Program

Felelősséggel
a II. kerületért
Feladatok és fejlesztések
2014-2019
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.

Körforgalmú csomóponttá alakítjuk,
és ezzel biztonságosabbá tesszük a Szépvölgyi út – Zöldmáli út – Zöldmáli lejtő találkozását.
Biztonságosabbá tesszük a Rómer Flóris
utca – Szemlőhegy utca kereszteződését.

A környéket érintő forgalomtechnikai átalakítások fényében ismételten kezdeményezzük a fővárosnál a Szépvölgyi út és a
budai alsó rakpart közlekedési kapcsolatának kialakítását.
Folytatjuk átfogó útfelújítási és járdaépítési programunkat. Kiemelt figyelmet fordítunk a közintézmények megközelítését szolgáló útvonalakra.
P+R parkolót alakítunk ki a megépülő
Hűvösvölgyi Szolgáltatóház szomszédságában, és további hasonló célú fejlesztéseket szorgalmazunk a fővárosnál.
Helyrehozzuk a felújításra szoruló kerékpárutakat, és – a környéket jól ismerő kerékpáros szervezetek bevonásával –
új nyomvonalakat jelölünk ki.

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 mind tehetünk
környezetünk védelméért.
A szelektív hulladékok 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 hulladékok kihelyezését szankcionálni tudjuk.

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.
Folytatjuk a kerületi faállomány-kataszter feltöltését a magántulajdonú területeken álló fák adataival.
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 közterület-rész
felügyeletére, gondozására. A résztvevők
évről-évre jutalomra pályázhatnak.

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

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

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.
Technikai eszközökkel és anyagi támogatással járulunk hozzá a II. kerületi rendőrkapitányság eredményes munkájához.

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.
Azokon a területeken, ahol a gépi takarítás nem kellően hatékony, élőerős utcasepréssel javítjuk a köztisztaságot.
Folytatni kívánjuk az illegális reklámtáblák elleni küzdelmet.

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.
Pályázati források felhasználásával 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.

Növeljük – elsősorban járőrszolgálatot
teljesítő munkatársakkal – Városrendészeti Irodánk állományát, hogy csökkenteni lehessen a betörések és autólopások számát.
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.
Tovább bővítjük nagy sikerű, díjtalan
szűrőnapjaink vizsgálati palettáját,
hogy minél több lappangó betegséget lehessen időben diagnosztizálni.

A korábbiaknál intenzívebb közvilágítás-fejlesztési programmal tesszük biztonságosabbá közterületeinket.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk az
Országos Pszichiátriai és Neurológiai
Intézet (OPNI) és a Budai Gyermekkórház területének egészségügyi célú
hasznosítása mellett.

Folytatjuk a kerületi drogprevenciós
és bűnmegelőzési stratégiák megvalósítását, amelyek középpontjában a különböző célcsoportok személyre szabott
oktatása és informálása áll.

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.

Rendeletben szabályozzuk azokat az
alapvető elvárásokat, amelyek a kulturált, konfliktusoktól mentes állattartást szolgálják.

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

Megkezdjük időseket ellátó gondozási
központjaink ütemezett felújítását és
korszerűsítését. Lehetőséget teremtünk
új szolgáltatások bevezetésére is.

Korszerű, tömegközlekedési eszközökkel
megközelíthető, akadálymentesen elérhető
okmányirodát alakítunk ki a hűvösvölgyi
végállomás közelében, hogy megkönnyítsük a környéken lakók ügyintézését.

Az iskolaépületek bővítése során kiemelt
figyelmet fordítunk a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
és a Szabó Lőrinc Általános Iskola és
Gimnázium gondjainak megoldására.

A fejlődő II. kerületért

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

2006 óta az önkormányzati feladatellátás minden területén komoly eredményeket értünk el. Városrészünk
jövőjét azonban csak a folyamatos fejlődés biztosíthatja.

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

Az érintett szervezetekkel együttműködve segítjük a volt Ganz-telep III. számú
tömbjének helyén létesítendő közpark
megvalósulását.

Tovább növeljük a népszerű Kerület
Kártya elfogadó helyeinek számát.
Újabb helyszíneken biztosítjuk az ingyenes közterületi wifi elérhetőségét.

Tovább bővítjük a Kerület Kártya Plusz
igénylői körét és kedvezményeit.
Folytatjuk játszótér-fejlesztési programunkat arra törekedve, hogy minden korcsoport megtalálja kedvelt játszóeszközeit.
Kezdeményezzük az illetékeseknél a Széna téri buszvégállomás áthelyezését,
hogy élhetőbb környezetet teremtsünk a
környék lakói számára.
Tovább visszük a Szabadság úti sporttelep lakossági együttműködéssel kimunkált fejlesztési koncepcióját, és minden
lehetséges eszközzel segítjük az uszoda
mielőbbi megépülését.
Újabb gyalogátkelőhelyeket alakítunk ki
a biztonságosabb gyalogos-közlekedésért.

Kibővített kínálattal folytatjuk szülők és
idősek számára szervezett térítésmentes előadássorozatainkat.

Teljesítve a városrész lakóinak jogos kívánságát, temetkezési emlékhelyet létesítünk Pesthidegkúton.

A fentiekben összegeztem programom
legfőbb vállalásait. Ahogyan a korábbi
években, úgy most is minden meghatározó területet érinteni kívántam. A
tervszerű munka során azonban – és
talán ebben rejlik az önkormányzati tevékenység lényege – készen kell
állni váratlan helyzetek megoldására,
nyitottnak kell lenni a jogos lakossági igények, a jó kezdeményezések
befogadására. Programom tehát közel sem ölelheti fel a következő öt év
valamennyi – esetenként előre nem
látható – tennivalóját, de megjelölheti
azt az irányt, amelynek mentén a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeivel együtt haladni szeretnék.
Dr. Láng Zsolt
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