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Tizenkét éve vezeti a 
II. kerületet dr. Láng Zsolt 
polgármester, aki min-
den esztendőben  számot 
vet azzal, ami a választási 
programjából megvaló-
sult. Az alábbi interjúban 
néhány olyan problémáról 
is szó esik, amely sokakat 
érint, de a „megoldás kul-
csa” nem kizárólag az ön-
kormányzat kezében van.

Fontosnak tartom, hogy időről 
időre számadást végezzünk, és 
megvizsgáljuk, elértük-e kitűzött 
céljainkat. Ugyanígy lényeges az is, hogy ha valaki ke-
rületünk 88 ezer lakója elé tárja választási programját, 
rendszeresen és nyilvánosan tekintse át, hol is tart a 
megvalósításban. Ez a célja évente közreadott beszá-
moló-kiadványunknak. Aki ezt a számadást szükségte-
lennek ítéli – mert vannak ilyen hangok – az az érdemi 
tájékoztatást vonná meg lakosainktól. Jómagam abban 
hiszek, hogy közösségünket nem az öncélú, médiafi-
gyelmet kereső „műbalhék” szolgálják, hanem a hét-
köznapok valós, közérdekű eredményei.

Kezdjük a fővárossal. Hol tart ma Budapest? 
Hogyan alakult az elmúlt években a kerületek 
helyzete?
Legyünk őszinték, a fővárosban is sok probléma vár 

még megoldásra. Nem vitatható azonban, hogy soha 
annyit nem fejlődött Budapest, mint 2010 óta. Ha ösz-
szevetjük, hogy mi történt 1990 és 2010, majd 2010 és 
2018 között, szembetűnő az utóbbi nyolc év gyarapo-
dása. Mindez nemcsak számokkal támasztható alá, de 
bárki számára szembetűnő és meg is tapasztalható, aki a 
várost járja. Ám az előttünk álló feladatok is jelentősek, 
és a kormány, a főpolgármester, valamint a kerületi pol-
gármesterek közös gondolkodását, fejlesztési és anyagi 
lehetőségeik összehangolását kívánják. 

A polgármesterek részvétele a Fővárosi Közgyűlésben – 
ma már elmondható – pozitív változást hozott az együtt-

működésben. Minden kerületnek 
megvannak a maga sajátossá-
gai, megoldandó feladatai, és az 
egyes régiók vezetői – ha nem is 
véleménykülönbségek nélkül –, 
de egyeztetve hozzák meg dön-
téseiket. Hozzáteszem: mind a 
főváros, mind a kerületek szint-
jén fontos lenne egy szakmai vi-
tákra alkalmas, felelős ellenzék 
progresszív részvétele is, ami 
nem csak a sajtótájékoztatók 
egyperces rivaldafényére vágyik. 
Álságosnak tartom ugyanis azok 
gyakori, durva támadásait, akik-
nek korábban már volt felhatal-
mazása az építő tevékenységre, 
de azzal alig tudtak élni.

Néhány olyan témát szeretnék érinteni, amely 
nem feltétlenül kerületi feladat és hatáskör, 
de gyakran előkerülhet a mindennapi munká-
jában. Ilyen például a köztisztaság és illegális 
hulladék kérdése.
Tudom, sokan vélik úgy, hogy lehetne városrészünk 

tisztább, annak ellenére, hogy mintegy évi százmillió fo-
rintot fordítunk például az illegális szeméthalmok felszá-
molására. Elgondolkodtató, hogy öt emberből négy, aki 
közterületen rakta le hulladékát, és akit felügyelőink a 
szabálysértésen rajtakaptak, a környező utcákban lakott. 
Érdemes tehát egy kicsit magunkba nézni, és számba 
venni kötelezettségeinket. Tudnunk kell, hogy a házak, 
boltok előtti járdák tisztántartása, hómentesítése a tu-
lajdonos kötelessége. Ez mindig is így volt, csak gyakran 
elfelejtjük. Mindenképp szakítanunk kell azzal a szem-
lélettel, hogy van az én tulajdonom, meg a szomszédé, 
míg a többihez nincs közöm, hiszen a KÖZterület vala-
mennyiünk tulajdona. 

Az utak takarítása a törvények alapján ugyanakkor 
nem a II. kerület feladata, hanem a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Nonprofit Zrt.-é, de az általánosan ta-
pasztalható munkaerőhiány láthatóan nehéz helyzetbe 
hozta a vállalatot, időnként nem győzik a munkát. Ezért 
van, hogy mi takaríttatunk sok helyen, és mi vitetjük el 
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az illegális szemétkupacokat. Vagy-
is – mint fentebb említettem – évi 
százmillió forintot fordítunk az adó-
fizetők pénzéből olyan feladatokra, 
amelyekre szerencsésebb esetben 
nem kellene költeni. Ezért is nagy 
öröm számomra, amikor a kerület 
szépítéséhez, a szemétszedéshez 
óvodák, iskolák és civilek is csatla-
koznak. Bizakodom, hogy a követke-
ző generációkban kialakul a gondos 
gazda, a jó tulajdonos beállítottsága. 
E célt szolgálják közösségi program-
jaink is: az évente többször megren-
dezett veszélyeshulladék-gyűjtés, a 
Fogadj örökbe egy közterületet! 
mozgalom, a Komposztáló II. Kerü-
let-program, az ingyenes ágaprítási 
lehetőség, vagy a közterületek szé-
pítésére kiírt pályázatunk is. 

Nehéz, és nem kedvelt téma 
a hajléktalankérdés.
Ez az egyik olyan megoldatlan 

gond, ami ma állandó témája a fe-
lelőtlen vádaskodásnak és mellébe-
szélésnek. Mindennapos az a végle-
tekig leegyszerűsített, hamis retorika, 
amely szerint vannak jó emberek, 
akik humanitárius indíttatásból 
mindent megtesznek az otthontala-
nokért, és vannak a lelketlen ható-
sági bürokraták, akik nem akarnak 
segíteni rajtuk. A tényleges helyzet 
azonban sokkal bonyolultabb ennél. 
Nem ritkán találkozunk olyan esettel, 
hogy üres önkormányzati lakást biz-
tosítunk a hajléktalannak, élő lakó-
közösségbe költöztetjük, aztán sem 
őt, sem a hozzá beköltöző ismerő-
söket nem tudjuk többé kontrollál-
ni.  Sem közüzemi díjat, sem egyéb 
költséget, számlát nem fizetnek, a 
társadalmi normákat rendre meg-
szegik, és feldúlják a lakóközösség 
életét. A házban addig békésen élő, 
munkába járó, gyermekeiket nevelő 
emberek pedig tiltakoznak, és az ön-
kormányzattól várják a megoldást. Ez 
pedig évek múltán csak a kilakoltatás 
lehet, ami aztán mindenkiben újfent 
rossz érzéseket kelt. Ez a „huszon-

kettes csapdája”, hiszen a lakóközös-
ségek, a lakástulajdonosok nyugodt 
élethez való jogáról, a többség által 
tiszteletben tartott együttélési nor-
mákról nem szólnak az emberjogi ak-
tivisták, de követelik, hogy adjuk ki a 
hajléktalanoknak az üres budapesti 
lakásokat. Természetesen ennek a 
súlyos problémának most csak egyet-
len aspektusát említettem annak ér-
zékeltetésére, hogy a megoldás nem 
egyszerű, de természetesen minden-
kor az emberséges és jogszerű eljárás 
lehetőségét keressük.

Ön szerint hogyan lehetne 
megoldani ezt az összetett 
problémát?
Az államnak kell gondoskodni arról, 

hogy emberek ne éljenek az utcán. És 
ez nem csak Budapest, a budapesti 
kerületek problémája. A fővárosban 
élő fedél nélküliek döntő többsége vi-
dékről érkezik, nemritkán küldik őket. 
Senkinek sem jó, hogy a Görgényi út 
végén az erdőben sátorozó kolóniák 
vannak, hogy emberek élnek a hűvös-
völgyi végállomáson. Nem hagyhat-
juk éhezni, télen megfagyni ember-
társainkat, de a kiránduló családok 
és a munkába igyekvők is elvárhat-
ják, hogy ne az emberi szükségletek 
végtermékei között járjanak, és ne 
a padokon ülő vagy fekvő emberek 
megjegyzései fogadják az arra járó 
szülőket, gyerekeket. Fontos cél, hogy 
a fedél nélküliek visszaszokjanak a 

munka világába. Az FKF kapcsán már 
említettük, óriási a munkaerőhiány 
szinte minden területen. Szakmákra 
kell képezni őket, amelyekből aztán 
meg tudnak élni, és legalább albér-
letet tudnak fizetni. Olyan lakhatást 
kell biztosítani számukra, amely al-
kalmas arra, hogy a már foglalkoz-
tatott egykori hajléktalannak valódi 
otthona legyen. Mindez csak állami 
segítséggel oldható meg, de alapvető 
hozzá az önkormányzatok és az egyé-
nek szerepvállalása is. 

Önkormányzatunk minden évben 
több millió forinttal támogatja a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat karita-
tív munkáját, amely a II. kerülettel 
kötött ellátási szerződés értelmében 
befogadóhelyeket működtet, orvosi 
ellátást biztosít, teajáratot és nappali 
melegedőket üzemeltet az elesettek 
számára. A hideg hónapokban heten-
te ételosztást tartunk a Széna téren, 
de Városrendészetünk munkatársai is 
járják az utcákat, hogy pokrócokkal 
és meleg itallal lássák el őket.

