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érintett közösségek nem érzik 
a magukénak. A civil szféra jó 
ötletei, kezdeményezései is csak 
akkor valósulhatnak meg, ha tá-
mogató intézményi háttér van 
mögöttük. Az alkotó munkának 
szerintem az a legfőbb feltéte-
le, hogy valamennyi érintett fél 
– pártállástól függetlenül – ké-
pes legyen közösen tenni egy jó 
ügyért. 

Mit jelent mindez a gyakorlatban? 

Nyitottságot és csapatmunkát.  
Az értékteremtő együttműködés 
eredményének tartom, hogy az 
elmúlt években három területen 
is jelentős elismerést kaptunk. 
2010-ben az ország egyik legjelen-
tősebb civil szervezete, a Nagy-
családosok Országos Egyesülete 
Családbarát Önkormányzat Díjat 
adományozott kerületünknek. 
Az idei esztendőben lakosaink 
javaslata alapján vehettem át az 
Év Polgármestere kitüntető cí-
met, néhány héttel ezelőtt pedig 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma és a Belügyminisztérium 
jutalmazott bennünket Idősbarát 
Önkormányzat Díjjal. Úgy vé-
lem, mindhárom elismerés azt 
a munkát méltatta, amelyet ke-
rületünk közössége és az önkor-
mányzat közösen végzett. 

Megállítaná városrésze határá-
nál a most uralkodó politikai 
hangulatot a II. kerület polgár-
mestere, aki a munkán alapuló 
értékek és eredmények tiszte-
letét vallja. Az Év Polgármeste-
rének választott Láng Zsolttal 
aktuálpolitikáról és a kerület 
fejlesztéseiről beszélgettünk. 

Minek köszönhető a politikai 
légkörre vonatkozó aggodalma?

Természetesnek tartom, ha a vá-
lasztások közeledtével minden 
politikai erő hangja erőteljeseb-
bé válik. Ám az a hangütés és 
eszköztár, amelyet egyes köz-
életi szereplők és médiumok az 
utóbbi időkben az országos poli-
tikába emeltek, elfogadhatatlan, 
sőt esetenként taszító számomra. 
Abban hiszek, hogy a választók 
bizalmát az elért eredmények-
kel, és nem gorombasággal, az 
ellenfelek lejáratásával kell meg-
nyerni. Önkormányzatunkban 
például mindig is helye volt a 
kreativitásnak, a szakmai viták-
nak, de az öncélú és durva po-
litikai pengeváltásokat továbbra 
is szeretném elkerülni.  Sajnos ez 
egyre nehezebb. 

Úgy véli, hogy ehhez a törekvés-
hez mások is partnerek lesznek? 

Remélem. Polgármesteri megbí-
zatásom elmúlt hét évében szá-
mos olyan értékkel és hiányos-
sággal szembesültem, amellyel 
„civil életemben” nem találkoz-
hattam. Fel kellett ismernem, 
hogy a hivatalok és a különböző 
társadalmi közösségek között - 
egy adott településen is - szim-
biózis kell a megfelelő műkö-
déshez. Lehet egy intézkedés 
bármennyire előremutató, ha az 

Beszélgetés Dr. Láng Zsolttal, a II. kerület polgármesterével

Budai Napló
BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT HÁROM ÉVÉNEK MUNKÁJÁRÓL2010 2013

„A nyugodt légkör megőrzése
a legfontosabb feladatom”

www.masodikkerulet.hu

(folytatás a 2. oldalon)
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Milyen főbb állomásai voltak az 
utóbbi időben ennek az útnak? 
 
Szerencsére sok ilyet említhet-
nék, a kormányzati intézkedé-
sektől az apró helyi eredmé-
nyekig. Konszenzust tudtunk 
elérni abban, hogy építkezni 
csak lépésről lépésre, a stabil 
gazdasági alapok megterem-
tésével, majd megőrzésével 
lehet. Nem kellett túlzó elvá-
rások, teljesíthetetlen igények 
között dolgoznunk, mert reá-
lis, racionális javaslatok segí-
tették a munkánkat. Miközben 
hatékonyan képviseltük város-
részünk érdekeit a külső szer-
vezeteknél, mindmáig kiegyen-
súlyozott a fejlődés saját beru-
házásaink terén is. Így kerüle-
tünk számára jóval kedvezőbb 
módon valósul majd meg a 
budai fonódó villamos-projekt, 
sőt a zajterhelésben leginkább 
érintett lakóházak - külön pá-
lyázati forrásból - hang- és hő-
szigetelő nyílászárót is kapnak. 
Szintén nagy eredménynek 
tartom, hogy immár kormány-
határozat rendeli el: az egykori 
Ipari Minisztérium épületének 
helyén közösségi célú fejlesz-
tés valósuljon meg. A 2014-es 
központi költségvetés terve-
zetében pedig megtalálható a 
hidegkúti Klebelsberg kastély 
felújításának fedezete is.

Hogyan alakulnak a saját beru-
házások? 

