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Szinte napra pontosan két évvel Ahogy 2007-ben, úgy az idén is kon-
ezelőtt foglalta el hivatalát, és szenzussal, az ellenzéki frakciók 
ugyanennyi van hátra a következő támogatásával fogadták el a költ-
megmérettetésig. A választási ígé- ségvetést. Továbbra is  törekszik a 
reteket tartalmazó „Realitás prog- párbeszédre, az egyeztetésre?  
ramja” akkor négy évre jelölt 
terveket és elképzeléseket. Ma is Hiszek abban, hogy egy közösség 
úgy látja, hogy teljesíteni tudja életét nem a terméketlen vita, hanem 
2006-os vállalásait? a párbeszéd viszi előbbre. Közel 

kilencven ezren élnek a kerületünk-
Nem véletlenül született a „Realitás ben, s habár többségük rám szava-
programja” elnevezés. Figyelembe zott, azok érdekeit is szem előtt kell 
vettük, hogy egyre nehezedő gazda- tartanom, akik nem így tettek. A 
sági környezetben kell majd dolgoz- konszenzusra törekvés nem azt 
nunk, és nem ért bennünket külö- jelenti, hogy az ember szakít az 
nösebb meglepetés. elveivel, hanem azt, hogy megismer-
Egyetlen kivétellel tehát – a Budai teti elképzeléseit a másik féllel, érvel 
Gyermekkórházat az úgy nevezett mellettük, de ha ésszerű ellenjavas-
egészségügyi „reform” során min- lattal találkozik, méltányolja, meg-
den küzdelmünk ellenére gyakorla- fogadja azt. Szomorú, hogy ma az Egyes átalakításokat – mint például a 
tilag megszüntették –  tartjuk emberek többsége a megegyezési technikai személyzet „központosí-

törekvések mögött korrupciót, san-magunkat eredeti elképzeléseink- tása” – el kellett végeznünk, de a cél, 
daságot feltételez.hez, és bízom benne, hogy két év hogy a szakmai színvonal meg-

múlva választási programom  meg- maradjon és az intézmények műkö-
valósításáról számolhatok be. dési feltételei több évre biztosítva 

legyenek, nem sérült.
Az ön számára köztudottan nagyon 
fontos a „Realitás programja”, ame- Van-e lehetőség a következő évek 
lyet a 2006-os választások előtt min- során bárminemű beruházásra, fej-
den kerületi háztartásba eljuttattak. lesztésre? Korábban említette, hogy 
Pedig szinte általánosnak tekint- központi és uniós pénzekre pályáz-

Tavaly októberben az első évét hető, hogy a választók nem a prog- na az önkormányzat. 
értékelő interjúban jelezte: az idei ramok alapján voksolnak, és sok 
költségvetés elfogadását meg kell politikus gyakran már a győzelem Beruházások és fejlesztések nélkül előznie az oktatási ágazat részletes másnapján elfelejti a kampány- egy településnek aligha van jövője.  átvilágításának. A forráshiány szo-időszakban elhangzott ígéreteit. Kerületünk fővárosi viszonylatban is rításával küszködő önkormányza-

igen kiterjedt oktatási, egészségügyi tok sorsára jut-e a kerület? Szá-
Elkeserítő a kép, amely társadal- és szociális intézményhálózatot tart molni kell-e elbocsátásokkal, intéz-
munkban a politikusokról kialakult, fenn, amelynek működtetése sok-ménybezárásokkal, a szolgáltatá-
de sajnos nem alaptalan. Egyetlen milliárd forintba kerül évente.sok színvonalának csökknésével?
módon szerezhetjük vissza a polgá- Ahogy már tavaly is elmondtam, egy 
rok becsülését, ha bebizonyítjuk: ekkora rendszer megfelelő gazdál-Az átvilágítás elkészült, s ennek 
akarunk és tudunk önzetlenül tenni a kodás mellett is  felhasznál megtaka-nyomán fogadtuk el a kerület közok-
közösség érdekében. rítható pénzeket, amelyek felszaba-tatási intézkedési tervét.  Intézmény 
Azt szeretném, ha gyermekeink már megszüntetés nélkül sikerült közép- dításával még napjaink  nehézségei 
egészséges társadalmi-politikai kör- távon stabilizálni az ágazat helyze- mellett is nyílik mód a fejlődésre.
nyezetben nőnének fel, s magam is tét, sőt a bölcsődei és óvodai férő-
igyekszem ezért a lehető legtöbbet helyek esetében bővítésre is sor 
tenni. kerül. Ennek persze ára volt. 
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“Hidegkút
látványos fejlődés

előtt áll!”

Az uniós pénzekkel azonban sajnos önkormányzati telkeken rendezett 
az a tapasztalatunk, hogy ígéretből közösségi tereket hozunk létre. Az 
sok van, pályázatból kevés. úgynevezett Szabadság úti sport-
Igyekszünk kihasználni minden telep területére fejlesztési koncepció 
lehetőséget, de be kellett látnunk: ha készül, amelynek központi eleme az 
valamit igazán meg szeretnénk uszoda és egy az utánpótlás-nevelést 
valósítani, jobb ha nem számítunk biztosító focipálya lesz. A beruházás 
külső segítségre. volumene azonban mindenképp 

külső partner bevonását igényli, 
Az idei év egyik látványos, nagy fi- ezért pontosan ki kell dolgozni az 
gyelmet kiváltó eseménye a Moszk- együttműködésnek azt a formáját, 
va tér rendjének nyári fenntartása amely ugyanúgy megfelel a környék 
volt. Továbbra is hangsúlyos szere- lakóinak, mint egy lehetséges 
pet kap kerületünk életében a beruházónak. Arra tudok ígéretet 
városrendészet és a zöld területek tenni, hogy jövőre elkészül a 
védelme? koncepció, és megindul annak 

pályáztatása. A kivitelezés várható 
Természetesen. Az eddig megtett befejezését csak ezt követően lehet 
lépések egy-egy hosszú távú prog- megmondani.

A Templomkerti Estek rendezvényenram kezdetét jelentik. A Városren-
dészeti Csoport megalakítása és 

mények jöttek létre, amelyeket a fejlesztése hosszú távú működést 
délelőtti órákban a környező iskolák alapoz meg. A zöldfelületek bővítése 
is használhatnak testnevelés óráik és szépítése, az építési szabályok 
megtartására. A Kolozsvári Tamás szigorú betartatása szintén folyama-
úti sportpályán végre megfelelő tos munka.
körülmények közé kerül a futball-
utánpótlás kerületi nevelése is. A A választási ciklus felénél járva lát-e 
lakosság számára mindkét helyszí-reményt arra, hogy a hidegkúti vá-

Megújult és már meg is nyitotta ka-rosközpont áldatlan állapota meg- nen díjmentesen használható a 
puit a Marczibányi téri sportpálya, változik? Épülhet-e uszoda a kerület- futópálya. 
és hamarosan átadják a Kolozsvári részben 2010-ig?
Tamás utcai sportcentrumot is. A Maga mögött hagyva az elmúlt két 
befektetők és a bérlők bevonásával esztendőt milyen tapasztalatokkal Két hete jelent meg első ízben a Budai 
csökkenthetőek-e az önkormányzat vág neki a második félidőnek?Polgár hidegkútiaknak szóló 
terhei?melléklete, a Hidegkúti Polgár, 

Megerősödtem a hitben: ha az em-amely részletesen foglalkozott 
Igen. Ám elengedhetetlen a megfele- bernek vannak céljai, és keményen ezekkel a kérdésekkel, ezért most 
lő előkészítés és a biztosítékok meg- dolgozik, képes eredményeket elér-csak röviden foglalnám össze a 
teremtése ahhoz, hogy egy-egy ilyen ni. A napról napra nehezedő gazda-fejleményeket. A városközpont 
konstrukció valóban közösségi sági körülmények megfontolt dönté-esetében már jövőre komoly 
célokat szolgáljon. Az említett terü- seket és cselekvést kívánnak. Nem átalakulás várható, így a lepusztult 
leteken európai színvonalú létesít- szabad külső tényezőkre építeni, de épületek helyén és a környező 

ha jön ilyen segítség, élni kell vele.
Veszélyes a gyors siker reményében 
megalapozatlan kezdeményezések-
be belevágni, e helyett hosszú távon 
fenntartható fejlődési-fejlesztési üte-
met kell meghatározni.
Célom továbbra is az, mint két évvel 
ezelőtt: érezzék, tudják az itt élők, 
hogy akit megválasztottak, magá-
énak tekinti gondjaikat, és felelő-
séget érez jövőjükért.
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A Marczibányi téri Sportcentrum megnyitóján



Tisztelt II. kerületi Választópolgárok!