A kerületi utak állapota ta-
lán nemcsak az autósok kö-
zött téma, bár a leginkább 
kifogásolt főutak nem az 
önkormányzat kezelésében 
vannak.
Én is mindennap ezeken az uta-

kon járok, tavasztól őszig gyakran 
robogóval, biciklivel. Tudom, hogy 
kátyúk vannak, hogy kopnak az utak. 

De azt is látni kell, hogy a II. kerü-
letnek különlegesek az adottságai: 
nagyon sok a meredek utca, és a régi 
időkből olyan vízelvezetési rendszer 
maradt ránk, amely az intenzív eső-
zéseket már nem tudja elvezetni. 
Számtalan barlangos területünk is 
van, ahol könnyebben besüllyed az 
úttest. Ahogy eddig minden évben, 
idén is 1,2 milliárd forintért újítjuk fel 
az utakat. Ez azonban örök körfor-
gás, mert évek múltán ismét szükség 
lesz a már elvégzett munka megújí-
tására. Az országgyűlési választások 
kampányában hallottam valamelyik 
jelölttől, hogy kerületünkben a leg-
rosszabbak az utak Budapesten. Ez 
ostobaság, hisz’ a környező, hason-
ló domborzatú kerületek is hasonló 
problémákkal küzdenek. Sajnos, az, 
hogy egyszer majd valamennyi utunk 
egy időben lesz kiváló állapotban, 
utópia. Annak ellenére vágyálom, 
hogy mind több pénzt emészt fel a 
felújítás, a karbantartás. Persze na-
gyobb utak rendbetételére is vannak 
tervek: a főváros költségvetésében 
szerepel például a Pasaréti út vagy 
az Ankara utca teljes megújítása.

Amerre csak járunk – nem-
csak az országban, de a II. 
kerületben is – építkezése-
ket látni.
Megértem, hogy ebben a tiszta le-

vegőjű kerületben a zaj, a por, a forga-
lom és a beépítettség növekedése sok 
mindenkit aggaszt. 2007-ben, amikor 
polgármester lettem, megalkottuk 
Budapest legszigorúbb építési sza-
bályzatát, amely azóta is érvényben 
van. Azt viszont nem lehet megtiltani, 
hogy valaki a telkén – természetesen 
a szabályok betartásával – építkez-
zen, mert ez alanyi joga. A beépítések, 
az átalakítások nagy száma egyéb-
ként a dinamikus gazdasági fellendü-
lést jelzi, s bár terhet jelent az érintett 
lakosságnak, a városi élet szerves ré-
szének kell tekintenünk. Akik ma egy 
régi bérházban vagy családi házban 
élnek, azok sem feledhetik el, hogy 
valamikor az ő hajlékukat is egy üres, 

A közlekedési szabályok elsajátítását érdemes időben kezdeni: 
óvodás és kisiskolás korosztály számára KRESZ-tanpályát léte-
sítettünk Pasaréten

A II. Kerületi Önkormányzat már 15 éve tart rendszeres étel-
osztást a hideg hónapokban. Az elmúlt évek során több mint 
20 ezer adag ételt juttattunk el a rászorulókhoz

esetleg ligetes telekre tervezték, és 
az építkezés zajjal, porral járt. A pol-
gármesteri hivatal egyet tud tenni: 
megkísérli a jog adta lehetőségek-
kel ellenőrizni az éppen zajló mun-
kálatokat. Sajnos, nem tudunk olyan 
mértékben beleszólni a szabálytalan-
ságokba, ahogy szeretnénk, mert az 
építésfelügyeleti hatáskört elvonták 
az önkormányzatoktól. Azt tehetjük, 
hogy a tudomásunkra jutott vagy ész-
lelt rendellenességek miatt intézke-
dést kérünk az illetékes kormányhiva-
taltól. Azért is mindent megteszünk, 
hogy a településképi előírásokat be-
tartassuk. Sok konfliktusunk adódik 
amiatt, hogy miközben kívánalom a 
mind zöldebb lakóhely, egyes építke-
zők azt várják, hogy az ő esetükben 
tegyen kivételt a hivatal. Jóindulatot 
azonban csak a jogszabályi keretek 
között gyakorolhatunk. S bár kritika ér 
minket azért, mert ebben a kérdésben 
is határozottak vagyunk, de tartjuk 
magunkat a jogállam alapelvéhez: a 
szabályok mindenkire egyenlő mér-
tékben vonatkoznak.

Az éves közmeghallgatások 
visszatérő problémája – talán 
pont a felújított utakon – a 
gyorshajtás. Mit tehet egy 
önkormányzat?
Két kisgyerekem van. Én is ag-

gódva nézem, amikor valaki a 30-as 

sebességkorlátozó tábla mellett 70-
nel száguld el, hogy nyerjen néhány 
másodpercet. Nehéz ez ellen tenni, 
ha az autós nem érti meg, hogy a 
közlekedési szabályok érte is vannak. 
Marad az együttműködés a rendőr-
séggel, a számtalan figyelemfelhí-
vó akció és az önkormányzattal is 
egyeztetett hatósági sebességmérés. 
Nem jó büntetni, de néha muszáj, 
mert a szabályok betartása és be-
tartatása valamennyiünk biztonsá-
gának fontos követelménye.

Szinte minden témánál uta-
lást tett az egyéni és társas 
szemléletváltás fontossá-
gára. Az elmúlt évek során 
érzékelhetően változott a 
lakosság hozzáállása a köz-
ügyekhez?
Igen. Hiszek abban, hogy a közös-

ségi tudat lépésről lépésre, generá-
cióról generációra erősödik. A civil 
szervezetek, amelyek a helyben élők 
akaratából jöttek létre, fontos segí-
tők, mert nagy hatást tudnak elérni. 
Az  utcabálok, a családi napok, a 
sportparádék és a különféle rendez-
vények fontos helyszínei a közösségi 
létnek. Nekünk pedig, helyi válasz-
tott képviselőknek, csak erre a társa-
dalmi erőforrásra támaszkodva van 
esélyünk elérni céljainkat, sikeresen 
elvégezni mindennapi feladatainkat.
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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 tizenkét éve irányítom a II. kerületet, 
idei beszámolómban az elmúlt négy év eredményeiről olvashatnak. A Felelősséggel 
a II. kerületért programjának szövegét dőlt betűvel jelöljük, míg az eddig elért 
eredményeket kövér betűvel közöljük.

Az elmúlt években fontos forga-
lomtechnikai fejlesztéseket vé-
geztünk el. Sokat javult kiemelt 
csomópontjaink áteresztőképes-
sége és a közlekedés biztonsága. 
Kerületünk lakóutcái azonban 
továbbra is számottevő átmenő 
forgalomnak és környezeti ter-
helésnek vannak kitéve, ezért 
elengedhetetlen a közlekedés 
feltételeinek további javítása.

 Választási program  A környé-
ket érintő forgalomtechnikai át-
alakítások fényében ismételten 
kezdeményezzük a fővárosnál 
a Szépvölgyi út és a Budai alsó 
rakpart közlekedési kapcsolatá-
nak kialakítását. 
 Eddigi eredmények  A Szépvöl-
gyi út–Budai alsó rakpart össze-
kötésének szabályozási hátterét 
a 2017. évben elfogadott Dunai 
Építési Szabályzat teremtette 
meg, mely alapján megkezdtük 
a megvalósításra vonatkozóan 
a vizsgálatokat, egyeztetéseket, 
hogy olyan megoldást találjunk, 
mely csökkenteni tudja a Pusz-
taszeri út–Szépvölgyi út–Lajos 
utca térségében jelenleg tapasz-
talható forgalmi torlódásokat.

 

 Választási program  Körfor-
galmú csomóponttá alakít-
juk, és ezzel biztonságosabbá 
tesszük a Szépvölgyi út–Zöld 
lomb utca–Zöldmáli lejtő ta-
lálkozását.
 Eddigi eredmények  A kör-
forgalmi csomópont 2017 au-
gusztus végére megvalósult, 
és beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket: egyrészt megnö-
velte a csomópont áteresztőké-
pességét, másrészt a korábban 

rendkívül balesetveszélyes cso-
mópont, a környékbeliek meg-
elégedésére biztonságossá vált 
a gépkocsit használók és a gya-
logosok számára egyaránt. 
 
 Választási program  Biztonsá-
gosabbá tesszük a Rómer Flóris 
utca és a Szemlőhegy utca keresz-
teződését.
 Eddigi eredmények:  A Szem-
lőhegy utca Áldás utca és Vér-
halom utca közötti szakaszának 

burkolatfelújítása 2018 tavaszán 
megtörtént. A Budapest Közút 
Zrt. tájékoztatása szerint a 2019 
tavaszi-nyári időszakban kerül 
majd sor a Szemlőhegy utca Ál-
dás és Rómer Flóris utca közötti 
szakaszának átépítésére, vala-
mint a Rómer Flóris utca teljes 
körű felújítására. Mindezzel pár-
huzamosan valósítja majd meg az 
önkormányzat az Áldás utca–Ró-
mer Flóris utca csomópont kor-
szerűsítését.
 
 Választási program  Folytatjuk 
átfogó útfelújítási és járdaépítési 
programunkat.
 Eddigi eredmények  2016-ban 
felújítottuk a Szép Juhászné út 
burkolatát, amely biztonságosab-
bá tette az összeköttetést a Nagy-
kovácsi és a Budakeszi út között. 
További öt utcában közel 1500 fo-
lyóméternyi utat újítottunk fel. 
Ezt a programunkat a követke-
ző években folytattuk, emellett 
kiemelt figyelmet fordítottunk 
a közintézmények megközelíté-
sét szolgáló útvonalak rendben 
tartására is. A meglévő járdabur-
kolatok felújítását folyamatosan 
végeztetjük mind a belső terüle-
teken, mind Pesthidegkúton.