Minden eddiginél intenzívebb 
évet zárunk. Sikerült saját for-
rásainkat a pályázati támoga-
tásokkal úgy kombinálni, hogy 
szinte minden ágazatban mód 
nyílik a fejlesztésre. Kiemelt 
beruházás idén a Törökvész úti 
bölcsőde és az egykori Rádió 
Óvoda épületének megnyitása 
a Völgy utcában, a Labanc ut-
cai óvoda felújítása, a Hideg-

kúti Városközpont átalakítása 
és a Hűvösvölgyi út – Kelemen 
László utca csomópontjának ka-
pacitásbővítése. Minden eddi-
ginél nagyobb keretet sikerült 
biztosítanunk további út- és jár-
dafelújításokra. Az említett böl-
csődei és óvodai beruházások 
már megvalósultak, vagy ha-
marosan befejeződnek, a közle-
kedési fejlesztések pedig az ad-
minisztrációs szakasz végéhez 
érkeztek; tavasszal a kivitelezés 
is megkezdődhet. Természete-
sen számos feladatunk van még, 
így orvosi rendelőink felújítása, 
az út- és járdahálózat minőségé-
nek további javítása. Az elmúlt 
hét évben sikerült eleget tenni 
legégetőbb kötelezettségeink-
nek, így reményünk nyílt arra, 
hogy a jövőben a kényszerűség-
ből háttérbe szorult feladatokra 
koncentráljunk.  

Említette a bölcsődéket és az 
óvodákat. Milyen intézkedé-
sekre volt még szükség a nö-
vekvő gyermeklétszám miatt? 

Amikor 2006-ban először válasz-
tottak polgármesterré, szembe-
sülnöm kellett azzal, hogy gyer-
mekintézményeink kapacitása 
messze az igények alatt maradt.  
Erőforrásaink legnagyobb ré-
szét így az kötötte le, hogy a kí-
vánalmakat és a lehetőségeket 
szinkronba hozzuk. E folyamat 
most azzal zárult, hogy 700 mil-
lió forintos ráfordítással október 
elsején átadtuk két legújabb óvo-
dánkat. A Labanc utcai épület 
száz gyermeket tud fogadni, az 
ökumenikus óvoda tíz csoport-
jában pedig 300 kisgyermek he-
lyezhető el. Ez utóbbi intézmény 
keresztény értékrendű és ön-
kormányzati fenntartással nyílt 
meg, egyedülálló az országban, 
és jó példája a fentebb már em-
lített összefogásnak: megnyitá-
sához ugyanis az önkormányzat 
erőfeszítésein túl szükség volt 
az épületet tulajdonló MTVA 
támogatására, a szülői közösség 
együttműködésére, valamint az 
érintett kerületi egyházközségek 
segítő közreműködésére egyaránt.

Tállai András belügyminisztériumi államtitkártól vette át Láng Zsolt
2013-ban az Év polgármestere Díjat fővárosi polgármesterek közül elsőként.
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A gyermekeket érintő intézke-
dések sora tehát lassan lezárul? 

Semmiképpen. A felnövekvő 
generáció testi és szellemi épsé-
géért, fejlődéséért mindannyian 
felelősek vagyunk, ezért a ne-
velésüket, oktatásukat biztosító 
tárgyi feltételek megteremtésén 
kívül egyéb feladatok is adód-
nak. Kerületünk sokszínűségét 
éppen a felmerülő igények sok-
félesége mutatja. Számos család 
például erejét megfeszítve, ne-
héz körülmények között neveli 
gyermekeit. Esetükben fontos 
cél a mindennapok megkönnyí-
tése, ezért – a már létező ellátá-
sokon kívül - igyekszünk újabb 
formákat bevezetni. Ilyen pél-
dául a diákok és a fiatal sporto-
lók közlekedésének támogatása. 
A rendszeres kedvezményben 
részesülő gyerekek és fiatalok 
tanulmányait BKK-bérlettel se-
gítjük, de jogosultak erre azok 
is, akik a sport területén értek 
el kiváló eredményeket, és az 
edzések helyszínére közösségi 
közlekedéssel jutnak el. A mint-
egy 400 diák többsége már ok-
tóberben megkapta ezt a köny-
nyítést. A tanulás alapvető fel-
tételeinek megteremtésén kívül 
fontosnak tartjuk azt is, hogy a 
gyerekek számára minden élet-
korban színvonalas, értelmes, 
a közösségi fejlődésüket segítő 
elfoglaltságokat és színtereket 
létesítsünk. Nagy figyelmet 
fordítunk közművelődési in-
tézményeink és a gyermekeket 
támogató intézményrendsze-
rünk fenntartása. Gyermekjólé-
ti Központunk például számos 
újítást vezetett be annak érde-
kében, hogy a „csellengő” fia-
talok számára olyan közösségi 
teret alakítson ki, ahol elfoglal-
hatják magukat, és gondjaikkal 
is megértő fülekre találnak. A 
szabadidő gondtalan, egészsé-
ges eltöltéséhez folyamatosan 

karban tartjuk és fejlesztjük a 
sportlétesítményeket, a játszó-
tereket. Gondosan ügyelünk a 
zöldterületekre.

Ezt érthetjük úgy is, hogy Ön  
szerint az önkormányzatok 
megoldást nyújthatnak egyes 
társadalmi problémákra is? 