A BKV-járatok közelmúltbeli átszer-
vezése több kerületi vonalat is érintett. 
Az előzetes tárgyalások során a BKV 
illetékesei jelezték, hogy a változta-
tások egyes vonalakon az autóbuszok 
cseréjét is megkövetelik. A megma-
radó régi típusú buszok cseréjéért 

.

pedig továbbra is lobbizunk.Parkőreink továbbra is folyamatosan 
dolgoznak, munkájuk eredménye-
képpen jelentősen csökkent a rongá-
lások száma, így nyugodtan vágha-
tunk bele újabb parkok és játszóterek 
rekonstrukciójába.

A „Virágos kerület” program ez évben 
is folytatódott, több tízezer tő virágot 
ültettünk el közterületeinken. 
Dézsás növények kerültek kihelyezés-
re a Nagy Imre téren, a Medve utcá-
ban, a Mechwart ligetben, a Vérhalom 
téren és a Gábor Áron utcában. Virág-
tartókkal gazdagodott a Csalogány ut-
ca és a Zöldlomb utca is. 
Automata öntözőrendszer épült a 
Zsigmond térre és a megújult Torockó 
térre. Megszépült a Máriaremetei 
Templomkert bejáratának környéke 
és hosszú évek után végre rendezett 
külsőt kaptak a Felvinci út – Aranka 
utca – Ribáry utca találkozásánál fek-
vő zöldfelületek. A kedvezményes 
virágvásáron tízezer tő muskátli talált 
gazdára.

2007. október elsejétől három nagy 
parkunkat – a Mechwart ligetet, a Újabb év telt el, s ismét elérkezett a 
Nagy Imre teret és a Fenyves parkot – számadás ideje. A tavalyihoz hason-
állandó parkőr vigyázza, a többi lóan idén is beszámolunk arról, hol 
parkot és játszóteret pedig éjjel-nappal tart ígéreteink megvalósítása, és 
járőrszolgálat felügyeli.melyek voltak az elmúlt időszak leg-

fontosabb eseményei kerületünkben.
Két évvel ezelőtt ahhoz kértük támo-
gatásukat, hogy felelősséggel és be-
csülettel irányíthassuk kerületünket. 
Munkánk alapja azóta is a kampány-
ban meghirdetett programunk. Úgy 
érezzük: akkor állhatunk tiszta lelki-
ismerettel Önök elé, ha ígéreteinket 
betartjuk, a rendre felmerülő gondo- Útjára indítjuk a „Virágos kerület” 
kat pedig legjobb tudásunk szerint programot. A ciklus végéig a kerületi 
oldjuk meg.

kezelésben lévő főutakat tavasztól 
Eddig végzett munkánkról most úgy 

őszig virágokkal díszítjük, és indítvá-szeretnénk számot adni, hogy rövi-
nyozzuk a program kiterjesztését a den összegezzük: programunk a 
fővárosi kezelésű utakra is.megvalósítás mely szakaszában tart.

A legtöbb esetben természetesen még 
nem érkeztünk el a befejezéshez. 
Terveink négy évre szóltak, s olykor 
az előkészítés több időt vesz igénybe, 
mint maga a kivitelezés. Alábbi be- A „Virágos kerület” program kereté-
számolónkban mégis arra keresünk ben 2007-ben a Csalogány utca, a 
alkalmat, hogy kerületünk polgárai-

Pasaréti út, a Zöldlomb utca, az Üstö-
nak számot adjunk eredményeinkről 

kös utcai játszótér környezete, a rózsa-és törekvéseinkről.
dombi szerpentin, a Pusztaszeri út, a 
Budenz utca, az Ady Endre utca és a 
Bimbó út szépült meg. 

Automata öntözőrendszer lépett mű-
ködésbe a Vérhalom téren. Dézsába Budapest egyik legzöldebb kerüle-

tében élünk. Mégis azt érezzük, hogy ültetett növényekkel gazdagodott a 

napról napra fogynak zöldfelületeink, Gábor Áron utca, a Pasaréti tér, a 
a megmaradó területek pedig rende- Budenz utca, a Lövőház utca és a 
zetlenek, gazdátlanul állnak. Zöld- Marczibányi tér.
felületeink védelme, rendben tartása 
elsődleges feladatunk.
Biztosítjuk parkjaink megfelelő kerté-
szeti állapotát, tisztaságát, rendelte-
tésszerű használatát. Elérjük, hogy a 
zöldterületek a környéken élők 

Kezdeményezzük a BKV Zrt-nél, hogy pihenését, kikapcsolódását szolgálják. 
kizárólag környezetbarát motorokkal A hajléktalanok budapesti ellátásában 
szerelt buszok közlekedjenek a kerület e szempontot is figyelembe véve 
útjain.vesszük ki részünket. Parkjaink rend-
 jét, tisztaságát parkőrök fogják felü-

gyelni. 

Amint az a híradásokban is olvasható, 
a BKV Zrt. járműparkjainak megújí-
tása folyamatban van. A kerületünk-
ben közlekedő autóbuszokról akkor 

Meglévő zöldfelületeink megtartása tudunk majd érdemben tárgyalni, 
érdekében a beépítéseket szigorúan amikor lehetőségeink ismertté válnak. 
korlátozó Kerületi Városrendezési 
Szabályzatot fogadtunk el. Jelentős 
mértékben nőtt a zöldterületeink fenn-
tartására és fejlesztésére szánt összeg.

.

.

Ilyen lett a Germanus park 
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Programunk a zöldebb II. kerületért
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Ilyen volt a Germanus park 

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:
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2007-ben teljesítettük:



A kerületi építkezéseknek számos fa, Folytatjuk a járdatisztító programot, 
bokor elkerülhetetlenül áldozatául újabb gépek üzembe állítása mellett a 
esik, ám az nem mindegy, hogy a kutyatartókkal együttműködve dolgo-
pusztulás milyen mértékű, és milyen zunk a kutyapiszok utcákról történő el-
minőségű növényzetet érint. A tüntetésén.
kivágott fák megfelelő mennyiségben Ennek keretében a kerület több pontján 
és minőségben való pótlásáról gon- alakítunk ki kutyafuttatókat és kutya-
doskodnunk kell. Ennek érdekében ürülékgyűjtő szigeteket.
szakemberek bevonásával létreho-
zunk egy faállomány-katasztert. A 
cím szerinti nyilvántartás tartalmazni 
fogja a fák fajtáját, törzsátmérőjét, az 
állapotukról szóló rövid szakvéle-
ményt és az egyes fákhoz tartozó 
digitális fényképfelvételt. Első lépés-
ként a parkok és közterületek faállo-
mányát mérjük fel, ezt követik majd a 
magánterületi ingatlanok. A közterek, utcák állapota jelentősen 
A nyilvántartásba vett állomány ada- befolyásolja a városban élők közér-
tait térképen megjelölve közzé tesszük zetét. Programunkban mi is kiemelt 
az önkormányzat honlapján. A helyen tárgyaljuk az ehhez kapcsoló-
kataszter tervezhetővé teszi a közterü- dó kérdéseket.
leti fapótlásokat, és ellenőrizhetővé 
válnak a magáningatlanokon meg- Növeljük a szelektív hulladékgyűjtő 
valósuló kivágások és pótlások is. A helyek számát, gondoskodunk a meg-
fakivágási és fapótlási eljárás rendjét a lévő hulladékgyűjtő szigetek folyama-
készülő Helyi Építési Szabályzatban tos karbantartásáról és tisztán-
fogjuk rögzíteni. tartásáról.