Külön említést érdemel a Bim-
bó út Alsó Törökvész út és Fillér 
utca közötti szakaszának felújí-
tása, melynek során teljes hossz-
ban átépültek a szegélyek, és új 
kopóréteget kapott az útpálya. 
A felújítással párhuzamosan gya-
logátkelőt alakítottak ki az Alsó 
Törökvész úti csomópontban.

Az iskolakezdés forgalmasabb 
időszakára több helyszínen be-
fejeződtek a nyáron megkezdett 
útépítési munkálatok. A II. kerü-

let 2018-as útfelújítási programja 
keretében végeztek a Pentelei 
Molnár utca burkolatfelújításá-
val, valamint a Pasaréti út–Cirok 
utca találkozásánál a forgalom-
csillapító sziget kialakításával. 
Szintén befejeződött a Marczi-
bányi téren a Keleti Károly és 
a Ribáry utca közötti szakasz 
felújítása. Pesthidegkúton a 
Községház utcában elkészült a 
forgalomcsillapító küszöb, illet-
ve a Templom utcában a temp-
lom melletti parkoló. A Temp-
lom utcát használók ugyanakkor 
kényelmesebben haladhatnak 
a Temető utca és a Hidegkúti 
út között, ahol kiszélesítették 
a szakaszt. A Törökvész út 13. 
szám előtt az óvoda és az iskola 
megközelítését biztonságosabbá 
tévő gyalogátkelőhelyet alakítot-
tak ki, felújították a Véka utca 
burkolatát, útfelújítási munká-
latokat végeztek a Hunyadi, a 
Kevélyhegyi és a Zrínyi Mik-
lós utcában és zebrát építenek 
a Cimbalom utca–Vérhalom tér 
csomópontnál.

 

 Választási program  P+R parko-
lót alakítunk ki a megépült Hű-
vösvölgyi Szolgáltatóház szom-
szédságában, és további hasonló 
célú fejlesztéseket szorgalmazunk 
a fővárosnál.
 Eddigi eredmények  A Bátori 
utca alján szerettünk volna ki-
alakítani egy környezetbarát, 
vízáteresztő burkolattal ellá-
tott, a zöldfelületeket és fákat 
lehetőség szerint megtartó, ön-
kormányzati fenntartású parko-
lót. Az illetékes kormányhivatal 
azonban úgy ítélte meg, hogy 
rendkívül érzékeny, kiemelt 
közösségi jelentőségű élőhely-
ről van szó, így a természet-
védelmi hatóság megszüntette 
az erdő igénybevételének elvi 
engedélyezésére vonatkozó el-
járást. Mindezzel egy három 
évig tartó előkészítő munka zá-
rult le, sajnálatosan eredmény-
telenül. A Hűvösvölgyben élők 
és a Hűvösvölgybe napközben 
ügyet intézni érkezők részére 
ezért időkorlátos parkolóhelyet 
biztosítunk az idén nyáron ki-
alakított korlátozott várakozási 

A II. KERÜLET JOBB KÖZLEKEDÉSÉÉRT

Gyalogátkelőt alakítottunk ki a Bimbó úton

Körforgalom épült
a Zöld lomb utca–Zöldmáli út–Szépvölgyi út csomópontnál
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övezetben, amely óratárcsával 
használható, tehát díjfizetési kö-
telezettséggel nem jár. Célunk 
az utóbbi években felújított, 
megszépült és új közszolgálta-
tásokkal is bővülő városrész-
központban a helyi ügyintézés 
elősegítése. Az egykori Hűvös-
völgyi Népkert területén átadott 
nyolcvan férőhelyes P+R parko-
ló javított a parkolási helyzeten, 
de továbbra is szorgalmazzuk az 
agglomeráció méretéhez és az 
ebből fakadó közlekedési prob-
lémák volumenéhez illeszkedő 
fővárosi fejlesztés mielőbbi 
megvalósítását. A jelenleg ta-
nulmánytervi szinten lévő el-
képzelés szerint egy több mint 

200 férőhelyes, 4 szintes parko-
lóház váltaná ki a rossz műsza-
ki állapotban lévő hűvösvölgyi 
támfalat.
 
 Választási program  Helyrehoz-
zuk a felújításra szoruló kerék-
párutakat és – a környéket jól 
ismerő kerékpáros szervezetek 
bevonásával – új nyomvonalakat 
jelölünk ki.
 Eddigi eredmények  A kerületi 
kerékpárutak felújítása és kar-
bantartása folyamatos, a szük-
séges javításokat elvégezzük. 
A kerékpáros közlekedés javítá-
sa érdekében négy újabb kerü-
leti helyszínen telepítettek MOL 
Bubi-gyűjtőállomásokat.

A II. Kerületi Önkormányzat 
(a Fővárosi Önkormányzattal és a 
Budapesti Közlekedési Központ-
tal közösen alkotott konzorciumi 
együttműködésben) közlekedés-
biztonsági és kerékpárosbarát 
fejlesztéseket fog végrehajtani a 
II. kerületben a VEKOP-5.3.1-15 
számú Fenntartható közlekedés-
fejlesztés Budapesten tárgyú 
projektben. A hálózatbővítésnek 
köszönhetően a II. kerületben 
2019-ben új kerékpáros tengelyt 
alakítunk ki a Törökvész út–Alsó 
Törökvész út–Bimbó út–Ribáry 
utca–Marczibányi tér–Ezredes 
utca–Forint utca–Káplár utca–Fil-
lér utca–Retek utca mentén.

  

Kerületünk – természeti adott-
ságaival – Budapest egyik leg-
szebb városrésze. Értékeink 
megóvása, környezetünk ren-
dezettségének, tisztaságának 
fenntartása közös felelőssé-
günk. Az alábbi programpon-
tok önkormányzati vállalásokat 
és lakossági lehetőségeket mu-
tatnak be, amelyekkel mind-
annyian tehetünk környeze-
tünk védelméért.

 Választási program  A szelek-
tív hulladék társasházi szin-
tű gyűjtése jelentős eredmény, 
de sajnos, továbbra is sokan 
használják szemétlerakónak 
a megmaradt gyűjtőedények 
környezetét. A Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt.-vel 
együttműködve az üveggyűjtő 
konténerek köré „kalodákat” 
építünk, ezzel akadályozzuk 
meg kiborításukat. A jövőben 
is kamerákkal figyeljük a le-
rakóhelyek környékét, hogy az 
illegális hulladék kihelyezését 
szankcionálni tudjuk.
 Eddigi eredmények  A kerület-
ben található összes üveggyűjtő 
konténer köré (összesen 22 db) 
„kalodákat” építettünk, meg-
akadályozva ezzel a konténe-
rek felborogatását. Városren-
dészeti Irodánk munkatársai 
heti rendszerességgel tartanak 
ellenőrzéseket a lerakóhelyek 
környékén, valamint mobil 
térfigyelő-kamerákat is tele-
pítenek időről időre ezekre a 
helyszínekre.

 

 Választási program  Negyed-
évente szervezünk veszélyeshul-
ladék-gyűjtési akciókat. Azon 
polgáraink számára, akik a ház-
tartásukban keletkezett elektro-
nikai vagy vegyi hulladékot nem 
tudják a gyűjtőpontokra eljut-
tatni, biztosítjuk a lakásukról 
történő elszállítást.
 Eddigi eredmények  Az idei 
évtől minden negyedévben tar-
tunk veszélyeshulladék-gyűj-
tési akciót a kerület két hely-
színén (a belső kerületrészben 
és Pesthidegkúton.) Az idei 
évtől elindult az a progra-
munk, amelynek során a moz-
gásukban korlátozott idősektől 
közvetlenül a háztartásukból 
gyűjtjük be az elektronikai 
hulladékot. 

 

 Választási program  Folytatjuk 
a kerületi faállomány-kataszter 
feltöltését a magántulajdonú te-
rületeken álló fák adataival.
 Eddigi eredmények  A helyszín-
bejárások helyett modern tech-
nológiával (ortogonális, térképi 
rendszerbe transzformált légi fotó 
segítségével) létrejövő adatbázis 
alapján, egyszerűsített eljárás-
ként szabályozzuk a magántelken 
történő fakivágást. Az adatbázist 
– az esetleges javítások, pontosí-
tások érdekében – a lakosság szá-
mára közzétesszük.
 
 Választási program  Kibővítjük 
a „Fogadj örökbe egy közterüle-
tet” elnevezésű programunkat. 
A kerületi intézmények és a civil 
szervezetek mellett bárki más-
nak is lehetősége lesz egy általa 

A Marczibányi tér–Felvinci út–Ribáry utca–Aranka utca 
és a Marczibányi tér–Alvinci út–Garas utca kereszte-
ződésében a meglévő csomópontok forgalmi rendjét is 
megváltoztatva körforgalmakat terveztetett az önkor-
mányzat, amelyek kivitelezésére 2019 tavaszán kerül 
sor. A jelenlegi kialakítás szerinti mindkét csomópont 
„jobbkezes” szabályozású. Ez rendkívül balesetveszé-
lyes egyrészt a helyszín geometriai adottságai miatt (me-

redek emelkedő/lejtő), másrészt a terület fő irányát, az 
Aranka utca/Ribáry utca–Garas utca irányt használók 
gyakran figyelmetlen, a jobbkéz-szabályt nem betartó 
magatartása miatt. A körforgalmak kialakításának célja 
tehát a balesetek számának csökkentése, az egyértelmű 
alá- és fölérendelt elsőbbségi viszonyok kialakítása. 
A munkákkal egy időben megújul a két csomópont kö-
zötti terület és rendezettebbé válik a parkolás is.