A társadalmi gondok átfogó 
megoldását természetesen nem 
vállalhatják magukra. Hiszek 
azonban abban, hogy az ösz-
szefogásnak minden szinten és 
minden probléma megoldásá-
ban kiemelkedő szerep juthat. 
Amikor egy település, vagy 
egy településrész lakói valódi 
közösséggé szerveződnek, az 
olyan erőt és energiát jelent, 
amelyre biztonsággal építeni 
lehet. Az önkormányzat e téren 
tehet kezdeményező, ösztönző 
lépéseket. Ha például a céltalan 
fiatalok a közösségi létesítmé-
nyekben összetalálkoznak, és 
egy hozzáértő szakembernek 
feltárhatják a gondjaikat, már 
elértünk valamit. De hogy az 
idősebb korosztály program-
kínálatára is hozzak példát: 
kiemelkedően népszerű kezde-
ményezésnek bizonyult, hogy 

nyugdíjasokat segítünk bete-
kinteni az internet és a számí-
tástechnika világába. Annak 
felismerése késztette önkor-
mányzatunkat a tanfolyamok 
szervezésére, hogy míg a fiatal 
generációk számára természe-
tessé vált az online kapcsolat-
tartás, az idősebbek – ha nem 
kapnak segítséget – kiszorulnak 
napjaink e jelentős kommuniká-
ciós lehetőségéből. Jóleső érzés 
látni, hogy kurzusainkon barát-
ságok szövődnek, és a korszerű 
eszközök használatával családi 
kapcsolatok élednek újjá. Az 
egymásra figyelést, az empátiát 
tehát minden területen és min-
den korosztálynál szüntelenül 
gyakorolni kell. 

Adódik a kérdés: mi lesz egy év 
múlva? A parlamenti munka 
és a polgármesterség már ösz- 
szeférhetetlen lesz a következő 
ciklusban. 

Ez már nem kérdés számomra. 
Mint a II. kerületi lakosok pol-
gármestere szeretném folytatni 
a munkát. Ameddig bizalmat 
és támogatást kapok, nekem itt 
van feladatom. 

2013 októberében került átadásra az ország első önkormányzati fenntartású 
ökumenikus óvodája
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Tisztelt II. Kerületi Polgárok!
Ahogyan 2006–2010 között 
minden évben számot adtam 
Önöknek arról, hogy A realitás 
programjának ígéretei közül mi 
valósult meg, úgy a 2010 őszén 
Az összefogás programja néven 
leírt vállalásaim időarányos tel-
jesítéséről is beszámolok. Az 
Önök bizalmából hét éve irá-
nyítom a II. kerületet, idei be-
számolómban az elmúlt három 
év eredményeiről olvashatnak.
Az összefogás programjának 
szövegét dőlt betűvel jelöljük, 
míg az eddig elért eredménye-
ket zöld betűvel közöljük.

Természeti adottságaink ke-
rületünket a főváros egyik 
legszebb tájegységévé teszik. 
Környezetünk értékeinek meg-
óvása, rendezettségének, tisz-
taságának fenntartása közös 
felelősségünk. Alábbi prog-
rampontjaink azokat az ön-
kormányzati vállalásokat és 
lakossági lehetőségeket tartal-
mazzák, amelyekkel környe-
zetünk védelméért a legtöbbet 
tehetjük.

Az utóbbi években számos parkunk 
újult meg, és vált a korábbiaknál is 
látogatottabbá. Épségük megőrzése 
azonban az egyre gyakoribb rongá-
lások miatt egyre nehezebb feladat. 
Azon parkjainkat, amelyeket az el-

ÖSSZEFOGÁS A ZÖLD ÉS 
KÖRNYEZETBARÁT

II. KERÜLETÉRT

következő években nem állandó őr, 
hanem járőr vigyázza, kamerával 
szereljük fel, és csatlakoztatjuk a 
térfigyelő rendszerhez.
A térfigyelő rendszer bővítése, 
valamint fejlesztése folyama-
tos. A közbiztonság javítása 
mellett törekszünk megújult 
parkjaink állapotának megőr-
zésére is. Idén húsz mobil, éj-
szaka is használható, valamint 
interneten is követhető kame-
rát szereztünk be. Ezeknek a 
képeit a Városrendészet disz-
pécserszolgálata és az ezzel 
megbízott szervezeti vezető 
bármikor és bárhonnan ellen-
őrizheti.  A rendszert elsősor-
ban a lakosságot leginkább ir-
ritáló problémák (illegális hul-
ladék lerakása, parkrongálás) 
kezelésére kívánjuk használni.

A kerület már elkészült közterületi 
faállomány-kataszterét kiterjesztjük 
a magántulajdonú területekre is.

A faállomány-kataszter bővíté-
séhez szükséges technikai hát-
tér kidolgozása megtörtént, így 
lehetővé vált a magántulajdon-
ban lévő faállomány adatainak 
önkéntes alapú rögzítése is. A 
kibővült jogszabályi keretek le-
hetőséget adnak arra, hogy a jö-
vőben a fakataszter-programun-
kat tovább szélesítsük. 

A lakossági Komposztáló Kerület 
program keretében elindítjuk a 

komposztálást oktatási intézmé-
nyeinkben is, hogy gyermekeink 
mielőbb megtanulhassák a szerves 
hulladékok környezetbarát haszno-
sítását.