A faállomány-kataszter elkészítésé- Járdatisztító gépeink száma eggyel A szelektív szigetek száma 2007-ben 
nek megkezdésén kívül jelentős fasor- gyarapodott, amely a Zsigmond tér, az folyamatosan nőtt. Meg kell azonban 
megújítási akcióba kezdtünk. 2007 Ady Endre utca, a Rózsahegy utca, a jegyeznünk, hogy e szigeteket számo-
folyamán a Budenz utcát, az Alsó- Kapás utca, a Medve utca, a Csalogány san szemétlerakó helynek tekintik.
Törökvész utat, a Törökvész út alsó utca, a Varsányi Irén utca, a Pasaréti út Az Önkormányzat jelentős pénzösz-
szakaszát, a Gábor Áron utcát, a és környéke térségében dolgozik. Több szegeket kénytelen arra fordítani, hogy 
Hankóczy Jenő utcát, a Csévi utcát, a helyszínt jelöltünk ki kutyafuttatók az okozott kárt felszámolja. E téren 
Máriaremetei utat és a Kossuth Lajos kialakítására; elsőként a Barsi parkot alapvető szemléletváltásra lesz szük-
utcát, valamint az év során felújított vehetik igénybe a kutyatulajdonosok. A ség. Ezért is kérjük: azonnali bejelen-
utakat telepítettük be fiatal fákkal. legkedveltebb „kutyás” útvonalak men-téssel segítsék munkánkat, ha azt 

tén 2007-ben 57 kutyaürülék-gyűjtő látják, hogy a szelektív gyűjtőhelyek 
edény volt található, de számuk folya-mellé nagy mennyiségű építőanyagot 
matosan bővül.vagy zöldhulladékot helyeznek el.

A tavaly elvégzett munkák nyomán 
idén pályázatot nyújtottunk be egy 
internetes portál készítésére, amely-
en a faállomány-kataszteren kívül a 
látogatók információt kaphatnak az 
egyes ingatlanok építési hatósági 
övezeti besorolásáról, a kerület fel-
szín alatti vizeiről és barlangjairól.  
Lehetőség nyílna arra is, hogy a 
lakosság bejelentést tegyen illegális 
szemétlerakásról,  egyéb környezeti 
szennyezésekről, valamint az eset-
leges zajártalomról.

A kutyaürülék-gyűjtő edények számá-A kerületben található szelektív hulla-
nak növekedése mellett év végére dékgyűjtő szigetek száma továbbra is 
kutyafuttató épül a Nagy Imre téren, a növekszik, de sajnos ezek használa-
Csalogány utcában, a Margit parkban tával kapcsolatban egyre több a 
és a Zsigmond téren, továbbá a sport-lakossági panasz.
pályán zajló beruházás keretében a Levélben fordultunk a Fővárosi Köz-
Marczibányi téren is.terület Fenntartó Zrt. illetékeseihez, és 

kértük, gondolkodjanak el olyan 
üveggyűjtő edényzet kialakításán, 
amelynek használata kevesebb zajjal 
jár és nem zavarja a környéken élők 
nyugalmát.

.
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2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

4

Folytatódott a “Virágos kerület” program

2008-ban teljesítettük:

Programunk a tisztább II. kerületért

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

Munkában az új járdatisztítógép

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

Amennyiben üres kutyaürülék-zsák
tartót talál, kérjük jelezze az 

önkormányzatnál!



Javaslatunkra a kerület eddig is foglal- 2007 őszén akciót indítottunk az ille-
kozott graffiti-mentesítéssel, de a lát- gális reklámtáblák eltávolítására, és 
ható eredményért még sokat kell megtisztítottuk közterületeinket az 
tennünk. engedély nélkül kihelyezett reklám-
Olyan pályázati rendszert hozunk hordozóktól.
létre, amely a magántulajdonban levő 
épületek tulajdonosainak is jelentős A képviselő-testület döntésének 
segítséget nyújt a falfirka-mentes megfelelően – pályázat útján – úgy-
felületek hosszú távú biztosításához. nevezett „reklámgazdát” bízunk meg, 

aki gondoskodik a közterületi reklám-
felületek rendben tartásáról és megfe-
lelő hasznosításáról.

A graffiti-mentesítés 2007-től a legmo-
dernebb technológia szerint zajlik, a 
pályázati rendszer bevezetését 2008-
ra tervezzük.

A zöldhulladék hatékony begyűjtése 
érdekében 2007-ben a korábbiaknál  
nagyobb mennyiségű komposztáló 
ládát osztottunk ki, kiterjesztve az 
akciót a belső kerületrészre is.
2008 tavaszától lehetőség lesz arra, 
hogy a metszési időszakban bejelent-
sék, honnét szeretnének lakótársaink 
zöldhulladékot elszállíttatni.
A programpont módosítását az is 
szükségessé tette, hogy – amint azt 
fentebb említettük – a kihelyezett 
gyűjtők környezetét oda nem illő 
hulladékok lerakásával teszik tönkre.

Visszaszorítjuk és szankcionáljuk a Minden ősszel ingyenes zöldhulla-
vizuális környezetszennyezést.dék-gyűjtő konténereket helyezünk el 
Eltávolítjuk az illegális reklámfelüle-a kerület családi házas övezeteiben, 
teket és felülvizsgáljuk a meglévő köz-ezzel is segítve kertjeink rendben 
területi reklámeszközök engedélyeit.tartását.

A reklámgazda megbízása megtör-
tént, emellett városrendészeink is 
folyamatosan figyelemmel kísérik a 
hirdetések kihelyezését.

Az idei évben először - hívásra - aprí-
tékológépek gyűjtötték a zöldhulla-
dékot a kerületben.

Természetesen az elmúlt évek sikeré-
re való tekintettel idén is folytatódott A falfirkák felszámolása folyama-
a komposztáló edények kiosztása a tosan zajlik. Év végére a pályázati 
belső kerületben és Hidegkúton is.rendszert is rendeletbe foglaljuk.
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2006-os ígéretünk:

A vandáloknak “hála” ilyen volt egy
vízivárosi házfal...

2007-ben teljesítettük:

...és ilyen lett

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

Nemcsak komposztáló, de zöldhulladék
elszállítás is kérhető az Önkormányzattól

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

Városrendészeink és a polgárőrök
folyamatosan ellenőrzik a közterületeket

Minden évben megtisztítjuk a kerületet



Útjaink felújítására 1998 óta évente E probléma megoldása érdekében a 
tervezők megkezdték a II. kerület átlagosan közel fél milliárd forint ke-
középtávú közlekedésfejlesztési kon-rületi forrást használtunk fel. 
cepciójának elkészítését, amely a Ezt a ráfordítási szintet megőrizve át-A városrész közlekedési problémá-
megfelelő szabályozás alapja lehet.inak megoldása túlnő egy kerületi gondolt, az egyéb fejlesztési igények-

