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Ahogyan eddig, úgy továbbra is csak olyan ígéreteket fogalmazunk meg, amelyeket 

be tudunk tartani, és amelyek megvalósítása nem veszélyezteti közösségünk jövőbeni 

gazdasági egyensúlyát. Otthonunk és közvetlen környezetünk felelős fejlesztése nem játék, 

ahol politikai haszonszerzés reményében megvalósíthatatlan vagy a jövő generációk mozgás-

terét szűkítő vállalásokat tehetünk. Elkötelezetten, a valós lehetőségek maximális kihasználásával 

dolgozunk azért, hogy gyermekeinkkel, szüleinkkel, nagyszüleinkkel együtt egy szerethető, napról 

napra szépülő és jobb szolgáltatásokat nyújtó városrészben élhessünk. Egy olyan városrészben, amit 

később nyugodt szívvel és tiszta lelkiismerettel tudunk továbbadni gyermekeinknek, unokáinknak.
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Parkfelújítási programunk befejező üte-
meként minden, az elmúlt évek fejleszté-

seiből kimaradt önkormányzati kezelésben 
álló zöldfelületet – mint például a Nagy Imre 

tér - megújítunk. Meglévő játszótereinket to-
vábbra is folyamatosan fejlesztjük, és újabbakat 

alakítunk ki a családok igényeinek megfelelő mó-
don és helyszíneken.

Újabb gyalogátkelőhelyek és forgalom-
technikai beavatkozások segítségével javít-

juk a közlekedés biztonságát. A rendőrség, a 
polgárőrség és a városrendészet munkájának 

folyamatos támogatásával segítjük a bűnmeg-
előzési és a felderítési munkát. Az új, digitális ala-

pokra helyezett kerületi térfigyelő-rendszert tovább 
bővítjük.

Az igényeknek megfelelően folytatjuk 
gyermekintézményeink fejlesztését.

Az új és felújított épületek mellett to-
vábbra is kiemelt hangsúlyt fektetünk a 

magas színvonalú szakmai munkára és a kü-
lönös törődést igénylő gyermekek személyre 

szabott fejlesztésére és integrációjára.

Ahogyan eddig, úgy továbbra is minden fó-
rumon képviseljük városrészünk érdekeit. Or-

szággyűlési képviselőinkkel és a kormányzattal 
folyamatos kapcsolatot tartva dolgozunk azon, 

hogy az olyan regionális fejlesztések, mint például 
az M0 további szakaszainak megépítése a kerüle-

ti lakosság szempontjainak és a természeti értékek 
megóvásának figyelembevételével valósuljanak meg.

Az eddigi tapasztalatok és észrevételek alapján bővítjük 
utcatakarítási és veszélyeshulladék-gyűjtési programunkat, 
valamint szemléletformáló kezdeményezéseket indítunk 

a szemetelés visszaszorítására. Újabb kutyaürülék- 
gyűjtő edényeket és szemeteseket helyezünk ki.

Újabb programokkal és a megkezdettek folytatásá-
val közösségünk minél több nyugdíjaskorú tagjá-
nak szeretnénk színesebbé tenni a hétköznapo-
kat és lehetőséget teremteni az együttlétre és 
a tartalmas találkozásokra.

Folytatjuk a háziorvosi rendelők felújítását a Lotz 
Károly utcai és a Hunyadi János utcai rendelőkkel. 

Komfortosabb környezetet teremtünk a védő-
nők és a hozzájuk érkező kisgyermekes édes-

anyák számára.

Az elmúlt években felújított 40 kilométernyi út és 40 kilomé-
ternyi járda ugyan komoly előrelépés az évtizedes lemara-
dásokhoz képest, de számtalan helyen van még szükség 
beavatkozásra. Célunk, hogy a nagyobb forgalmú gyűj-
tőutcák mellett a kisebb lakóutcák intenzív felújítása 
is megkezdődhessen. Az ehhez szükséges gazdasá-
gi alapok megteremtésével, pályázati lehetőségek 
kihasználásával és a megfelelő műszaki megol-
dások feltárásával teszünk az egyre gyorsabb 
előrehaladás érdekében.

Folytatjuk a
megkezdett
munkát
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A már működő szolgáltatások fenntartása és javítása mellett választ kell találnunk 

a változó életmódból fakadó kihívásokra, problémákra. A modern technológia 

vívmányait felhasználva, a felmerülő igényekre folyamatosan reflektálva kell 

előkészítenünk és megvalósítanunk fejlesztéseinket. Korunk problémái azonban már 

nem kezelhetőek pusztán infrastrukturális beruházásokkal. Ezekkel legalább egyenértékű

a teljes közösség felelős gondolkodása és egymással való együttműködése. Feladatunk 

az ehhez szükséges keretrendszerek kialakítása, amelyeket a lakosság és az önkormányzat 

közösen tölthet meg tartalommal.