Sikeresen pályázott a Klebels-
berg Kuno Általános Iskola és 
Gimnázium, valamint a Mária-
remete–Hidegkúti Ökumeni-
kus Általános Iskola a fővárosi 
önkormányzat Környezetvé-
delmi Alapja által kiírt pályá-
zaton, amelyhez az önrészt a 
kerület biztosította. A projekt 
tartalmazta mindkét iskola ese-
tében egy komposztudvar ki-
alakítását, a komposztáláshoz 
szükséges eszközök beszer-
zését, valamint a pedagógiai 
program kidolgozását, illetve 
a pedagógusok, az intézményi 
dolgozók és a diákok teljes 
körű tájékoztatását.  A hideg-
kúti iskolák mintájára több 
más kerületi intézményben is 
elindult a gyermekek játékos 
oktatása komposzt-játszóház 
keretében. Az intézmények a 
kerületi programnak köszön-
hetően többféle komposztáló 
eszközhöz is hozzájutottak.  
A programhoz folyamatosan 
csatlakoznak a társas- és csa-
ládi házak is, amelyek részé-
re az önkormányzat minden 
évben több száz komposztáló 
ládát biztosít. Emellett a lehul-
lott, lemetszett ágak és gallyak 
helyben hasznosítását segíti az 
önkormányzat ágaprítási szol-
gáltatása.

www.masodikkerulet.hu
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Kezdeményezzük a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt.-nél a sze-
lektívhulladékok társasházi szintű 
gyűjtését, illetve a meglévő hulla-
dékgyűjtő-szigetek gyakoribb ürí-
tését. Ezzel is segíteni kívánjuk a 
szelektív hulladék szigetek körül ki-
alakuló rendetlenség felszámolását.

Az FKF Zrt. a fővárosban első-
ként a II. kerületben kezdte el 
kialakítani a lakossági (társas- és 
családi házi) házhoz menő sze-
lektív hulladékgyűjtési rend- 
szert, amelyet év végéig kiter-
jeszt az egész kerületre. Ezzel 
párhuzamosan az önkormány-
zattal egyeztetve szervezik át a 
szelektív szigetek helyét, illet-
ve számolják fel a kiemelten 
problémás helyeket, ezáltal is 
csökkentve az illegális leraká-
sok számát. Az FKF Zrt. tájékoz-
tatása szerint a következő ütem-
ben 2013 év végéig a külső kerü-
letrészek után a belsőkben is el-
indítják a háztól történő szelek-
tív szállítást. Ígéretük szerint év 
végére az egész II. kerületben 
így gyűjtik majd a szelektív 
hulladékot. A megmaradó utcai 
szelektív szigeteknél törvényi 
előírás alapján ezt követően ki-
zárólag üveget fognak gyűjteni. 
A nem kívánt konténerrongálá-
sok miatt a főváros több kerüle-
tében már bevált, úgynevezett 
kalodázott konténerekben fog-
ják a gyűjtést végezni.

Szelektívhulladék-gyűjtő szigetein-
ket térfigyelő kamerával látjuk el, 
hogy megakadályozzuk az illegális 
hulladékok kihelyezését.
A Városrendészet munkatársai 
tavaly nyár folyamán akciót in-
dítottak a szelektívhulladék-
gyűjtő szigeteknél illegális 
lomokat, zöldhulladékot elhe-
lyezőkkel szemben. Mobilka-
merákkal és 24 órás ellenőr-
zéssel több, nagyrészt II. ke-
rületi szemetelőt értek tetten, 
és indítottak ellenük eljárást. 
A megkezdett akciót ezután 
is folytatják. Ahogy említet-
tük, idén húsz mobil, éjszakai 
is használható, valamint in-
terneten is követhető kamerát 
üzemelt be Városrendészeti 
Irodánk. 

Kibővítjük a Virágos Kerület prog-
ramot, és a társasházak, a családi 
házak előtti közterületek karbantar-
tásához együttműködésre kérjük a 
lakosságot. E kezdeményezés kere-
tében a legszebb előkertet gondozó 
lakóközösségeket évről évre juta-
lomban részesítjük.

Minden év tavaszán az ön-
kormányzat mintegy 3,5 mil-
lió forint értékben járul hoz-
zá a már hagyománnyá vált 
muskátlivásár lebonyolításá-

hoz. Az egynyári virágfelüle-
tek területe a kerületben jelen-
tősen növekedett, közel 2000 
m² lett napjainra. A lakosság 
körében különösen a Mech-
wart ligeti és a Zsigmond téri 
kiültetések arattak nagy tet-
szést. A kerületi kandeláberek-
re is kerültek muskátlitartók 
(például a Pasaréti úton, a Csa-
logány és a Horvát utcában). 
Az utóbbi években a lakossá-
got is bevontuk a programba. 
Ennek keretében pályázatot 
hirdettünk, és a legszebb elő-
kertet gondozó tulajdonosokat 
az elmúlt két évben kertészeti 
utalványokkal jutalmaztuk. 