önkormányzat lehetőségein. Számta- kel összehangolt útfelújításokat és 
lan olyan ötlet és forgalomtechnikai karbantartásokat valósítunk meg.
beavatkozás megvalósítására van Emellett megszigorítjuk azok műszaki 
azonban lehetőség, amely a közleke- ellenőrzését és a garanciális javítások 
dés minden résztvevője számára betartását.
könnyebbséget jelenthet.
Kerületünk egyes részei – bár lég-
vonalban csupán néhány percre 
vannak egymástól – tömegközleke- A 2007-es útfelújításokat már a műsza-
déssel csak többszöri átszállással, ki ellenőri gárda kibővítésével kezd-
hosszú félórák alatt érhetőek el. A tük meg. Sikeresen pályáztunk, így 
probléma enyhítésére kezdeményez- külső forrásból növelni tudtuk a ren- Szorgalmazzuk a Hidegkúti út – Má-
zük a 91-es buszjárat végállomásának delkezésre álló keretet. riaremetei út – Rezeda utca kereszte-
áthelyezését a Szilágyi Erzsébet ződésének körforgalommá alakítását. 
fasorba, a János Kórház közelébe. Biztonságosabbá tesszük az Alsó-
Ezzel a lépéssel közvetlen átszállási Törökvész út – Eszter utca – Vérhalom 
lehetőséget hozunk létre a Pasaréti utca kereszteződését. Megvizsgáljuk a 
úton illetve a Szilágyi Erzsébet fasoron Hűvösvölgyi út Kelemen László utcai 
közlekedő bármely tömegközlekedési csomópontjára korábban már elkészí-
járműre. A BKV Zrt. az elképzelést tett terveket, átgondoljuk a kereszte-

ződés átépítésének, a Hűvösvölgyi út szakmailag megvalósíthatónak tartja, 
ám a többletköltségeket várhatóan a sávszélesítésének, és a Kelemen Lász-

ló utcai híd bővítésének lehetőségeit. kerületre fogja hárítani.

Az Alsó-Törökvész úti körforgalom és A BKV Zrt. támogatta a kezdemé-
a Kelemen László utcai sávszélesítés nyezést, és jelezte, hogy 2007 év végéig 
tervei elkészültek. A magas megvaló-elkészíti a vonatkozó költségbecslést.
sítási költségek miatt a kivitelezést Ha a jelölt összeg kerületünk számára 
pályázati pénzek bevonásával szeret-vállalható, úgy a jövő évben biztosít-
nénk megoldani.ható keret e programpont megvaló-

sítására.

Egyre nagyobb gondot okoznak az 
állandósuló közlekedési dugók. Az 
agglomerációból érkező és az odairá-
nyuló közúti forgalom komoly meg-
terhelést jelent a kerületi úthálózat 
számára. Tudatosan tervezett és szak-
szerű szabályozással enyhíthetőek a 
megnövekedett gépjárműforgalom 
okozta közlekedési gondok.
A szabályozás kialakításánál ügye-
lünk a lakóutcák átmenő forgalmának 
csökkentésére, miközben a főutak át-
bocsátóképességét a lehető legna-
gyobbra növeljük.

A közlekedésfejlesztési koncepció 
elkészült, az újabb forgalomtech-
nikai módosítások tervezését már 
ennek szellemében végezzük.

Idén újabb sikeres pályázatot nyúj-
tottunk be, és 65 millió forinttal tud-
tuk bővíteni az útfelújításra szánt 
összeget. Így a közbeszerzési eljárás 
lezárása után az elmúlt évek legjelen-
tősebb felújítási programját indít-
hatjuk meg.

Az Alsó Törökvész úti körforgalom 
A BKV Zrt. illetékeseivel való több- tervei engedélyezés alatt állnak, a 
szöri tárgyalások eredményeképpen kivitelezést mielőbb megkezdjük.
2008. szeptember 15. óta a 91-es busz 
meghosszabbított útvonalon jár, így 
sor kerülhetett a kerület eddig egy-
mástól elzárt részeinek összekö-
tésére.

.

.

.

Programunk a II. kerület
jobb közlekedéséért

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:
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Jelenleg a Budai Alsó Rakpartra a III. Mindent megteszünk a kerület fővá-
kerületben a Mozaik utcánál, és az I. rosi kezelésben lévő útjainak javítása 
kerületben a Halász utcánál lehet le- érdekében is. A közterület-felügye-

Szinte nincs olyan kerületi lakos aki jutni. Sok száz kerületi lakos minden- letet útellenőrzési feladatokkal is ellát-
időről-időre ne venné igénybe a kerü-napi közlekedését könnyítené meg a juk, ezáltal az észlelt hibák bejelentése 
letben működő egészségügyi intéz-Szépvölgyi úti HÉV-vágányokon át- is gyorsabban történhet.
ményeket. Nem mindegy, hogy ezen vezetett út meghosszabbítása, mellyel 
létesítmények állapota milyen képet közvetlen kapcsolatot alakíthatnánk 
mutat, milyen környezetben és milyen ki a rakpart irányába. A terv megva-
színvonalú szolgáltatást kapunk.lósítása érdekében egyeztetéseket kez-
Elfogadhatatlan, hogy a mentők a XI. dünk a Fővárosi Önkormányzat és a A közterület-felügyelők ma már útel-
kerületből indulnak Pesthidegkútra, BKV Zrt. illetékeseivel. lenőrzési feladatokat is ellátnak.
Máriaremetére, Adyligetre, ezért Folyamatosan szorgalmazzuk a fővá-
gondoskodunk arról, hogy a külső rosi kezelésben lévő utak felújítását.
kerületrészen önálló mentőállomás 
jöjjön létre. Amennyiben nem kapunk 
ehhez központi forrást, saját erőből és Egyetértés született a Fővárosi Önkor-
pályázati források felhasználásával mányzat és kerületünk között a lejáró 
hozzuk létre a bázist.szükségességéről. A tárgyalások arról 

folytak, hogy az általunk javasolt hely-
szín, avagy egy ahhoz közeli a megfe-
lelőbb.

A könnyebb eligazodás érdekében 
gondoskodunk a hiányzó utcanév-
táblák pótlásáról.

Közlekedési csomópontok környékén 
Folyamatos kapcsolatban állunk az a II. kerületi lakosok részére ingyenes, A kerület címerével is ellátott új 
Országos Mentőszolgálat vezetőivel, fedett, kerékpártárolókat alakítunk ki. utcanév-táblával pótoltunk számos 
hogy kidolgozzuk a kielégítő együtt-hiányzó táblát.
működés feltételeit. Reméljük, az 
elkészült tervek alapján uniós pályá-
zati forrásokból jövőre megvalósulhat 
az önálló mentőállomás beruházása is.A jövő évben a Pasaréti téren, a Nagy 

Imre téren, a Vérhalom téren, a Mech-
wart ligetben és a hidegkúti végállo-
másnál helyezünk el kerékpártáro-
lókat. Az esetleges további helyszí-
nekről kihasználtságuk ismeretében 
döntünk.

A II. kerületi Önkormányzat elmúlt 
két évét ismertető beszámoló a 10. 
oldalon folytatódik. 

.

Örömünkre szolgál, hogy több fővá-
rosi kezelésű úton végeztek idén fel-
újítási munkákat, ám azzal a kéréssel 
fordultunk a főváros illetékeseihez, 
hogy a jövőben a kivitelezés üteme-
zésébe vonják be kerületünket is, 
hogy elkerülhető legyen a nyár végén 
tapasztalt közlekedési káosz.

A budai főgyűjtő csatorna építése mi-
att lezárásokra került sor. A munká-
latok idejére a lejárót ideiglenesen 
megnyitották. Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy az átjárás a 
későbbiekben is megmaradhasson.

Tavasszal akciót kezdeményeztünk a 
hiányzó utcanév-táblák bejelenté-
sére. Idei pótlási “menetrendünket” 
az így beérkezett információk alap-

Önkormányzatunk kijelölte a leendő 
ján készítettük el.

mentőállomás helyét, és az épület 
Segítségüket ezúton is köszönjük!

terveit is elkészíttette. 

Az üzemeltető Országos Mentőszol-
gálatra várunk, hogy megköthessük 
az együttműködési szerződést és 

A lakossági igényeknek megfelelően 
megkezdődhessen az építkezés.

