbe először kiadványunkat. Ahogy az
elmúlt tíz évben mindig, idén
is ideje a számvetésnek: időarányosan mi valósult meg 2014ben tett 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

Budai Napló
Felelős kiadó:
II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Kabinet
Fotó: Budai Polgár archívum

Gyorsabb és biztonságosabb áthaladást nyújt az új körforgalom
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