Továbbra is kapcsolatban maradunk 
a BKV Zrt.-vel szorgalmazva a kor-
szerűtlen autóbusztípusok folya-
matos cseréjét. Bízunk benne, hogy 
2014-re kizárólag környezetbarát 
motorral felszerelt buszok járnak 
majd kerületünkben. 

Valamennyi lehetséges fóru-
mon képviseltük azon állás-
pontunkat, miszerint elenged-
hetetlen a meglévő, rossz mű-
szaki állapotú vagy nem kör-
nyezetbarát autóbuszok cse-
réje. A Budapesti Közlekedési 
Központ a kerületben a buszok 
nagy részét környezetbarát 
járművekre cserélte. Emellett 
ígéretet kaptunk, hogy a jö-
vőben is az elsők között a ke-
rületben állítják forgalomba 
az új járatokat. Tárgyalásokat 
folytatunk a BKK illetékesei-
vel, hogy a kerületet, a kisebb 
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környezetterhelés érdekében 
vegyék be a Midibusz projekt-
jükbe. A járművek beszerzése 
a BKK tájékoztatása szerint fo-
lyamatban van.  

Bejelentővonalat hozunk létre a 
parlagfűvel szennyezett területek 
azonosítására. Nemrég indult e-kör-
nyezetvédelmi portálunkon online 
értesítéseket is fogadunk.
Az önkormányzat honlapjáról 
– www.masodikkerulet.hu – 
elérhető e-bejelentő továbbra 
is lehetőséget biztosít a par-
lagfűvel szennyezett területek 
bejelentésére. Ezen túlmenően 
2011-ben átadott új ügyfélszol-
gálatunkon, a Keleti Károly 
utca 15. szám alatt is lehetőség 
nyílik a környezeti problémák-
kal kapcsolatos közérdekű be-
jelentésekre, akár telefonon, 
akár személyesen.

A Polgármesteri Hivatalban a pa-
píráruk beszerzése során már jelen-
leg is előnyben részesítjük az újra-
hasznosított termékeket. A követke-
ző években ezt intézményeinkre is 
kiterjesztjük.
Tavaly óta a Polgármesteri Hi-
vatal kizárólag újrahasznosí-
tott papírt használ. Terveink 
szerint 2014-ben az intézmé-
nyeink is áttérnek a környezet-
barát papírárú beszerzésére. Az 
önkormányzat összes irodáján, 
valamint az intézmények nagy 
részében évek óta szelektíven 
gyűjtik a PET palackokat, vala-
mint a papír hulladékot.

Kerületünk legszebb részeit is 
gyakran csúfítja el kutyapiszok, 
eldobált szemét, falfirka vagy 
épp’ egy szabálytalanul kihe-
lyezett hirdetőtábla. Az elmúlt 
években sokat tettünk a tisz-
taságért, ám valódi eredményt 

csak átütő szemléletváltással ér-
hetünk el. Miközben folytatjuk 
a közterületek módszeres taka-
rítását, szeretnénk mind több 
olyan kezdeményezést megho-
nosítani, amely – különböző 
csoportok bevonásával – kö-
zös ügyünkké teszi a városrész 
ápolt arculatának megőrzését.

A kutyaürülék-gyűjtő edények szá-
mának növelésén kívül pórázra 
csatolható ürülék gyűjtőzacskó-tá-
rolókat biztosítunk a kutyatulajdo-
nosoknak, ezzel is segítve őket a kul-
turált sétáltatásban.
Jelenleg kerületszerte 75 edény 
található, amelyeket heti rend-
szerességgel tölt fel zacskóval 
az üzemeltető. A gyűjtőedé-
nyek számának növelését a jö-
vőben is tovább folytatjuk, ki-
emelten az állatorvosi rendelők 
és a kutyafuttatók környékén. A 
pórázra csatolható mobil zacs-
kótárolók beszerzésére az idei 
év folyamán sor került. 

További kutyafuttatók kialakításá-
val biztosítunk megfelelő, másokat 
nem zavaró mozgáslehetőséget a 
négylábúak számára.
Jelenleg hét kutyafuttatót tart 
fenn a kerület, amelyek folya-
matos karbantartást igényelnek. 
Továbbra is a lakossági igé-
nyeknek megfelelően ütemez-
zük az új futtatók kialakítását. 

Kedvezményt biztosítunk azoknak, 
akik kutyáit a hatósági állatorvos 
chippel látja el. Ezzel mérsékelhe-
tő lenne a gazdátlanul kóborló ebek 
száma.

Jogszabályi változás miatt 
szükséges volt a program-
pont részletes módosítása. 
Így az önkormányzat ebben 
az évben öt kutyachip-leolva-
só készüléket vásárolt: kettőt 
közterületfelügyelők, hármat 
pedig hatósági állatorvosok 
részére. A berendezés segít-
ségével könnyebben lehet az 
elkóborolt ebek gazdájára ta-
lálni, és ellenőrizhetők vele a 
kutyák egyéb adatai is (oltá-
sok, betegségek).

A járdatisztító gépeket GPS-ké-
szülékekkel szereljük fel. A jövőben 
bárki számára ellenőrizhetőek lesz-
nek a bejárt útvonalak.
Valamennyi kerületi járdatisz-
tító gép GPS-készülékkel járja 
az utcákat, a Városrendészeti 
és Környezetvédelmi Iroda fo-
lyamatosan nyomon követi a 
gépek mozgását. 
 