év végéig a Széna téren, a Pasaréti 
téren és a Mechwart ligetben elhelye-
zésre kerülnek a kerékpártárolók, de 
már készülnek a tervek újabb hely-
színekre is.

.

..

.

.

.
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2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

Programunk az egészségesebb
II. kerületért

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

A Mentőszolgálatra vár a kerület
2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:
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Képgaléria 

Idén egy-egy defibrillátor készülékkel szereltük 
fel a Hivatal főépületét és az Okmányirodát

Minden tavasszal kedvezményes virágvásárt
tartunk Hidegkúton és a belső kerületrészben is

Minden évben több millió forinttal járulunk hozzá
a kerületi polgárőr-szervezetek munkájához

A kerületben működő egyházközségek segítségével
évről-évre megújítjuk egy-egy parkunkat

Jubileumi koncertjére kerületünkben próbált Ákos;
Bánffy György díszpolgárunk is gratulált neki

Minden esztendőben átadjuk a Díszpolgári 
címeket és a Kerületért emlékérmeket
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Egy év alatt közel hetvenmillió forintot költöttünk
játszóterek és parkok felújítására

Támogatjuk a kerületi alkotókat; Schéner Mihály 
képzőművész kiállításán Sebestyén Mártával

Az önkormányzat minden évben komoly 
támogatást nyújt a kerületi egyházak számára

Minden évben átadjuk az Év Rendőre díjat, sok 
millió forinttal támogatjuk a kerületi rendőrséget

Varsó II. kerülete, Zoliborz és a török Finike városa
lett idén két új testvérvárosunk

Sok éves elmaradást pótolva Kodály Zoltánnak
és Illyés Gyulának is emléktáblát állítottunk

Képgaléria 
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A privatizáció megkezdése óta mindent 
elkövettünk, hogy a Budai Gyermek-
kórház működésének meghatározásá-
ban a II. kerület részvétele meghatározó 
legyen. 

Ragaszkodunk a kerületi gyermekek 
biztonságos, elsőbbségi ellátásához az 
intézményben.

Kerületünk lakosai a médiában is figye- A II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány 
lemmel kísérhették elkeseredett küz- támogatásán keresztül növeljük az 
delmünket kórházainkért. A kormány- utcán járőröző rendőrök létszámát. A 
zat tiltakozásunk ellenére megszűnésre rendőrség és a közterület-felügyelet 
ítélte a Budai Gyermekkórházat, így Mindannyiunk számára fontos, hogy erősítésével véget vetünk a kerület-
ígéretünket – önhibánkon kívül – nem biztonságban érezzük gyermekeinket, szerte tapasztalható megoldatlan ano-
valósíthatjuk meg. saját magunkat, vagyontárgyainkat. A máliáknak, mint amilyen például a 

közbiztonságért elsődlegesen felelős nagyobb bevásárlóközpontok előtti 

rendőrség munkáját kiegészítve az szabálytalan és balesetveszélyes parko-

alábbi tervek megvalósításával járu- lás vagy a kialakított buszsávok jogosu-

lunk hozzá a kerület biztonságosabbá latlan használata.

tételéhez.

 

A polgári vezetés által 2000-ben meg-
szervezett helyi közterület-felügyelet 
munkájának hatékonyságát tovább 

Átszerveztük a Közbiztonsági Alapít-javítjuk, létszámának növelésével 
ványt, és megerősítettük szerepét, Így biztosítjuk a szükséges jelenlétet, a 
lehetőség nyílt például a parkjainkat közlekedés, a köztisztaság és a közrend 
őrző járőrszolgálat felállítására is. Az Folytatjuk a háziorvosi rendelők felújí- szabályainak joggal elvárt érvénye-
Alapítvány támogatásával működő tását, méltó körülményeket teremtünk sülését.
„portyaszolgálat” is mind hatékonyab-a helyi betegellátásban.
ban kezelni a programpontban említett 
gondokat. Hamarosan üzembe helyez-
zük a Moszkva tér térfigyelő kameráit.

A közterület-felügyelet dolgozóinak 
Háziorvosi rendelőink jelentős része létszáma hét fővel bővült, és külön egy-
nem az önkormányzat tulajdonát ség kezdte meg munkáját Pesthideg-
képezi, ezért felújításuk a tulajdoni kúton. Reméljük, hogy hatékonyabb 
helyzet tisztázásáig nem lehetséges. munkájuk már az Önök számára is 
Ennek ellenére tervek készülnek a érzékelhető.
Pasaréti úti gyermekorvosi rendelőre, 
amelyet pályázati forrásból kívánunk 
felújítani.  Nagy figyelmet fordítunk a 
Ganz utcai rendelő helyzetének megol-
dására is.

Pályázati lehetőség híján önerőből 
kezdtük el a Pasaréti úti gyermek-
rendelő felújítását. A jövő év nyarának 
elejére tervezzük a Ganz utcai rendelő 
átköltöztetését megfelelőbb helyre.
Tavasszal átadtuk a Fekete Sas utcai 
tüdőgondozó felújított részeit; az 
épület rekonstrukciója pedig a tető 
javításával folytatódik.

A helyzet tavaly óta sajnos nem válto-
zott, a Budai Gyermekkórház terüle-
tén továbbra is csak a szakambulancia 
üzemel.

Az Alapítvány önkormányzati támo-
gatása folyamatos. Idén végleg ren-
dezzük a térfigyelő kamerák műkö-
dését, az elkövetkező években a rend-
szer bővítését tervezzük.

Időközben a Városrendészeti Csoport-
tá alakult közterület-felügyelet kibő-
vült feladatkörrel és nagy odaadással 
végzi munkáját. 

Az elmúlt évben több fővárosi közbiz-
tonsági rendezvényen is példaként 
mutatták be működésüket.

.

.

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

Programunk a biztonságosabb
II. kerületért

Több közterület-felügyelő dolgozik 

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

kozterulet@masodikkerulet.hu
Nemsokára kamerák vigyázzák a rendet
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Gyermekeink biztonsága érdekében A hidegkúti végállomás környékének 
befejezzük a játszótér-korszerűsítési rendbetétele kiemelt feladatunk.
programot. Egyensúlyt teremtünk a pénzügyi ki-

vitelezhetőség és a városrészben lakók 
igényei között.

A játszótér-korszerűsítési program 
2007. évi szakaszában elkészült a 
Fenyves park, az úgynevezett „Matáv- Egy évvel ezelőtt még azt gondoltuk, 
játszótér” és a Kuruclesi úti tenisz- hogy a beruházás legnehezebb része 
pályánál lévő játszótér. A Katolikus az említett egyensúly megteremtése 
Egyház és az önkormányzat együtt- lesz. Erre láttunk esélyt. Meg is kez-
működésével került sor a Mechwart dődtek a környéken a rehabilitációhoz 
ligeti játszószerek újrafestésére, illetve elengedhetetlen ingatlan-kisajátítások.
támogatást nyújtottunk a Millenáris 
Park Zöld Péter játszóterének EU- A Közigazgatási Hivatal azonban 
szabványok szerinti átalakításához. mondvacsinált indokokkal megaka-

dályozta a munka folytatását, belátha-
tatlan ideig tartó bürokratikus huzavo-
nába kényszerítve ezzel Önkormány-
zatunkat. Minden rendelkezésünkre 
álló eszközzel törekszünk előrelépést 
elérni, de a rendezés önhibánkon kívül 
nem az általunk tervezett ütemben 
halad. Ennek ellenére bízunk abban, 

Alapvető célunk a kerület további hogy a ciklus végére e téren is 
eladósításának megakadályozása. A eredményekről adhatunk számot.
tervezett beruházásokat ezért a 
rendelkezésünkre álló forrásokkal 
összhangban kívánjuk megvalósítani. 
A legnagyobb fejlesztési tétel a 
Moszkva tér közlekedési rehabili-
tációja, amelynek finanszírozása 
messze meghaladja a kerület lehetősé-
geit. Ebben a kérdésben úgy a főváros, 
mint a kormányzat felé a korrekt part-
neri viszony biztosítására tehetünk 
ígéretet.