A TISZTA ÉS RENDEZETT II. KERÜLETÉRT

 MEgújuL A MARcZIBÁnyI TéR éSZAKI OLdALA 
Negyedévente veszélyeshulladék-gyűjtési akciókat szerve-
zünk, emellett az idei évtől a mozgásukban korlátozott idő-
sektől közvetlenül a háztartásukból is begyűjtjük az elektro-
nikai hulladékot

2019 tavaszán körforgalmat alakítunk ki a Marczibányi tér északi oldalán, 
megújul a terület és rendezettebbé válik a parkolás
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választott közterület, vagy köz-
területrész felügyeletére, gondo-
zására. A résztvevők évről évre 
jutalomra pályázhatnak.
 Eddigi eredmények  Ígéretünk-
höz híven kibővítettük a „Fo-
gadj örökbe egy közterületet” 
programot, így 2017-től már 
magánszemélyek is indulhat-
tak a pályázaton. Ezen lehető-
ség megnyitásának, továbbá a 
felhívás Budai Polgárban és a 
kerület Facebook-oldalán való 
folyamatos megjelentetésének 
köszönhetően egyre többen él-
tek a program biztosította lehe-
tőségekkel. 

A pályázat jelentkezési idejét 
meghosszabbítottuk, továbbá 
ennek zökkenőmentessége ér-
dekében megvalósítottuk a pá-
lyázatok folyamatos, beérkezési 
sorrendben történő elbírálását. 
Bízunk benne, hogy a tenden-
cia folytatódik, és a következő 
évben tovább növekszik a prog-
ramban részt vevők száma.
 
 Választási program  Bővítjük 
a korábban kialakított kutya-
futtatók felszerelését, a Szabad-
ság úti sporttelep mellett pedig 
ügyességi parkot alakítunk ki a 
négylábúak számára.
 Eddigi eredmények  Az idén 
negyedik születésnapját ün-
neplő Pokorny józsef Sport- és 
Szabadidőközpont közvetlen 
szomszédságában, a Kadarka 
és az Áchim András utca által 
határolt saroktelken található 
agility-pálya rendkívül nép-
szerű. A pályát az idei évtől 
ivókúttal láttuk el. A kutya-
ügyességi-pálya a közösség-
építés újabb helyszínévé vált 

Hidegkúton: az egyébként is 
jó kapcsolatokat ápoló és szo-
ros közösséget alkotó kutyások 
kulturált körülmények között 
találkozhatnak egymással, és 
még hasznosabban tölthetik el 
szabadidejüket kedvenceikkel. 
 
 Választási program  Megálla-
podást kötünk a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt.-vel arról, 
hogy a már ismert járdatisztító 
gépeken kívül a kerület irányí-
tása alatt álló úttisztító gépek 
is üzemeljenek városrészünkben.
 Eddigi eredmények  Járdatisztí-
tó gépparkunkat folyamatosan 
korszerűsítjük, és folytatjuk az 
egyeztetéseket a fővárossal és 
az FKF nonprofit Zrt.-vel an-
nak érdekében, hogy a főváro-
si úttisztító gépek valamilyen 
együttműködés keretében a ke-
rületi igényeknek megfelelően, 
a II. kerületi fenntartású utakon 
is munkába állhassanak.
 
 Választási program  Azokon 
a területeken, ahol a gépi ta-
karítás nem kellően hatékony, 

élőerős utcasepréssel javítjuk a 
köztisztaságot.
 Eddigi eredmények  Az elmúlt 
években két munkatársunk fo-
lyamatosan járja a kerületet, és 
takarítja a járdákat, parkokat, 
valamint a szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek környezetét, 
mert sajnálatos módon az utób-
bi helyszínekre hordják sokan a 
háztartási hulladékot is.
 
 Választási program  Folytatni 
kívánjuk az illegális reklámtáb-
lák elleni küzdelmet.
 Eddigi eredmények  A Város-
üzemeltetési Igazgatóság mun-
katársai folyamatosan figyelik 
a kerületben elhelyezett hir-
detéseket. Évente két-három 
alkalommal átfogó ellenőrzést 
tartanak, amelynek során a ke-
rület egész területén felmérik a 
kihelyezett reklámhordozókat. 
A 2017 őszén elfogadott új ön-
kormányzati rendelet tovább 
szigorítja a településképet meg-
határozó reklámok és plakátok 
elhelyezését.

  

Az egészség megőrzése és a 
megfelelő színvonalú beteg-
ellátás biztosítása egyike leg-
fontosabb feladatainknak. 
Az elmúlt években indított – 
sikeresnek bizonyuló – prog-
ramok bővítésével még többet 
kívánunk ezen a téren elérni.

 Választási program  Pályáza-
ti források felhasználásával új, 
egységes, a mai kor igényeit min-
denben kielégítő épületet alakí-
tunk ki a Kapás utcai II. kerületi 
Egészségügyi Szolgálat számára. 
Célunk, hogy minden szükséges 
vizsgálatra egyetlen helyszínen 
kerülhessen sor, és ne kelljen 
„vándorolni” az intézmény kü-
lönböző telephelyei között.
 Eddigi eredmények  Magyar-
ország Kormánya döntött az 
Egészséges Budapest Program 
keretében megvalósuló járóbe-
tegszakellátás-fejlesztésekhez 
szükséges feladatokról. A II. ke-
rületi Egészségügyi Szolgálat 
integrált járóbeteg-szakellátá-
sának megvalósítására 6,8 mil-
liárd forintnyi forrást biztosíta-
nak, amelynek eredményeként 
egy új, többemeletes, korszerű 
szakrendelő épülhet a Frankel 
Leó úton, az önkormányzat tel-
kén. A beruházás eredményeként 
sor kerül a külső telephelyek át-
költöztetésére, az orvostechnikai 
eszközök modernizálására, kúra-
szerű ellátások fejlesztésére, va-
lamint az informatikai rendszer 
eszközparkjának korszerűsítésé-
re is (a költözés nem érinti Pest-
hidegkúton a Községház utcai 

rendelőt, ahol a szakellátások 
továbbra is biztosítottak lesznek 
az ott lakók számára). 2019-ben 
kezdődhet el az új épület kivite-
lezése, az átadás – reményeink 
szerint – 2020-ra várható. A fej-
lesztés nagymértékben javítja 
az ellátásra szorulók helyzetét, 
valamint növeli az egészségügyi 
ellátás hatékonyságát. 
 
 Választási program  Fővárosi és 
kormányzati szinten kezdemé-
nyezzük a Szent János Kórház 
helyzetének mielőbbi rendezését, 
hogy végre méltó körülmények 
között történjék a kerületi bete-
gek ellátása.
 Eddigi eredmények  Közép-Buda 
teljes egészségügyi ellátása meg-
újulhat hamarosan. A Szent János 
Kórház az Egészséges Budapest 
Program egyik kiemelt fejlesztési 
területe. A 2017 októberében be-
jelentett korszerűsítés és eszköz-

parkfejlesztés több ütemben, de 
folyamatos ellátás mellett zajlik. 
A betegek már 2018 második fe-
létől érzékelhetik a felújítások 
kedvező hatását. A kormány 2018 
októberében jelentette be, hogy 
Budapesten az eddig tervezett há-
rom helyett négy centrumkórház 
lesz, köztük a Szent János Kór-
házzal. A II.  Kerületi Önkor-
mányzat évek óta szorgalmazta 
a budai kórház felújítását, így a 
kormány döntésével az észak- és 
közép-budai régió lakóit XXI. 
századi centrumkórház fogja el-
látni. A kormány 495 millió fo-
rintot biztosít a tervezésre, ezzel 
egy sürgősségi ellátással is ren-
delkező, több mint ötszáz férő-
helyes, könnyen megközelíthető, 
modern kórház építése, újjáépíté-
se kezdődhet meg, jelentősen ja-
vítva ezzel a térség egészségügyi 
ellátásának minőségét. A Szent 
jános Kórházért tett erőfeszíté-

AZ EgéSZSégES II. KERüLETéRT

A Szent János Kórház is centrumkórház lesz

Egyre népszerűbb a „Fogadj örökbe egy közterületet” 
elnevezésű környezetszépítő programunk
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sekben nagy szerepe volt a civi-
leknek, akik aláírásgyűjtésükkel 
is segítették, hogy napirenden 
maradjon a kórház felújításának, 
átalakításának a kérdése.
 
 Választási program  A tulaj-
donunkban álló háziorvosi ren-
delők felújítását követően meg-
felelőbb helyszínre költöztetjük 
a Lipótmezei úti háziorvosi 
rendelőt. Megállapodást kötöt-
tünk a Budapesti Szent Ferenc 
Kórházzal, hogy a hamarosan 
megépülő új, korszerű épület-
részében helyet biztosítson az 
ellátásnak.
 Eddigi eredmények  Hamaro-
san elkészül a Budapesti Szent 
Ferenc Kórház új épületrésze. 
Amint ez megtörténik, a kórház 
és a kerület közti megállapodás 
értelmében átköltözhetnek az or-
vosi rendelők. Az új épületrész 
elkészültéig – ideiglenes meg-
oldásként – a jobb betegellátási 
környezet biztosítása érdekében 
2016 októberétől a Lipótmezei úti 
rendelő háziorvosai a Széher út 
71. szám alatti Assisi Szent Fe-

renc Leányai Kongregáció épü-
letében kialakított rendelőben 
fogadják a körzetükhöz tartozó 
lakosságot.
 