ÖSSZEFOGÁS A TISZTA
II. KERÜLETÉRT
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Tovább bővítjük a graffiti-mente-
sítési programot. A társasházakon 
kívül más ingatlantulajdonosok is 
igényelhetnek támogatást a falfir-
kák eltüntetéséhez.

Az önkormányzat az elmúlt 
két évben elvégezte saját in-
tézményeinek graffiti-mentesí-
tését. Emellett a Mechwart lép-
cső társasházainak, a Szemlő-
hegyi-barlang kőkerítéseinek 
és támfalainak, valamint a Ma-
lom-tónál lévő üvegfelületek 
megtisztítása is megtörtént. Az 
ingatlantulajdonosok számára 
biztosított falfirka-mentesítés 
új támogatási rendszerének ki-
alakítását megkezdtük. A graf-
fiti-mentesítés pályázati úton 
továbbra is biztosított.  

Együttműködést kívánunk kiala-
kítani az új fővárosi vezetéssel 
annak érdekében, hogy a jelenlegi, 
kétszintű közigazgatási rendszer-
ből fakadó gondokat kiküszöböl-
hessük. Szeretnénk koncepciót ki-
dolgozni az arculat tekintetében 
meghatározó városrészek üzlet-
helyiségeinek és homlokzatainak 
egységes kialakítására.
Az üzlethelyiségek felméré-
sével, a különböző városré-
szek adottságainak megfelelő 
kategorizálásával folytatjuk a 
portálok és a homlokzatok ar-
culatának egységes szabályo-
zására vonatkozó koncepció 
kidolgozását. 

Folytatjuk az illegális reklámtáb-
lák elleni küzdelmet. A folyamatos 
ellenőrzéseken kívül sort kerítünk 
azoknak az engedély nélkül kifüg-
gesztett óriásplakátoknak az elbon-
tására is, amelyekre eddig – a kap-
csolódó peres folyamatok elhúzódá-
sa miatt – nem volt lehetőségünk.

Az elmúlt években közel 100 
darab óriásplakátot bontatott 
el a kerület. Emellett minden 
évben több száz kisebb, ille-
gálisan kihelyezett táblát sze-
reltek le. A Városrendészet 
munkatársai folyamatosan el-
lenőrzik a kerület közterüle-
tein kihelyezett plakátokat, és 
évente kétszer leszerelik az en-
gedéllyel nem rendelkezőket. 

Az utóbbi években kerületünk 
főútvonalain is jelentősen 
megnőtt a gépjárműforgalom. 
A mind gyakrabban kialakuló 
forgalmi dugók – miközben 
megnehezítik a közlekedést – 
számottevő környezeti terhe-
lést okoznak. Több szempont-
ból is fontos tehát megfelelő 
megoldásokat találni. A főutak 
áteresztő képességének nö-
velésén kívül kiemelt felada-
tunk, hogy javítsuk a közös-
ségi közlekedés feltételeit, ez 
azonban az esetek többségé-
ben a fővárosi önkormányzat 

vagy valamely más szervezet 
hatáskörébe tartozik. Céljain-
kat csak velük összefogva va-
lósíthatjuk meg.

A már elkészült tervek alapján elvé-
gezzük a Kelemen László utcai híd 
szélesítését és hozzá a gyorsítósáv 
kiépítését a Kelemen László utca–
Hűvösvölgyi út csomópontban.
A Budapesti Közlekedési Köz-
pont vezetésével egyeztetve 
és az ő szakmai javaslatukkal 
egyetértve, a tervek részbeni 
módosítása után az engedé-
lyeztetési eljárás folyamatban 
van, a közbeszerzési eljárás 
várhatóan még az idén lezárul, 
a kivitelezés 2014 tavaszán 
várható. 

Ugyancsak készen állnak a tervek 
két új kanyarodósáv kialakításá-
ra a Hidegkúti út–Máriaremetei 
út–Rezeda utca csomópontjában. 
A beruházás megvalósításával je-
lentős javulás érhető el a környék 
közlekedésében.

Az útépítési tervek itt is elké-
szültek, az engedélyezési eljá-
rás szintén folyamatban van. A 
kivitelezési munkálatok jövő 
tavasszal ezen a helyszínen is 
megkezdődnek. 

ÖSSZEFOGÁS A II.
KERÜLET SZÍNVONALAS 

KÖZLEKEDÉSÉÉRT

Hétvégén is hívható
közterületi bejelentő

vonal:
06 1 599 9222
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A gyalogosok és az autósok biz-
tonsága érdekében körforgalommá 
alakítjuk a Kapy út–Törökvész út–
Csatárka út–Verecke lépcső keresz-
teződését.

Az új körforgalom 2012 decem-
berében került átadásra, így egy 
újabb, a biztonságosabb közle-
kedést elősegítő csomóponttal 
bővült a kerület. 