Szándékunk nem változott, de kide-
rült, hogy a gazdasági miniszter ígére-
te ellenére a Moszkva tér rehabili-
tációja 2010 előtt nem szerepel a 

A kerületi önkormányzat kezelésében központi kormányzat tervei között. 
lévő utakon található gyalogátkelő- Ma nincs partnerünk, hiába az Iskolaépületeink felújítására – az évről 
helyeket újrafestjük és éjszaka is jól együttműködési készség. évre csökkenő központi támogatások 
látható prizmákkal látjuk el. A gépjár- miatt – a korábbi évekhez képest vár-
művezetők biztonsága érdekében hatóan szűkebb forrást tudunk biztosí-
hasonló biztonsági eszközökkel sze- tani. 
reljük fel a kerületünkben található 

Ennek ellenére elengedhetetlen a 
fekvőrendőröket is.

Szabó Lőrinc Általános Iskola és Gim-
názium helyzetének hosszú távú 
rendezése, de a Marczibányi téri 
Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskola, Gimnázium és Zeneiskola 

Elsőként a kerületi iskolák közelében épületének felújítási igényeivel is 
létesült gyalogátkelőhelyeket festet- számolunk.
tük újra és láttuk el prizmákkal. Felkészültünk arra, hogy a Fillér utcai, 
Prizmákkal felszerelve épültek meg az illetve a Budenz úti iskolák is jelentős 
elmúlt évben a fekvőrendőrök is. ráfordítást igényelnek majd.

A kerületi kezelésben lévő csomó-
pontok gyalogátkelőit – ahol nem 
működik közlekedési lámpa – újra-
festettük. A veszélyes csomópontok 
átkelőhelyeit fényvisszaverő priz-
mákkal láttuk el.

Folytatódott a játszóterek korszerű-
sítési programja. Sor került a Mária-
remetei Templomkert játszótereinek 
felújítására és bővítésére, az Üstökös 
utcai játszótér fejlesztésére. Bizton-
ságosabbá tettük a Torockó téri ját-
szóteret.

A tavalyi beszámolóban már jelzett 
okok miatt a hidegkúti városközpont 
felújításának koncepciója változta-
tásra szorult.

Bízunk azonban abban, hogy azúj 
elképzelések megnyerik  a lakosság 
tetszését és a jövő év első felében már 
eredmények is láthatóak lesznek.

A Moszkva tér rendezéséhez sajnos 
továbbra sincs partnerünk, de  város-
központ-fejlesztési pályázatot nyúj-
tottunk be a Mechwart liget – 
Marczibányi tér – Fény utcai Piac által 
határolt területre. Ennek sikerével 
olyan beruházások valósulhatnának 
meg, amelyek nyomán reményünk 
szerint újból előtérbe kerül a Moszk-
va tér fejlesztésének ügye.

.
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2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

Folyamatos a játszóterek fejlesztése

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:2007-ben teljesítettük:

Újrafestett zebrák az iskolák előtt is

2008-ban teljesítettük:

Programunk a fejlődő II. kerületért

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:
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A legfontosabb felújítási munkákra az A szennyvízcsatornázás ez évben is 
Önkormányzat saját költségvetéséből folytatódott. A csapadékvíz-elveze-
minden intézményünk számára bizto- tésre  átfogó tervezet készül; e téren is 
sítottunk forrást. Ez azonban közel keressük a pályázati pénzek igénybe-

A kicsinyekről, idősekről, elesettekről, sem elegendő az említett iskolák álla- vételének lehetőségeit. A kivitelezés 
rászorulókról való gondoskodás alap-gának megfelelő feljavítására, hiszen ütemét a rendelkezésre álló pénzösz-
vető emberi kötelességünk.azok külön-külön is több száz milliós szeg határozza meg.
 Javaslataink megvalósításával ugyan fejlesztést igényelnek. Ezekre a felújí-
nem tudunk minden gondot megol-tásokra így külső forrásból próbálunk 
dani, de bízunk benne, hogy elképze-pénzt szerezni. 
léseink megvalósításával enyhíthe-
tünk a nehézségeken.
 
Megvalósítjuk a kerületi intézmények 
elmaradt akadálymentesítését.

Az akadálymentesítést folyamatosan 
végezzük. Most az önkormányzati 
fenntartású bölcsődék kerültek sorra.

Szociális boltot hozunk létre, ahol a 
kerületi nyugdíjasok és a négy és 

Támogatási rendszert hozunk létre la-
annál több gyereket nevelő családok 

kóközösségek számára az elöregedő 
nagykereskedelmi áron kaphatják 

liftek felújításának elősegítésére.
meg az alapvető élelmiszereket.

A programpont megvalósítását 2008-
Folynak a szociális bolt megnyitásának 

2009-re tervezzük, miután egyeztet-
előkészületei, de a megfelelő helyszín 

tünk a közös képviselőkkel.
kijelölése és a jól működő rendszer 
kialakítása komoly szervező munkát 
igényel. A megvalósuláshoz várhatóan 
további két évre van szükség.

Az összefüggő vízgyűjtő-területek 
szennyvízcsatornázását befejezzük.
Biztosítjuk azokat a forrásokat, ame-
lyek a fővárossal együttműködve 
lehetővé teszik a csapadékvíz elvezeté-
sének megoldását. Ennek érdekében 
kezdeményezzük egy közös pénzügyi 
alap létrehozását. Gondoskodunk a 
megépülő csapadékvízcsatornák 
rendszeres karbantartásáról.

Nyár elején átfogó felszíni vízelveze-
tésre irányuló pályázatot nyújtot-
tunk be. Kedvező elbírálás esetén 
több mint 800 millió forintot fordít-A kormányzati ígéretek ellenére ez 
hatunk a szükséges munkálatok évben sem nyíltak pályázati lehető-
elvégzésére.ségek oktatási intézményeink felújí-

tására. Úgy döntöttünk, hogy önerő-
ből kezdjük el a Fillér utcai iskola 
felújítását és bővítését. Az első ütem-
ben 250 millió forintot különítettünk 
el a beruházásra. A kivitelezés meg-
indítását már 2008 nyarára terveztük, 
de az elhúzódó engedélyezési eljárás 
miatt sajnos néhány hónapos késés-
sel kell számolnunk.

A közintézmények akadálymentesí-
tési munkálatait illetékes irodánk az Az idei évben saját forrásból több 
idei évben is terv szerint végzi. tízmillió forintból újítottuk fel a 

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskola, Gimnázium és Zeneiskola 
épületének egy részét is.

Az egyeztetés folyamatban van, a 
megvalósítást továbbra is a jövő évre 
tervezzük.

Az előkészítő munkák jól haladnak, a 
megnyitásra várhatóan a tervezettnél 
előbb – akár már a tél folyamán – sor 
kerülhet.

.

.

.

.

.

.

2007-ben teljesítettük:2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

Megújult a Kodály iskola

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

A fejlesztés üteme a pályázatoktól is függ

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

Programunk a gondoskodó 
II. kerületért

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

www.masodikkerulet.hu

info@masodikkerulet.hu



Minden rendelkezésünkre álló esz- Civil és egyházi szervezetek bevoná-
közzel támogatjuk, hogy a kisgyerme- sával hatékonyabbá tesszük az idős-
kes anyukáknak lehetősége legyen az gondozást.