Választ 
adunk az új 
kihívásokra

Iskolabusz
Eddig végzett felméréseink visszaigazolják, hogy a reggeli dugók 
csökkentésének hatékony módja lehet az iskolabusz-hálózat ki-
alakítása. A program egyaránt eredményezi a környezeti terhelés 
csökkentését, a gyermekek nagyobb biztonságát és időmegtaka-
rítást a szülők és a reggeli forgalomban közlekedők számára. En-
nek jegyében dolgozunk a megvalósításért először kerületünkben, 
majd az egész fővárosban.

Okosparkolás
A gépjárművek számának növekedésével városrészünk egyre na-
gyobb területén okoz mindennapi problémát a parkolóhelyek hi-
ánya, a szabálytalanul parkoló autók okozta veszélyhelyzet vagy 
kényelmetlenség és a helyet kereső járművek mozgásából fakadó 
forgalmi többletterhelés. A közterületi és a közforgalom előtt meg-
nyitott mélygarázsokban rendelkezésre álló szabad férőhelyekről 
információt szolgáltató rendszer és az ehhez kapcsolódó appliká-
ció segítségével kívánjuk hatékonyabbá tenni a közlekedést és a 
parkolást a leginkább terhelt zónákban.

Közösen a városi erdőkért
Kerületünkben közel 1000 hektár erdőterület található. Ezek fenn-
maradása életminőségünket, gyermekeink és unokáink jövőjét 
határozza meg. A kezelői feladatokat ellátó Pilisi Parkerdő Zrt.-vel 
együttműködve dolgozunk a II. kerületi erdők hosszú távú jövőjét 
biztosító, a klímavédelmi és városi használati, rekreációs és turiszti-
kai szempontokat integráló program megvalósításán. Célunk, hogy 
a II. kerületben minél több, a Hárshegyen már sikeresen elindított 
modell szerinti, úgynevezett örökerdő-gazdálkodással kezelt terü-
let alakuljon ki. Ezzel nem csupán a kerület zöld értékeit kívánjuk 
megóvni és gyarapítani, hanem a városi erdők problémájára szeret-
nénk átfogó, más kerületekben, városokban is alkalmazható meg-
oldást kidolgozni. 

Bringával a városban
A kerékpáros infrastruktúra klasszikus elemeinek fejlesztése mellett 
közösségi biciklitárolókat alakítunk ki a belvárosias kerületrész több 
pontján, megoldást kínálva ezzel a kétkerekű járgányok mindennapi 
elhelyezésére. Az üresen álló üzlethelyiségekből kialakított, bizton-
ságos, zárt „bringarázsok” a nap 24 órájában használhatóak lesznek.

A témában jártas civil szervezetekkel együttműködésben dolgoz-
zuk ki a kerület Ebtartási stratégiáját. Ennek célja a kutyás infra-
struktúra fejlesztési irányainak meghatározása, a négylábúakkal 
való mindennapi élet megkönnyítése. Része azonban a program-
nak a felelős kutyatartás elterjesztése, a nem kutyások iránti odafi-
gyelés és a közterületek tisztaságának közös védelme is.

Mindennapi tudatosság közös jövőnkért
A Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) több évtizedes tapasztala-
tára hagyatkozva átvilágítunk minden önkormányzati fenntartású 
intézményt, és a hétköznapi jó gyakorlatokat meghonosító intézke-
dési tervet dolgozunk ki és hajtunk végre a hulladék mennyiségé-
nek visszaszorítása és a megfelelő hulladékkezelés érdekében. A 
programba szeretnénk minél több kerületi háztartást is bevonni, és 
közösen haladni a hulladékmentes mindennapok felé.

Városrészi telekocsi
A forgalmi dugók és a károsanyag-kibocsátás csökkentése 
érdekében ellenőrzött és biztonságos telekocsi rendszert 
építünk ki elsősorban a kerület kertvárosi és belvárosi terü-
lete között közlekedőknek. A hazai és nemzetközi tapasz-
talatok és a helyi igények ötvözésével kívánjuk megterem-
teni azokat az infrastrukturális és technológiai kereteket, 
amelyekhez felhasználóként csatlakozva a kerület lakosai 
aktív résztvevői lehetnek egy országosan még egyedülál-
ló, példaértékű gyakorlat elterjesztésének.