Egyeztetést kezdeményezünk a fő-
várossal az útfelújítások ütemezé-
séről. A tervezett fővárosi beruhá-
zások ismeretében átgondoltabban 
végezhetjük el saját út- és járdafel-
újításainkat. Javasolni fogjuk, hogy 
azon fővárosi utak rekonstrukcióját 
részesítsék előnyben, amelyekkel 
a tömegközlekedés színvonala is 
emelhető.

A tavalyi évben sikerült megva-
lósítani a főváros és a II. kerület 
között az első összehangolt köz-
területi munkavégzést. A Kapy 

utca–Törökvész út–Csatárka 
út–Verecke lépcső kerületi kör-
forgalom építésének és az ezzel 
egyidőben, a főváros által vég-
zett Csévi utca–Kapy utca fel-
újításának ütemezését a két ön-
kormányzat szakemberei együtt 
alakították ki. Ebben az évben 
a főváros Cimbalom utcai fel-
újítási munkálatait és a kerület 
Vérhalom utcai járdaépítését, il-
letve a Vérhalom téri két új gya-
logátkelőhely kialakítását han-
golta össze a két önkormányzat. 

Javaslatot teszünk a fővárosi ön-
kormányzatnak megfelelő befoga-
dóképességű P+R parkoló kialakí-
tására a hűvösvölgyi végállomás 
közelében.
Kezdeményeztük a fővárosnál, 
hogy az egykori Népkert vég-
állomásnál, a Balázs vendéglő 
mellett lévő területet nyissa 
meg P+R parkoló számára. Ezen 
felül a területen zajló önkor-
mányzati beruházások során új 
parkolóhelyeket alakítunk ki.

Szorgalmazzuk az M0-s körgyűrű 
északnyugati szakaszának mielőbbi 
megépítését. Ezzel meg tudnánk 
óvni a II. kerület jelentős részét az 
agglomerációs átmenő forgalomtól.
A körgyűrű tervezési folya-
mata zajlik, illetékes szakbi-
zottságunk figyelemmel köve-
ti, hogy kerületünk érdekei a 
lehető legnagyobb mértékben 
érvényesüljenek.

Kezdeményezzük a 65-ös busz 
útvonalának meghosszabbítását 
annak érdekében, hogy a Szépvöl-
gyi-dűlő lakói számára elérhetőbb 
legyen a közösségi közlekedés. 
A Budapesti Közlekedési Köz-
pont már említett Midibusz 
projektjének részeként szeret-
nénk elérni a járathosszabbí-
tást. A BKK tájékoztatása sze-
rint, amennyiben megérkez-
nek a Midibuszok, megvalósít-
ható lesz elképzelésünk.

A könnyebb eligazodás érdekében 
folytatjuk a megkezdett utcanévtáb-
la-programot. A kerület lakói ezentúl 
közvetlen bejelentővonalon jelezhetik 
a tapasztalt hiányosságokat.

Az utcanévtáblák hiányát vagy 
károsodását az önkormányzat 
honlapjáról közvetlenül el-
érhető e-bejelentőn keresztül 
jelezhetik a lakók. Ugyanezt a 
célt szolgálja a Keleti Károly 
utca 15 sz. alatti új ügyfélszol-
gálat is, ahol személyesen vagy 
telefonon tehetnek bejelentést. 
Idén 450 új utcanévtábla került 
kihelyezésre, amelyek mind-
egyikét a kerület címere díszíti. 
Ennek köszönhetően négy év 
alatt összességében közel 1500 
új utcanévtábla segíti majd a 
könnyebb eligazodást. 

További pályázati források bevo-
násával folytatjuk a kerékpárutak 
fejlesztését és a kerékpártárolók ki-
helyezését.
Folyamatosan végezzük a meg- 
lévő kerékpárutak karban-
tartását. A megnövekedett 
igények miatt a korábban ki-
helyezett 9 fordított U alakú, 
vízszintes merevítővel ellátott 
kerékpártároló után idén to-
vábbi két új tároló került kihe-
lyezésre a Mechwart ligetnél. 
A helyszínek kiválasztása és a 
társasházakkal történő egyez-
tetés folyamatos. 

www.masodikkerulet.hu
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Kiemelt célunk, hogy kerü-
letünket egészséges emberek 
lakják. Szeretnénk elősegíteni, 
hogy városrészünk polgárai-
nak minél több alkalma legyen 
egészségének gondozására, a 
betegségek korai felismerésé-
re. A szakemberek minden fó-
rumon nyomatékkal szólnak 
az önkéntes szűrővizsgálatok 
jelentőségéről, ám a részvétel 
messze elmarad a kívánatostól.

Folytatjuk a háziorvosi rendelők 
és a kerületi fenntartású egészség-
ügyi intézmények felújítását, hogy 
a magas szintű szakmai ellátáshoz 
a megfelelő tárgyi feltételek is ren-
delkezésre álljanak.