Valamennyien tapasztalhattuk, hogy otthon maradásra. A munkába járó 
a megújult Okmányiroda nem könnyí-szülőknek viszont biztosítjuk gyerme-
tette meg a II. kerületiek mindennapi keik elhelyezésének lehetőségét. 
ügyintézését. A Polgármesteri Hiva-Ehhez új bölcsőde építésére és az óvo-
talt valóban a kerület polgárait kiszol-dai férőhelyek bővítésére van szükség. A hatékonyság jelentős növelését 
gáló szervezetként fogjuk működ-várjuk az önkormányzati szociális 
tetni. A változtatáshoz a következő ellátó rendszer átszervezésétől, 
eszközöket is igénybe kívánjuk venni:amelynek keretében végre megfelelő 
Új ügyfélirányító rendszert vezetünk elhelyezést kaphat a Családsegítő és 
be. A hivatalos ügyeiket intéző polgá-Elkészültek egy új, negyven férő- Gyermekjóléti Szolgálat is.
rok a hivatal ügyintézési rendjét rész-helyes bölcsőde tervei, a kivitelezés 
letesen ismerő asszisztensek támoga-magas költségei miatt azonban 
tását vehetik majd igénybe.elengedhetetlen a pályázati forrás 

felhasználása. A pályázat beadására 
készen állunk, várjuk kiírását.

Bevezettük, hogy a kerületi lakosok 
külön sorszámot kapjanak. A Mária-
remetei úti kihelyezett ügyfélszolgálat 
kizárólag kerületieket fogad, de 
további lépéseket is tervezünk. A hely-
zet pontos ismeretéhez tudni kell, 
hogy a környező kerületekben és tele-
püléseken szinte sehol sem találunk 
hasonlóan hosszú okmányirodai 
nyitvatartást, így a kiugróan magas 
ügyfélszám csökkenése sajnos nem 
várható.

A következő tanévtől valamennyi 
kerületi általános iskolást láthatósági 
mellénnyel látjuk el.

A láthatósági mellényeket a kerületi 
általános iskolákba járó gyermekek 
februárban megkapták. Az új első 
osztályosok már automatikusan 
jutnak hozzá.

A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat új helyét most alakítjuk ki. 
Pályázatot nyújtottunk be az Értelmi 
Fogyatékosok Napközi Otthonának 
megfelelő elhelyezésére is. Sikeres 
pályázat esetén új szolgáltatásokkal Az időközben 80 férőhelyesre 
bővülhet a kerület szociális ellátó bővített bölcsőde megépítésére 
rendszere.beadtuk a pályázatot, de függetlenül 

annak eredményétől  még ez évben 
megindítjuk a beruházást. Ha 
szükséges, önerőből finanszírozzuk.
A tavalyi év végén önkormányza-
tunk megvásárolta a Szemlőhegyi úti 
Óvoda épületét, amely addig a BKV 
Zrt. tulajdona volt. Más vevő esetén 
az intézményt bezárták volna, így 
biztosítottuk az óvoda további 
működését.
Gázbekötési és felújítási munkálato-
kat kezdtünk a Budakeszi úti Óvodá-
ban. Az országban eddig csak néhány 
településen alkalmazott módon - a A tavalyi átszervezések ugyan javí-
munkálatok ideje alatt – a gyerekeket tottak a kerület lakóinak ügyintézési 
úgynevezett „mobil óvodában” lehetőségein, de a várakozási idő to-
helyeztük el, elkerülendő a zsúfolt- vábbra is hosszúnak bizonyult, ezért 
ságot többi intézményünkben. szeptembertől ismét változott az 

ügyfélfogadás rendje.
Az itt élők ezentúl is elsőbbséget él-
veznek és reményeink szerint min-
den eddiginél gyorsabb kiszolgálás-
ban részesülnek.

A láthatósági mellényeket az új első 
osztályosok a tanév elején megkap-
ták. Bízunk abban, hogy egyre 
többen használják.
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2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

Már a kerületé a BKV óvoda

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

Láthatósági mellény az iskolásoknak. 
Európában is egyedülálló program

Programunk a szolgáltató II. kerületért

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:
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A II. kerületi lakosok számára 
„Kerületi kártyát” bocsátunk ki, mely 
kényelmesebbé és gyorsabbá teszi az 
okmányirodai és az ügyfélszolgálati 
ügyintézést.

Hidegkúton a Szabadság út menti te-
A kártya tervezése folyamatban van. rületen az uszoda/tanuszoda létesíté-

sénél - szemben a jelenlegi tervekkel - Bevezetését a szociális bolt megnyitá-
olyan mérsékelt költségvetésű beru-sához szeretnénk kapcsolni.
házást valósítunk meg, amely finan-
szírozható és megegyezik a lakosság 
érdekeivel. Biztosítjuk, hogy azt a ke-Egészségünk megőrzésének alapja a 
rületben élő, illetve a kerületi oktatási rendszeres testmozgás. Megfelelő lé-
intézményekben tanuló gyermekek tesítmények biztosításával szeretnénk 
kedvezményesen használhassák.hozzájárulni ahhoz, hogy minél töb-

beknek lehetősége legyen a sporto-
sabb életmód gyakorlására.
Hosszú távú bérlet keretében haszno-
sítjuk a Marczibányi téri sportpályát. 

A hidegkúti végállomás környezeté-A beérkezett partneri javaslatok közül 
nek rendezésén kívül ez a legnagyobb Felhasználóbaráttá tesszük az önkor- a lehető legnagyobb parkfelületet és a 
előkészítést és költséget igénylő mányzat honlapját, ezzel is elősegítve kerület lakóit leginkább kiszolgáló 
beruházás. Igyekszünk megtalálni azt sportfunkciókat biztosító terveket ré-az egyes ügyekben való könnyebb 
a formát, amely a lakosság igényeinek szesítjük előnyben.eligazodást.
megfelel, ugyanakkor megvalósítható 
és hosszú távon fenntartható a pénz-
ügyi stabilitás kockáztatása nélkül.

Az új honlap megjelenése jövő év A pályázati szakasz lezárult, az előké-
elején várható. Addig is igyekszünk a szítő tárgyalásokat már a megvalósí-
jelenlegi portálon a korábbinál gazda- tás részleteiről folytatjuk. Az új sport- A beruházás előkészítését megkezd-
gabb és tartalmasabb információs bá- centrum kivitelezése jövő évben tük. Jelenleg a lakossági igények fel-

kezdődhet.zist közzétenni. mérése, és a befektetői igényekkel 
történő összehangolása folyik. Olyan 
koncepció kidolgozásán dolgozunk, 
amely megfelel a Pesthidegkúton és 
vonzáskörzetében élők igényeinek 
valamint az önkormányzat gazdasági 
lehetőségeinek, de mindenképp érték-
teremtő lesz. 

Tisztelt Választópolgárok!

A fenti rövid beszámolóval immár 
másodszor igyekeztem képet nyúj-
tani a kerületi önkormányzat sokrétű 
munkájáról, vállalt programunk idő-
arányos teljesítéséről. Továbbra is 
szeretnénk legjobb tudásunk szerint 
tenni azt, amire felhatalmazásukat 
adták. Ehhez kérjük évről-évre bizal-
mukat és támogatásukat.

Tisztelettel:
 
 
Dr. Láng Zsolt
polgármester 

Az új portál üzembe helyezése a A kivitelezés első üteme elkészült, 
immár Önök is igénybe vehetik a vártnál hosszabb időt vett igénybe, 
korszerű, és a közeljövőben tovább de néhány napon belül már Önök is 
bővülő létesítmény szolgáltatásait.láthatják formájában és tartalmában 

is megújult honlapunkat. Bízunk 
benne, hogy elnyeri tetszésüket!

A kártya bevezetésének előkészü-
letei is rendben folynak, jövőre már a 
tapasztalatokról szeretnénk beszá-
molni.