 Választási program  Tovább 
bővítjük nagy sikerű, díjtalan 
szűrőnapjaink vizsgálati palet-
táját, hogy minél több lappangó 
betegséget lehessen időben diag-
nosztizálni.
 Eddigi eredmények  A progra-
mot 2011 ősze óta évente kétszer 
rendezzük meg a II. Kerületi Ön-
kormányzat Egészségügyi Szol-
gálatának Kapás utcai rendelő-
jében, 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 vehet-
nek részt azok a lakosok, akik-
nek az általános szűrőnapok 
eredményei alapján ez javasolt. 
A vizsgálati palettát folyamato-
san bővítjük, így a bőrgyógyásza-
ti szűrést 2013-ban vezettük be új 
elemként, 2017 tavaszától a Kapás 

utcában a nőgyógyászati szűrés 
emlőszűréssel is kiegészült, 2018 
őszétől pedig testtömegindex-, 
testfolyadéktartalom- és izom-
tömeg-meghatározásra is van 
lehetőség. Önkormányzatunk 
emellett 2017-ben csatlakozott a 
Hidegkúti családi Iránytű Egye-
sület által évről évre megszerve-
zett Hidegkúti Sportparádéhoz, 
kihelyezett egészségügyi szűrő-
vizsgálatokkal és tanácsadással 
színesítve a rendezvényt. Szin-
tén 2017-től jelentkezhetnek II. 
kerületi lakosok a Szent Ferenc 
Kórház Budán élő családokat 
segítő, ingyenes otthonápolási 
tanfolyamaira. 
 
 Választási program  Továbbra is 
elkötelezettek vagyunk az Orszá-
gos Pszichiátriai és Neurológiai 
Intézet (OPNI) és a Budai Gyer-
mekkórház területének egészség-
ügyi célú hasznosítása mellett. 
 Eddigi eredmények  Minden fó-
rumon képviseljük kerületünk e 
két egészségügyi intézményének 
érdekeit.

 

Az elmúlt években – a kerület 
nagyobb biztonsága érdekében 
– számos infrastrukturális fej-
lesztésre, szervezeti átalakítás-
ra került sor. Minden illetékes 
szervezettel megállapodást kö-
töttünk a hatékony együttmű-
ködésről. A következő időszak-
ban nagy hangsúlyt helyezünk 
a dolgozói létszám és a techni-
kai felszereltség bővítésére.

 Választási program  Jelentősen 
növeljük a térfigyelő-kamerák 
számát, és biztosítjuk az ellen-
őrzéshez szükséges emberi erő-
forrást is. A jól körülhatárolható 
területeken – ilyen például Adyli-
get – a ki- és belépőpontok össze-
hangolt megfigyelésével segítjük 
a bűnmegelőzést és a felderítést.
 Eddigi eredmények  A kame-
rák számának bővítése a kö-
vetkező évek egyik fő feladata, 
ennek előkészítése megtörtént. 
Elkészültek a rövid, közép- és 
hosszú távú tervek. 
 
 Választási program  Technikai 
eszközökkel és anyagi támoga-
tással járulunk hozzá a II. Kerü-
leti Rendőrkapitányság eredmé-
nyes munkájához.
 Eddigi eredmények  Technikai 
eszközökkel támogattuk a kerü-
leti rendőrkapitányság azon tö-
rekvését, hogy újból működjön 
a körzeti megbízotti szolgálat, s 
így önkormányzatunk segítségé-
nek is köszönhetően a rendőrök 
munkájuk során közelebbi, sze-
mélyes kapcsolatba kerülhetnek 
mind a lakossággal, mind a ke-

A BIZTOnSÁgOS II. KERüLETéRT

rületi intézményekkel. Emellett 
évente kétszer anyagi támoga-
tást nyújtunk a kerületi rend-
őrkapitányság munkatársainak 
jutalmazásához, munkája elis-
meréseként pedig – a kollégák 
szavazata alapján – évente egy 
főt díjazunk az év rendőre ki-
tüntető címmel.
 

Ezen kívül ingyenes, okoste-
lefonos segélyhívórendszert in-
dított a II. Kerületi Önkormány-
zat. A rendszer segítségével a 
II. kerületi bajba jutott lakosok 
egyetlen hívással azonnali se-
gítséget kérhetnek. A szolgál-
tatás alapja az okostelefonokra 
ingyenesen letölthető Helpynet 
elnevezésű alkalmazás, amely 
– segélyhívás esetén – a II. ke-
rületi közterület-felügyelet 24 
órás ügyeletét riasztja. A disz-
pécser a hívás jellegétől függően 
vagy saját maga kezdeményez 
intézkedést és szükség esetén a 

helyszínre küldi a legközeleb-
bi járőrt, vagy pedig továbbítja 
a riasztást a mentőknek, a tűz-
oltóknak vagy a rendőrségnek. 
Segélyhíváskor automatikusan 
értesítés megy két, a regisztrá-
ciókor megadott telefonszámra, 
így a hozzátartozók is rögtön 
tudomást szerezhetnek arról, 
ha baj történt. Az önkormány-
zat vezetése a segélyhívórend-
szer bevezetésével elsősorban 
a gyerekeknek és szüleiknek, 
valamint az idősebb korosztály-
nak kíván segítséget nyújtani, 
hiszen ők azok, akik leginkább 
szorulhatnak azonnali, külső se-
gítségre.
 
 Választási program  Növeljük 
– elsősorban járőrszolgálatot 
teljesítő munkatársakkal – Vá-
rosrendészeti Irodánk állomá-
nyát, hogy csökkenteni lehessen 
a betörések és az autólopások 
számát. 

A II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 
pszichiátriai szakrendelése tavasszal az Ürömi utca 24–28. 
számú házba költözött. A Menta – Mentálhigiénés Központ-
ban felújított rendelőben, kellemes környezetben foglal-
kozhatnak a II. kerületi páciensekkel a pszichológusok és a 
pszichiáterek. A II. Kerületi Önkormányzat által támogatott 
teljes körű rendelőfelújítás mintegy bruttó 31,5 millió fo-
rintba került. A Menta központban mind az ellátottaknak, 
mind az egészségügyi dolgozóknak sokkal komfortosabb 
helyet tudnak biztosítani: minden rendelő pszichológusnak 
és pszichiáternek van saját szobája, és csoporthelyiséget is 
kialakítottak. A részlegnél jelenleg három orvos, három 
pszichológus és öt szakasszisztens dolgozik.

 MEgújuLVA VÁRjA BETEgEIT A MEnTÁLHIgIénéS KÖZPOnT 

Anyagi támogatással járulunk hozzá 
a II. Kerületi Rendőrkapitányság eredményes munkájához

Felújított rendelő, kellemes környezet 
a Menta – Mentálhigiéniás Központban
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 Eddigi eredmények  A haté-
konyság érdekében 2016-ban 
növeltük a Városüzemeltetési 
Igazgatóság dolgozóinak lét-
számát. Az új munkatársaknak 
köszönhetően hatékonyabb a 
térfigyelő-kamerák folyamatos 
figyelése és a szükséges, azon-
nali reagálásokat is gyorsabban 
tudjuk elindítani. 
 
 Választási program  A koráb-
biaknál intenzívebb közvilá-
gítás-fejlesztési programmal 
tesszük biztonságosabbá közte-
rületeinket.
 Eddigi eredmények  A kerék-
párosoknak és az autósoknak 
egyaránt biztonságosabb lett a 
közlekedés a Hidegkúti út kül-
ső szakaszán. A hálózat kiépíté-
se ugyan nem a II. Kerületi Ön-
kormányzat feladata lett volna, 
de a balesetveszély csökkentése 

érdekében a kerület 2016-ban 
mintegy 14 millió forintból 400 
méter hosszan lámpasort létesí-
tett a Leshegy utcától Solymár 
irányában a városhatárig. 

A beérkezett igények alapján 
2017-ben mintegy hat helyszínen 
közvilágítási rendszer fejleszté-
sét nyújtottuk be engedélyez-
tetésre az üzemeltető BdK Kft. 
felé. Az engedélyek beszerzése 
után lehet telepíteni a közvilá-
gítási lámpatesteket.
 
 Választási program  Folytatjuk 
a kerületi drogprevenciós és bűn-
megelőzési stratégiák megvalósí-
tását, amelyek középpontjában a 
különböző célcsoportok személy-
re szabott oktatása és informá-
lása áll.
 Eddigi eredmények  Sikere-
sen együttműködünk a kerületi 
rendőrkapitánysággal. A kábító-

szer-prevenciós programot a kép-
viselő-testület által elfogadott, a 
drogprobléma visszaszorítását 
célzó helyi stratégiával össz-
hangban alakítottuk ki. 
 
 Választási program  Rendeletben 
szabályozzuk azokat az alapvető 
elvárásokat, amelyek a kulturált, 
konfliktusoktól mentes állattar-
tást szolgálják.
 Eddigi eredmények  A kerü-
letben tapasztalt állattartással 
kapcsolatos problémák és konf-
liktusok könnyebb, gyorsabb 
megoldása és feloldása érdeké-
ben szükségesnek tartjuk a kedv-
telésből tartott állatok tartásáról 
szóló kormányrendelet bizonyos 
pontjainak helyi szinten történő 
részletesebb szabályozását, ami-
vel kapcsolatban az egyeztetések 
már megkezdődtek.

 

A kicsinyekről, az idősekről, 
az elesettekről történő gondos-
kodás szerteágazó, nagy figyel-
met igénylő feladat. Az elmúlt 
években kiemelkedő eredmé-
nyeket értük el ezen a területen, 
de folytatni szeretnénk a meg-
kezdett munkát. 