Otthonosan kutyával, békében a kutya nélküliekkel
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Hiszünk abban, hogy egy nagyváros életét is elsősorban az emberi kapcsolatok 

határozzák meg. A személyes ismeretségekben, a szomszédsági, közösségi 

együttműködésben olyan erő rejlik, amely még megoldhatatlannak tűnő problémák 

kezelésére is képes. Az együttműködés és az együttgondolkodás határozza meg 

programelemeink többségét. Célunk, hogy az önkormányzati ciklus végére kerületünk 

példaértékű eredményeket tudjon felmutatni a felelős gondolkodás és emberi viselkedés,

a technológiai vívmányok okos és közösségi célú alkalmazása és az emberközpontú városi

lét kialakítása terén.

Választ 
adunk az új 
kihívásokra

Közösségi újrahasznosítás
A jó, de szükségtelenné vált használati tárgyak továbbhasznosítása 
érdekében ellenőrzött és biztonságos „virtuális piacteret” hozunk 
létre. A kizárólag közösségi célokat szolgáló nonprofit rendszer be-
vezetésével a keletkező hulladék mennyiségét is csökkentjük, és a 
nehezebb helyzetben élőket is segítjük. A nagyobb vagy nehezebb 
portékák esetében a tulajdonoscsere lebonyolításában is segítsé-
get nyújtunk.

Együtt a tisztaságért
Külön hivatali egységet hozunk létre a köztisztasági feladatok elő-
segítésére, és a szemeteléssel vagy kötelezettségük elmulasztásá-
val közösségellenes magatartást tanúsítók hatósági szankcionálá-
sára. Az ő munkájuk mellett a lakosság egyre inkább tapasztalható 
együttműködésére is számítunk közterületeink és zöldfelületeink 
rendezettségének megóvása érdekében. Online bejelentő-felüle-
tet indítunk a köztisztaságot érintő panaszok rendszerezett keze-
lésére, és új elemekkel bővítjük egyre népszerűbbé váló „Fogadj 
örökbe egy közterületet!” programunkat.

Családi szabadidő- és sportpark
Budapesten egyedülálló családi szabadidő- és sportparkot ala-
kítunk ki a Máriaremetei út – Áchim András utca – Kadarka utca 
– Szabadság utca által határolt 11 hektáros területen. Az uszodát, 
műfüves focipályákat és teniszpályákat magában foglaló sport-
komplexum mellett ingyenesen használható korosztályos játszó-
tereket, családi sportpályákat, közösségi pavilont, mosdót, büfét, 
KRESZ-parkot és futóösvényt építünk fővárosi és kormányzati pá-
lyázati forrásból. 

Közösségi kuckó
Egy üresen álló üzlethelyiség átalakításával Közösségi kuckót ho-
zunk létre a Keleti Károly utcában. Itt kívánunk állandó otthont 
biztosítani népszerű és folyamatosan bővülő klubjellegű program-
jainknak. A már jól ismert „Szülők Akadémiája” és „Okosan az oko-
seszközökről” klub mellett minden korosztály számára készülünk 
kislétszámú, családias, elismert szakemberek által vezetett foglal-
kozásokkal. A kisgyermekesek számára szóló események idején 
gyermekmegőrzést is biztosítunk.

A fővárossal, a kormányzattal és a magánszektorral is együttmű-
ködve támogatjuk mindazon fejlesztéseket, amelyek városrészünk 
közlekedési és parkolási helyzetét javítják. Szabályozási eszközök-
kel segítjük a tervezett hűvösvölgyi P+R parkoló kialakítását, részt 
veszünk a Budakeszi úti autóbuszsáv tervezésében és településren-
dezési szerződések keretében vonunk be a közhasználatba magán-
beruházásokból származó férőhelyeket a belvárosias zóna épülő 
mélygarázsaiban.

XXI. századi egészségügy
Megnyitjuk a kerület új, könnyen megközelíthető és korszerű szak-
rendelőjét a Frankel Leó úton. Az Egészséges Budapest Program 
keretében kormányzati támogatással épülő modern rendelőintézet 
minden négyzetmétere városrészünk lakóinak OEP finanszírozott 
ellátását szolgálja majd.

Megújuló Víziváros
Fiatal, a közösségi tervezés iránt elkötelezett szakemberek bevo-
násával, a lakókkal és a helyi vállalkozásokkal való együttgondolko-
dás során jelöljük ki Víziváros értékmegőrző megújításának irányait, 
kezdjük meg a megvalósítást. Célunk, hogy a kiemelt terhelésnek 
kitett, de páratlan adottságokkal bíró kerületrészünk élhető és sze-
rethető lakó- és munkahely legyen. Olyan, amilyennek azt a benne 
élők megálmodják.

Együttműködésben a könnyebb közlekedésért
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