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2007-ben teljesítettük:2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

BUDAI NAPLÓ
ADYLIGET - BUDAKESZI-ERDŐ - BUDALIGET - CSATÁRKA - ERZSÉBETLIGET - FELHÉVÍZ - GERCSE - HÁRSAKALJA - HÁRSHEGY - HŰVÖSVÖLGY - KŐVÁR - KURUCLESC -LIPÓTMEZŐ - MÁRIAREMETE - NYÉK - ORSZÁGÚT - PÁLVÖLGY - 

PASARÉT - PESTHIDEGKÚT - ÓFALU - PETNEHÁZYRÉT - REMETEKERTVÁROS - RÉZMÁL - RÓZSADOMB - SZEMLŐHEGY - SZÉPHALOM - SZÉPILONA - SZÉPVÖLGY - TÖRÖKVÉSZ - ÚJLAK - VÉRHALOM - VÍZIVÁROS - ZÖLDMÁL

2006. OKTÓBER 2008. OKTÓBER

Programunk a sportosabb II. kerületért

2008-ban teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2006-os ígéretünk:

2007-ben teljesítettük:

2008-ban teljesítettük:
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Az előbbieken túl szeretnénk Három önkormányzati fenntartású Az iskolák közelében lévő gyalogos 
beszámolni néhány további ered- iskola – a Csik Ferenc, a Törökvész átkelőket átfestettünk és fényvissza-
ményről is az elmúlt 24 hónapból: úti és a Klebelsberg Kunó - udvarát verő prizmával szereltünk fel. 

alakítottuk át modern, műfüves 
borítású, többfunkciós sportpályá-
vá, mindennapos testedzési lehető-
séget biztosítva ezzel a diákoknak.

Az önkormányzati frakciók teljes 
egyetértésével sikerült jól működő, 
ám a korábbiaknál kevésbé költség-
igényes önkormányzati struktúrát 
kialakítani.

Hosszú évek után sikerült rendezni 
az Árpád fejedelem úti hetivásár – 
közismert nevén MDF piac – kö-
nyékét, így végre megszépülhetett a 
Germanus Gyula park, az ott élő és a 

Megkezdődött a Széna téri „bódé-
rendszerető polgárok megnyugvá-

város” felszámolása.
sára.

Lakossági kérésre - sok év után - 
bővítettük a közterületi parkoló-
helyeket a Budenz József utcában, a 
Kelemen László utcában és a Csévi 
utcában.

Többletforrás bevonása nélkül meg-
újult kerületi lapunk, a Budai Polgár 
és már színesben jelenik meg. 

Szigorított büntetési tételek kirová-
sával és kényszerkaszálással lép-
tünk fel a parlagfűvel benőtt telkek 
tulajdonosai ellen. Több millió 
forint bírságot vetettünk ki az ingat-
lantulajdonosokra.

.

2007

Megszűntek az áldatlan állapotok
a Germanus parkban

Sokak kedvelt pihenőhelye lett a bizton-
ságos és szép környezet

Hosszú évek után végre rendezett lett az
MDF piac és környéke

Évről-évre új pályákat avathatunk

Bódék a Széna téren 2006 őszén

Széna tér - 2007.
Az első fázist követően már szebb a tér

“Láthatatlan” és veszélyes zebrák a 
kerületi iskolák előtt 2006-ban

2007 óta új festés és fényvisszaverő 
prizma van minden iskola előtt

Állandó zsúfoltság, zaj és várakozás volt
a rendszer bevezetése előtt

Tavaly tavasz óta rendezettebb 
a parkolás az Ezredes utcában is

15



BUDAI NAPLÓ
ADYLIGET - BUDAKESZI-ERDŐ - BUDALIGET - CSATÁRKA - ERZSÉBETLIGET - FELHÉVÍZ - GERCSE - HÁRSAKALJA - HÁRSHEGY - HŰVÖSVÖLGY - KŐVÁR - KURUCLESC -LIPÓTMEZŐ - MÁRIAREMETE - NYÉK - ORSZÁGÚT - PÁLVÖLGY - 

PASARÉT - PESTHIDEGKÚT - ÓFALU - PETNEHÁZYRÉT - REMETEKERTVÁROS - RÉZMÁL - RÓZSADOMB - SZEMLŐHEGY - SZÉPHALOM - SZÉPILONA - SZÉPVÖLGY - TÖRÖKVÉSZ - ÚJLAK - VÉRHALOM - VÍZIVÁROS - ZÖLDMÁL

2006. OKTÓBER 2008. OKTÓBER

Budai Napló 
Felelős kiadó:

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Kabinet

Fotó: Budai Polgár archívum 
Példányszám: 50.000  

Évekkel ezelőtt a Fővárosi Önkor-
mányzat lezáratta a Völgy utcát. A 
II. kerületi Önkormányzat saját for-

Elkészítettük és a képviselő-testület rásból átépítette az úttorlaszt oly 
elfogadta a II. kerület Integrált módon, hogy a Hűvösvölgyi úton 
Városfejlesztési Stratégiáját (IVS), történő balesetek esetén az azonnal 
amely középtávú fejlesztési elkép- megnyitható.
zeléseinket tartalmazza, és minden 
nagyobb uniós pályázat alapdoku-
mentumául szolgál.

Júniusban városrendészeink bebi-
zonyították, hogy lehet kultúrált Pályázatot nyújtottunk be „Bel-
körülményeket teremteni a Moszk-budai városközpont kialakítása” 
va téren. Két hónapon át gondos-címmel a Mechwart liget – Marczi-
kodtunk – a főváros helyett – a tér bányi tér – Fény utcai Piac által 
rendjéről. Sajnos, miután városren-határolt terület átfogó fejlesztésére.
dészeink levonultak, visszatért a 
korábbi állapot. Felajánlottuk a 
fővárosnak: ha többletköltségeinket 
finanszírozza, hosszú távon is vál-
laljuk a rend fenntartását. Választ a 
mai napig nem kaptunk.

Újabb három iskolánk – a Pitypang 
utcai Általános Iskola, a Budenz Jó-
zsef Általános Iskola és Gimnázium, 
illetve a Móricz Zsigmond Gimnázi- Több hónapos felújítást követően új, 

um – udvarán épül többfunkciós akadálymentes házasságkötő terem 

műfüves sportpálya, sok száz diák- épült a Polgármesteri Hivatal föld-

nak biztosítva ezzel színvonalas szintjén.Újjávarázsoltuk a Kolozsvári Tamás 
mozgáslehetőséget.úti sportcentrumot, ahol immár hét, 

minden igényt kielégítő pálya áll a 
focizni, teniszezni, kosárlabdázni  Novembertől 24 órás felnőtt orvosi 
vagy éppen futni vágyók rendel- ügyeleti szolgálatot vezetünk be az 
kezésére. A létesítmény üzemel- eddigi 4+12 órás helyett. Az ügyeleti 
tetőjét pályázaton választottuk ki. ellátás ezzel jelentősen javul.

Mintegy 150 közterületi padot meg-
javítottunk és újrafestettünk. Újak 
kihelyezéséről is gondoskodtunk.

Több mint 46 millió forintot nyer-
tünk pályázati úton kerékpárutak 

Idén második alkalommal szervez-fejlesztésére. Ebből még az idén 
zük meg a Budai Advent elnevezésű megvalósul bicikliútjaink aszfalt-
rendezvényt a Mechwart ligetben. A burkolatának megjavítása és útbur-
tavalyihoz hasonlóan a hagyomá-kolati jeleik felfestése.
nyos karácsonyi vásárok hangulatát 
idéző többnapos esemény családi Közel 800 négyzetméternyi közterü-
programokkal is várja az érdeklő-leti parkolóhelyet építettünk ki a 
dőket. Bimbó úton és a Törökvész úton.

Elfogadtuk a Közoktatási Intézke-
dési Tervet, amely úgy biztosítja 
oktatási intézményeink kiegyen-
súlyozott működését, hogy – más  
fővárosi kerületekkel szemben – 
egyetlen iskolát sem kell bezárnunk.

2008
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Lakossági fórum az IVS-ről

A Marczibányi téri sportpálya ilyen volt...

...és ilyen lett 2008 őszére

Távirányítható útzár a Völgy utcában

A képviselő-testület is az új házasságkötő
teremben tartja üléseit