 Választási program  Tovább 
bővítjük az óvodai és iskolai 
férőhelyeket, hogy minden kis-
gyermek hozzájusson a lakóhe-
lyéhez minél közelebb eső, ma-
gas színvonalú, térítésmentes 
ellátáshoz.
 Eddigi eredmények  Az óvodai 
férőhelyek bővítése eredménye-
ként elmondhatjuk, hogy önkor-
mányzatunk valamennyi óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek ré-
szére biztosítani tudja idén is az 
óvodai ellátást a kerületi intéz-
ményekben. A 2017-ben pályá-
zati forrásból megvalósult a Bo-
lyai utcai és a Községház utcai 
óvoda energetikai felújítása, és 
ehhez kapcsolódva a Községház 
utcai épület belső átalakítása.

A 2015 tavaszán átadott új épü-
letszárnnyal a Szemlőhegy utcai 

Óvoda kilenc csoportban tudja 
fogadni a gyermekeket. A száz 
új férőhely – az óvodai körze-
tek átalakításával – hozzájárult 
ahhoz, hogy az intézmény nem-
csak a körzetéhez tartozó gyer-
mekek elhelyezését tudja biz-
tosítani, hanem a kerület más 
részén lakó gyermekekét is, ez-
zel segítve a kisebb kapacitással 
rendelkező óvodákat. 2018-ban 
öszesen 92 millió forint érték-
ben voltak felújítási és korsze-
rűsítési munkálatok a kerületi 

bölcsődékben, óvodákban és 
szociális intézményekben.
 
 Választási program  Megkezd-
jük időseket ellátó gondozási 
központjaink ütemezett felújítá-
sát és korszerűsítését. Lehetősé-
get teremtünk új szolgáltatások 
bevezetésére is.
 Eddigi eredmények  2016 telén 
átadtuk a Fillér utcai II. Szá-
mú gondozási Központ fel-
újított és korszerűsített épü-
letét. A befejezést követően 
új funkcióval is bővült az in-
tézmény: napközbeni demen-
sellátást is biztosít idősek szá-
mára, és mára már maximális 
kihasználtsággal működik.
 
 Választási program  Azon idős-
korú polgáraink számára, akik-
nek az önálló közlekedése kor-
látozott és családtagjaikra sem 
támaszkodhatnak, kedvezményes 
szállítást biztosítunk a kerületi 
egészségügyi intézményekbe.

A gOndOSKOdó II. KERüLETéRT

A városrendészek és a rendőrök közösen felügyelik a kerület közterületeinek rendjét, többek 
között ellenőrzik a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyek használatát

Kívül-belül megújult a kilencven éve 
épült Községház Utcai Óvoda

Új óvoda létesül négy foglalkoztatóval a Szabadság utca és a Kadarka utca 
találkozásánál a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont közvetlen 
szomszédságában. Létrehozásával a Községház utcai Óvoda Hidegkúti 
úti Tagóvodájának (Hidegkúti út 220.) csoportjait váltják ki. A földszinttel, 
emelettel és részleges pinceszinttel létesítendő óvoda hasznos alapterü-
lete 1166 négyzetméter lesz, akadálymentesítetten, az óvoda számára 
kialakított kerttel, belső parkolóval, melegítőkonyhával, tetőn elhelyezett 
napelemekkel, öntözésre használt csapadéktárolóval készül. Az új óvoda 
megnyitása – reményeink szerint – 2019 őszére várható.

 új óVOdA éPüL A KAdARKA uTcÁnÁL 
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 Eddigi eredmények  Városré-
szünkben az egyik legnagyobb 
egészségügyi fejlesztés a mo-
dern Rét utcai háziorvosi rendelő 
megnyitása volt. Az önkormány-
zathoz érkezett visszajelzések 
szerint a létesítmény megkö-
zelítése, különösen az idősebb 
korosztály számára nehézséget 
okoz. 2017 áprilisában ezért el-
indítottuk a Rét utcai rendelő-
járatot, ami a háziorvosokhoz 
történő közlekedést segíti. A já-
ratokat azok a betegek vehetik 
igénybe, akik tömegközlekedési 
eszköz használatára képesek és 
fertőző betegségben nem szen-
vednek. A szolgáltatást napja-

inkra közel 3000 kerületi polgár 
vette már igénybe.
 
 Választási program  Tovább bő-
vítjük a Kerület Kártya Plusz ked-
vezményeit.
 Eddigi eredmények  A lakossá-
gi igények felmérése után és az 
érintett üzletekkel történő egyez-
tetéseket követően tovább szeret-
nénk bővíteni a termékek körét 
és az elfogadóhelyek számát. 
 
 Választási program  Folytatjuk 
játszótér-fejlesztési programun-
kat arra törekedve, hogy minden 
korcsoport megtalálja kedvelt 
játszóeszközeit.

 Eddigi eredmények  A felnőtt 
korosztályt érintő fejlesztés va-
lósult meg a Fenyves parkban, a 
Mechwart ligetben, a csatárka út 
és Pitypang utca sarkán, illetve 
a Pokorny József Sport- és Sza-
badidőközpontban, amelynek 
keretében szabadtéri felnőtt fit-
neszparkokat alakítottunk ki. To-
vábbi öt újabb helyszínnel pályá-
zunk ilyen parkok kialakítására. 

2018-ban további fejlesztések 
jöttek létre, illetve még idén ké-
szen lesznek a Vérhalom téri, a 
Sajka utcai, a Bajvívó utcai, a 
Temető utcai és a Zsigmond téri 
játszótéren, valamint a Fenyves 
parkban és a Csévi utca–Csalán 
út találkozásánál lévő játszóté-
ren. A hét helyszínen több mint 
50 millió forintból különböző 
játszóeszközöket helyeznek, he-
lyeztek ki és több helyen gumi-
burkolatot is cserélnek. A Vér-
halom téri játszótéren a 4–10 
éves korosztály számára megfe-
lelő kombinált játékkal bővült 
az eszközök száma, és párakapu 
épült. A Zsigmond téren is a ha-
sonló korú gyerekeknek építe-
nek játszóvárat. A Fenyves park-
ban mérleghinta, a Sajka utcai 
és a Bajvívó utcai játszótéren 
új, kétüléses hinta várja majd a 
kicsiket, a Csévi utcai parkban 
mászóhálót fognak telepíteni, a 
Temető utcai játszóhelyen pedig 
csúszda épül. A játékok alá ütés-
csillapító öntöttgumi burkolatot 
terítenek. A cseppkő utca és a 
Zöldkert út kereszteződésében 
lévő játszótéren a focipálya ön-
töttgumi burkolatot és napvitor-
lát kapott.

A Fenyves park árnyékos ré-
szén – a kerület egyik legnépsze-

rűbb fejlesztéseként – közpon-
ti költségvetési támogatással 
KRESZ-park épült a fák között 
vezetett utakkal. A pályán gya-
logátkelőhely, jelzőlámpa, kör-
forgalom, útkereszteződések 
várják a gyerekeket táblákkal 
jelölve. A játszótér homokozója 
felett napvitorla óvja a kicsiket 
a közvetlen napsugárzástól.
 
 Választási program  Újabb gya-
logátkelőhelyeket alakítunk ki a 
biztonságosabb gyalogosközleke-
désért.
 Eddigi eredmények  2016-ban 
több gyalogátkelőhely tervez-
tetését indítottuk meg, amelyek 
engedélyeztetése megtörtént, 
megvalósításukra várhatóan 2018 
őszén kerülhet sor. gyalogátke-
lőhely létesül a cimbalom utca–
Vérhalom tér csomópontjában, 
a Bimbó út–Alsó Törökvész út, 
illetve a Máriaremetei út–Bölény 
utca kereszteződésében és a Má-
riaremetei út 37. előtt.
 
 Választási program  Kibővített 
kínálattal folytatjuk szülők és 
idősek számára szervezett térí-
tésmentes előadás-sorozatainkat. 
 Eddigi eredmények  Szülők Aka-
démiája néven 2011-ben indult 
sikeres programsorozatunk a Mó-
ricz Zsigmond gimnáziumban. 
A program folytatásaként 2016-
tól szűkített célcsoportnak, az 
autizmussal élő gyermekek szü-
leinek kívánunk segítséget nyúj-
tani. Emellett 2012-től elindítot-
tuk az azóta igen népszerűvé vált 
„Sikeres vállalkozásokért!” elne-
vezésű, szintén ingyenesen láto-
gatható rendezvénysorozatunkat, 
amely a helyi vállalkozók igé-

nyeihez igazodva 2014-től klub-
jelleggel működik és díjmentes 
online-marketing-képzéseket 
kínál az érdeklődőknek. Az In-
ternet kortalanul tanfolyamunkat 
első alkalommal 2012 nyarán hir-
dettük meg, így az elmúlt évek-
ben önkormányzatunk több ezer 
időskorúnak biztosította az inter-
netes ismeretek elsajátításának 
lehetőségét.

2017 tavaszán kezdetét vette 
az Okosan az okoseszközök-
ről ingyenes programunk. cél-
ja, hogy segítséget nyújtson az 
okostelefonok, illetve a tábla-
gépek használatában. Emellett, 
lakossági kérésnek eleget téve, 
elindítottuk új tanfolyamunkat 
2017 szeptemberétől azoknak, 
akik korábban már elvégezték 
az Internet kortalanul tanfolya-
mot, de nem boldogultak az új 
Windows 10 operációs rendszer-
rel. Így a frissítő tanfolyam alatt 
elsajátíthatják a fontosabb válto-
zásokat. A II. Kerületi Idősügyi 
Tanáccsal együttműködve szép-
korú polgárainknak további, 
ismeretbővítő és egészségügyi 
témájú ingyenes tanfolyamokat 
szerveztünk.

2018-ban díjmentesen láto-
gatható főzőklubot indítottunk 
szépkorú lakosok számára, a je-
lentkezők szakképzett dieteti-
kusok vezetésével készíthetnek 
egészséges és finom ételeket a 
Törökvész úti Általános Iskola 
tankonyhájában.
 
 Választási program  Korszerű, 
tömegközlekedési eszközökkel 
megközelíthető, akadálymentesen 
elérhető okmányirodát alakítunk 
ki a hűvösvölgyi végállomás kö-
zelében, hogy megkönnyítsük a 
környéken lakók ügyintézését.
 Eddigi eredmények  2015 decem-
berében átadták a Kormányablakot 
a Hűvösvölgyi Szolgáltatóház-
ban. 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 Pest-
hidegkút lakossága a korábbinál 
kényelmesebben és gyorsabban 
intézhesse ügyeit.

 

Balatonfenyvesen a Balaton utcában található gyerektábor állaga erősen 
leromlott, funkcióját már nem tudta megfelelően ellátni, ezért úgy döntött 
az önkormányzat, hogy helyére a kor igényeinek megfelelő, 80 gyermek 
egyidejű táboroztatására alkalmas épületegyüttest létesít. A kivitelezés 
2017 őszén kezdődött és 2018 nyarán fejeződött be. Az összesen közel 
800 négyzetméternyi hasznos alapterületű tábor – többek között – 8 db 
10 fős szobát, tanári szobákat, betegszobákat, kommunális helyiségeket, 
valamint a tábor működéséhez szükséges étkezőt és teljesen felszerelt 
melegítőkonyhát foglal magába. A tábor akadálymentessége a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően biztosított. Az épületegyüttes egy esztétikusan 
kialakított közösségi teret határol, az épületek és a vízpart között mű-
anyag burkolatú sportpályát alakítottak ki. Az összességében 373 millió 
forint értékű beruházással megvalósult tábor 2019 nyarától tudja fogadni 
a nyaralni vágyó gyermekeket.

  MEgújuLT A BALATOnyFEnyVESI TÁBOR 

Nyolcvan gyermek táborozhat egyszerre a Balaton partján

Több ezren végezték már el az önkormányzat 
ingyenes számítógépes tanfolyamát
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2006 óta az önkormányzati fel-
adatellátás minden területén 
komoly eredményeket értünk 
el. Városrészünk jövőjét azon-
ban csak a folyamatos fejlődés 
biztosíthatja. 

 Választási program  Az érintett 
szervezetekkel együttműködve se-
gítjük a volt Ganz-telep III. szá-
mú tömbjének helyén létesítendő 
közpark megvalósulását. 
 Eddigi eredmények  2015 jú-
niusára az egykori ganz-gyár 
csarnokának és az úgynevezett 
Melegpörgető épületének bon-
tása is befejeződött. jelenleg fo-
lyamatban van a Millenáris Park 
bővítését célzó fejlesztés utolsó 
szakasza. A tervek alapján egy 2,5 
hektáros park létesül kávézók-
kal, modern játszótérrel és egy 
különleges zöldfal-installációval, 
a terület alatt pedig mélygarázs 
kap majd helyet. A tervek szerint 
a Millenáris Park bővítése 2019-
ben készülhet el, a budapestiek 
ekkor vehetik majd birtokukba 
a zöld közparkot és a parkolási 
gondokat enyhítő mélygarázst.
 
 Választási program  Kezdemé-
nyezzük az illetékeseknél a Széna 
téri buszvégállomás áthelyezését, 
hogy élhetőbb környezetet teremt-
sünk a környék lakói számára.
 Eddigi eredmények  Várhatóan 
2019-ben megkezdődhet a Szé-
na tér átalakítása. A Fővárosi 
Közgyűlés 2018 júniusában el-
fogadta a Széna tér felújításának 
tervezéséhez és kivitelezéséhez 
szükséges dokumentumokat. 

lett a hatalmas lakossági igényt is 
kiszolgáló, megfelelő kapacitás-
sal bíró, jól üzemeltethető uszo-
dát építünk.

Az új funkció környezetbe 
illeszkedése érdekében kap-
csolódó fejlesztéseket is végre-
hajtunk, a beruházás az érintett 
városrész megújulását is szol-
gálja. célunk, hogy a lehető 
legkisebb forgalmi terhelés ne-
hezedjen az uszodatömb belse-
jére. A főbejárat és a létesítmény 
parkolója a Máriaremetei út fe-
lől lesz elérhető. A Máriaremetei 
úton a Bölény utcánál gyalog-
átkelőhely létesült, az uszoda 
előtti buszmegállókat a főbejá-
rathoz illeszkedően áthelyeztük, 
és megállóöblöket alakítottunk 
ki a buszok számára. Az uszo-
datömböt határoló utcákban 
forgalomcsillapító küszöböket 
helyeztünk el, a sportközpont 
kerékpáros megközelítését elő-
segítendő a Kadarka utca–Sza-
badság utca, illetve a Máriareme-
tei út felől is kerékpárút létesült, 
és a teljes tömböt körülveszi 
majd a gyalogjárda. Mindemel-
lett felújítottuk a gyalogos és 
kerékpáros átvezetést is szolgá-

A tér terveztetése 2019 júniu-
sának végén fejeződhet be, a 
kivitelezés ezt követően indul, 
a munkálatok a tervek szerint 
2020 végéig tartanak. A felújí-
tás célja, hogy az autóbusz-vég-
állomás megszüntetésével és a 
terület átalakításával a Széna te-
ret minél nagyobb zöldfelületű 
köztérré alakítsák. Az előzetes 
elképzelések szerint megszűn-
ne az Ostrom és a Hattyú utca 
közötti parkoló, valamint ren-
deznék a tér csalogány és Haty-
tyú utcához kapcsolódó részeit 
is. A felújítás eredményeként 
csökkenni fog a zaj- és a leve-
gőszennyezettség, de jelentősen 
javul a környezet minősége, épí-
tészeti értéke és használhatósá-
ga is. Az összköltség mintegy 2,5 
milliárd forint.
 
 Választási program  Továbbvisszük 
a Szabadság úti sporttelep lakos-
sági együttműködéssel kimunkált 
fejlesztési koncepcióját, és minden 
lehetséges eszközzel segítjük az 
uszoda mielőbbi megépülését.

ló középszigetes gyalogátkelő-
helyet a Máriaremetei út–Kont 
vezér utca torkolatánál, és egy-
befüggő járdafelületet alakítot-
tunk ki a Francia iskola bejára-
tától a Bölény utcáig.

A Máriaremetei út–Áchim 
András utca–Kadarka utca–Sza-
badság utca által határolt teljes 
lakótömb rendezésére, egységes 
tájépítészeti arculatának kiala-
kítására – a kerületi önkormány-
zatok számára meghirdetett 
TÉR_KÖZ 2018 városrehabilitá-
ciós pályázaton – idén ősszel 300 
millió forintos támogatást nyer-
tünk el a fővárostól. A „Közös-
ségi Liget megvalósítása” című 
projekt keretében a Pokorny 
józsef Sport- és Szabadidőköz-
pont égisze alatt ma is működő 
közösségi szabadidőparkot to-
vábbfejlesztjük, új funkciókkal 
bővítjük. Legfőbb célkitűzésünk, 
hogy a kerületben élő családok, 
helyi kisközösségek számára – a 
pénzért igénybe vehető sporto-
lási lehetőségek mellett – ingye-
nesen is biztosítsunk kulturált 
lehetőséget a szabadidő hasznos 
eltöltésére. 
 

 Eddigi eredmények  2014-ben 
adtuk át a Pokorny József Sport- 
és Szabadidőközpontot, amely 
labdarúgó- és teniszpályákat, 
az ezeket kiszolgáló létesítmé-
nyeket, valamint egy közössé-
gi célokat szolgáló, ingyenesen 
használható szabadidőparkot 
foglal magában – futókörrel, pé-
tanque-pályával, kültéri fitnesz-
gépekkel, pingpongasztalokkal, 
szaletlikkel és kiépített tűzrakó-
hellyel. A közösségi funkciók 
2015-ben tovább bővültek: erőn-
léti (ún. street workout) és kutya-
ügyességi (ún. agility) eszközök 
telepítésével. 

2017-ben elkészült az uszoda 
kiviteli terve, módosított épí-
tési engedélyt szereztünk, és 
sikeresen lezárult a kivitelező 
kiválasztására irányuló uniós 
közbeszerzési eljárás is, így 2018 
márciusában elindult a gyarmati 
dezső uszoda építése. célkitűzé-
sünk a kezdetektől változatlan: 
a vízilabdautánpótlás-nevelé-
sen alapuló, az iskolai és óvodai 
úszáslehetőség biztosítása mel-

 Választási program  Teljesítve a 
városrész lakóinak jogos kíván-
ságát, temetkezési emlékhelyet 
létesítünk Pesthidegkúton.
 Eddigi eredmények  A pest-
hidegkúti lakók részéről rég-
óta meglévő, temetkezési hely 
biztosítására vonatkozó jogos 
igény kielégítésére önkormány-
zatunknak – többéves admi-
nisztratív előkészítést, komoly 
anyagi áldozatvállalást követő-
en – egyetlen jogszabályok adta 
lehetősége van: olyan kegyeleti 
emlékhely kialakítása, ahol ur-
nás sírhelyek elhelyezését tud-
juk biztosítani. A temetkezési 
emlékhely kialakítására a tervek 
szerint a városrész külső hatá-
rában – 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. 
Jelenleg továbbra is a fejlesz-
tés adminisztratív előkészítése 
zajlik, a megvalósításra csak la-
kossági konzultációt követően 
kerülhet sor. 
 
 Választási program  Az iskola-
épületek bővítése során kiemelt 
figyelmet fordítunk a Máriare-
mete–Hidegkúti Ökumenikus Ál-
talános Iskola és a Szabó Lőrinc 
Általános Iskola és Gimnázium 
gondjainak megoldására.
 Eddigi eredmények  2017. ja-
nuár 1-jétől a Közép-Budai Tan-
kerületi Központon keresztül 
az állam vette át az iskolák 
fenntartását és üzemeltetését, 
ám az intézmények bővítése, 

A FEjLődő II. KERüLETéRT

Jövőre megkezdődhet 
a Széna tér átalakítása

Hamarosan szerkezetkész 
a Gyarmati Dezső Uszoda Máriaremetén
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korszerűsítése folytatódik. Bár 
már nem az önkormányzat a 
kerületi iskolák fenntartója, de 
mivel II. kerületi gyerekek ta-
nulnak itt, továbbra is kiemelt 
figyelem illeti az intézményeket: 
a közös szakmai és szabadidős 
programokon túl évi mintegy 
százmillió forinttal járul hozzá 
az iskolák állagmegóvásához. 
A Szabó Lőrinc Két Tannyelvű 
Általános Iskola és gimnázium 
energetikai korszerűsítésére 
több mint egymilliárd forintos 
KEHOP-pályázati támogatás áll 
rendelkezésre, és a magyar kor-
mány központi támogatásával 
2018-ban négy új tanteremmel 
bővül az iskola. A Szabó Lőrinc 
Két Tannyelvű Általános Isko-

 Választási program  Tovább nö-
veljük a népszerű II. Kerület Kár-
tya elfogadóhelyeinek számát. 
 Eddigi eredmények  A lakossági 
igények felmérését és az érintett 
boltokkal történő egyeztetéseket 
követően folyamatosan bővítjük 
a II. Kerület Kártya elfogadóhe-
lyeinek számát. Ezenkívül meg-
újul a II. Kerület Kártya-család. 
nyolc év után modern külsővel 
és új taggal bővül a program: a 
népszerű II. Kerület Kártyához és 
a II. Kerület Kártya Pluszhoz ősz-
től csatlakozik az Ifjúsági Kártya 
is. Az Ifjúsági Kártya kiváltására 
azok jogosultak, akik a II. kerü-
let területén lévő általános vagy 
középiskola nappali tagozatos 
tanulói, és/vagy kerületünkben 
bejelentett állandó lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendel-
keznek. Az új kártya a jogosult-
sággal rendelkező, 6–18 éves II. 
kerületi fiatalok és tanulók szá-

la és gimnáziumban évtizedek 
óta gondot jelentett, hogy nem 
rendelkeztek megfelelő mére-
tű tornateremmel. Mivel a kö-
zel hatvanéves pasaréti épület 
már nem bővíthető, a magyar 
állam 135 millió forintért meg-
vásárolta a szomszédos, mintegy 
1500 négyzetméteres telket, így 
lehetőség nyílik egy új szárny 
létrehozására, ahol a mai kor igé-
nyeinek megfelelő tornatermet 
és öltözőket alakíthatnak ki.
 
 Választási program  Folytatjuk 
az iskolaudvarok és a szabad-
téri sportpályák korszerűsítését, 
ezzel is biztosítva gyermekeink 
számára a mindennapi testmoz-
gás lehetőségét.

mára lehetővé teszi folyamatosan 
bővülő vásárlási és szolgáltatási 
kedvezmények igénybe vételét 
a partnerek elfogadóhelyein, to-
vábbá exkluzív, kifejezetten ezen 
korcsoportnak szóló kedvezmé-
nyeket is biztosít majd. 

 
 Választási program  Újabb hely-
színeken biztosítjuk az ingyenes 
közterületi wifi-elérhetőséget.
 Eddigi eredmények  Az új hely-
színek kiválasztása a Budai Pol-
gárban megjelent felhíváson 
keresztül, a kerület lakosainak 
javaslatai alapján megtörtént. 
2018-ban további helyszínekre 
tervezzük az ingyenes wifi kiépí-
tését: a Pokorny József Sport- és 
Szabadidőközpontban szeptem-
ber végére, a Panoráma Sport-
központban október végére el-
készült, míg a Mansfeld parkban 
előkészítés alatt van a kiépítés.

 

 Eddigi eredmények  2015-ben 
adtuk át az Áldás utcai Álta-
lános Iskola és a Klebelsberg 
Kuno Általános Iskola és gim-
názium új sportpályáját. Elké-
szült a II. Rákóczi Ferenc gimná-
zium sportudvarának felújítása, 
illetve átadtuk a csik Ferenc Ál-
talános Iskola és gimnázium új 
sportszobáját. 2016 nyarán fel-
újítottuk 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 ját-
szóeszközökkel és egy kis foci-
pályával bővül. 
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Tisztelt II. Kerületi Polgárok!
Szeretnénk, ha a képviselő-tes-
tület és a polgármester tevé-
kenysége mindenki számára át-
látható, követhető lenne. Ezért 
tettük hagyománnyá éves be-
számolónkat a Budai Naplóban.

2007 őszén vehették kézbe 
először kiadványunkat. Ahogy 
az elmúlt tizenkét évben min-
dig, idén is ideje a számvetés-
nek: időarányosan mi valósult 
meg 2014-ben tett vállalásaink-
ból, és hol tartanak megkezdett 
munkáink.

Célunk továbbra is változat-
lan: legjobb tudásunk szerint 
dolgozni azért, hogy városré-
szünk napról napra rendezet-
tebb, otthonosabb és szerethe-
tőbb legyen.

Tisztelettel:

 Dr. Láng Zsolt
 polgármester

Budai Napló

Felelős kiadó:
II. Kerületi Önkormányzat 

Polgármesteri Kabinet
Fotó: Budai Polgár archívum 

Példányszám: 49 500

A pesthidegkúti Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program – amely 
jelenleg a Klebelsberg iskolában működik egy-egy osztállyal nyolc évfo-
lyamon – új, önálló épületbe költözik, és gimnáziumi tagozattal bővül. 
A szülői közösség és a II. Kerületi Önkormányzat kezdeményezésére a 
magyar kormány 3,6 milliárd forintot biztosít a Völgy utca 20-22. alatti, több 
éve üresen álló épületegyüttes felújítására. A II. Kerületi Önkormányzat 
vállalta az épületegyüttes teljes körű megújításának és az iskolai funkciók 
elhelyezésének építészeti megoldását célzó koncepcióterv, valamint az en-
gedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és finanszírozását.

Az adyligeti parkban új korosztályos 
játszótér, közösségi terek és több-
funkciós sportpálya is épül. A mun-
kálatok 2018 augusztusában megkez-
dődtek, és november végéig tartanak, 
ezzel az önkormányzati önerővel 
együtt összességében közel 400 mil-
lió forintos pályázati projekt valósul 
meg. Tekintettel Adyliget összetartó 

közösségére – kerületünkben elő-
ször – közösségi tervezés keretében 
készült el a tájépítészeti koncepció-
terv és annak alapján a kiviteli terv. 
A zajosabb sportpálya a Nagykovácsi 
út felőli parkrészen kap helyet, míg a 
nyugodtabb helyet igénylő, több kor-
osztályos játszótér a park felső sarká-
ba kerül. A mostani játszótér legnép-

szerűbb elemét, a csúszkát felújítva 
szintén az új parkba illesztik. A park 
szélén ösvény halad végig, amely 
megállópontjaival tanösvényként 
szolgál, és amely futásra is alkalmas, 
természetes faapríték burkolatot kap 
majd. Ezen felül lesznek még pihe-
nők, emlékpontok és egy kutyás pi-
henőhelyet is. A két fő funkciót egy-
fajta előtérként köti majd össze egy 
találkozópontként, közösségi hely-
színként működő térrész illemhely-
lyel, pergolával, közösségi asztallal, 
ivókúttal, információs táblával, ke-
rékpártámaszokkal. A  találkozótér 
a gumiburkolatú sportpályába ékelő-
dik bele. A többfunkciós sportpályán 
helyet kapott egy streetballpálya, 
egy sprintpálya és egy futballpálya, 
melynek keresztirányú tengelyében 
két kosárpalánk is van. A sportpálya 
kiegészítésénél gumiburkolatú street 
work out-térrészt és fitneszelemeket 
helyeznek el. 

 új HELyRE KÖLTÖZIK éS BőVüL AZ ISKOLA 

 jÁTSZóTéR, SPORTPÁLyA éS KÖZÖSSégI TEREK éPüLnEK AdyLIgETEn 

A népszerű Gyermekek Háza új,
önálló épületbe költözik, 
és gimnáziumi tagozattal bővül

Közösségi tervezés keretében készült el 
a tájépítészeti koncepcióterv 
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Az elmúlt év jelentősebb eseményei

A tűzoltók kalandokkal teli világába kalauzoló új 
játszószerekkel bővült a felújított Vérhalom téri játszótér

Valóra vált álom: megkezdődött 
Pesthidegkúton az uszoda építése

Dr. Jane Goodall világhírű etológus és ter-
mészetvédő jelenlétében avatták fel a róla 
elnevezett tanösvényt a Hármashatár-hegyen

Idén már 450 kerületi nyugdíjas vehetett részt 
az Idősek világnapja alkalmából rendezett in-
gyenes hajókiránduláson

Dankó Virág alpolgármester az Ökumenikus 
Óvoda ötödik születésnapi ünnepélyén

A tavalyi nagy siker után idén szeptember-
ben már másodszor szervezték meg a pesthi-
degkúti sörfesztivált