Az elmúlt években a Tölgyfa 
utcai szakrendelőben valamint 
a Községház utcai rendelőben 
végeztünk felújítási munkákat. 
Emellett befejeztük a Tölgyfa 
utcai szakrendelő akadálymen-
tesítési munkálatait, amely 
magában foglalja egy akadály-
mentes parkoló kialakítását, az 
épületen belül Braille-felira-
tos és -piktogramos táblák ki-
helyezését, a vakvezető sávok 
felfestését és a tájékozódást 
segítő kontrasztos kiemelé-
sek létrehozását. Idén sikerült 
fejlesztenünk a Kapás utcai 
szakrendelő számítógépes be-

teg-nyilvántartási rendszerét. 
A kerületi háziorvosi rendelők-
ben – állapotuknak megfelelő-
en – folyamatos karbantartási, 
kisebb felújítási munkákat 
végzünk. Az egészségügyi esz-
közparkunk korszerűsítése és 
fejlesztése mind az alapellátás-
ban, mind a járóbeteg szakellá-
tásban folyamatos.

Az általános iskolák első osztályos 
tanulói számára ingyenes, kihelye-
zett allergiaszűrést biztosítunk.
A 2011-es tanévtől – amennyi-
ben a szülő igényli, valamint a 
szakorvos is támogatja – min-
den elsős kisdiáknál elvégzik 
az ingyenes allergológiai szű-
rővizsgálatot az iskolában.

Évente két alkalommal díjtalan szű-
rőnapokat rendezünk mind Pest-
hidegkút, mind a belső kerületrész 
területén. A komplex szűrővizsgá-
latokon kívül szakmai tanácsadást 
is biztosítunk, elősegítve a lappan-
gó betegségek időben történő diag-
nosztizálását.

A programot 2011 őszén in-
dítottuk el, és évente kétszer 
rendezzük meg a II. kerületi 
Egészségügyi Szolgálat Kapás 
utcai rendelőjében, illetve Pest- 
hidegkúton, a Községház ut-
cai rendelőben. Az idei évtől 
az ingyenes szűrőnapok lebo-
nyolításában már partnerünk a 
Szent Ferenc Kórház is.
 
Kezdeményezzük az új egészség-
ügyi kormányzatnál, hogy kerüle-

tünk két nagy múltú egészségügyi 
intézményét, az Országos Pszi-
chiátriai és Neurológiai Intézetet 
(OPNI), valamint a Budai Gyer-
mekkórházat állítsák vissza eredeti 
funkciójába. 
Minden fórumon képviseljük 
kerületünk e két egészség-
ügyi intézményének érdekeit, 
bízunk benne, hogy a készü-
lő vonatkozó törvényjavaslat 
megnyugtató megoldást tartal-
maz majd.

A kerület honlapján tavasztól őszig 
naprakész tájékoztatást nyújtunk a 
városrészünkre vonatkozó UVB 
sugárzás mértékéről, és az egész-
ségkárosodás nélkül napon tölthető 
időtartamról. Ezzel is segíteni kí-
vánjuk a megfelelő védekezést.
A tavalyi évtől az önkormány-
zat honlapjáról már elérhetők 
az UVB-sugárzásra, illetve pol-
lenadatokra vonatkozó aktuá-
lis jelentések.

Mindannyiunk alapvető igé-
nye, hogy biztonságban érez-
zük magunkat, és biztonságban 
tudjuk családunkat, vagyontár-
gyainkat. Az elmúlt években 
– elsősorban a Városrendészet 
bővítésével – jelentős eredmé-
nyeket értünk el, de a közbiz-
tonság további javításához a 
rendőrség, a Városrendészet és 
a polgárőr szervezetek még ha-
tékonyabb összefogására lesz 
szükség. Alábbi programpont-
jaink olyan rövid- és középtá-
vú intézkedéseket tartalmaz-
nak, amelyek megnövelhetik 
lakosságunk biztonságérzetét.

ÖSSZEFOGÁS AZ
EGÉSZSÉGES

II. KERÜLETÉRT

ÖSSZEFOGÁS
A BIZTONSÁGOS
II. KERÜLETÉRT

A Bűnmegelőzési Csoport 
ingyenesen hívható zöld 

száma: 06 80 204 965
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A közbiztonság javítása, az állan-
dó rendőri jelenlét érdekében Köz-
biztonsági Állomást alakítunk ki 
Pesthidegkúton. Az épületben a 
kihelyezett rendőrségi irodán kí-
vül a Városrendészet és a polgár-
őrség, illetve a tűzoltóság számára 
is biztosítunk helyiségeket. Intéz-
kedésünk – a hatékonyabb feladat-
szervezés lehetőségével – a belső 
városrész rendőri ellátottságát is 
javítja, így kerületünk egészére 
kedvezően hat.

Tavaly év végén nyílt meg a Re-
zeda utcában a Hidegkúti Ren-
dészeti Központ, ahol egy épü-
letben kaptak helyet a városren-
dészet munkatársai, a rendőrség 
körzeti megbízottja és a polgár-
őr szervezetek képviselői. Ebbe 
a központba futnak be az új, 
hidegkúti térfigyelő kamerák 
jelei, és itt alakították ki a hi-
degkúti vezetésirányítási köz-
pontot is. A korábbiaktól elté-
rően nem a belső városrészből, 
hanem innen indulnak riasztás 
esetén a járőrök. Emellett a hi-
degkúti polgárok a központban 
tudják intézni a városrendé-
szethez tartozó ügyeiket is. 

Folytatjuk a kerületi térfigyelő 
rendszer kiépítését, és biztosítjuk a 
hatékony működtetést. A bűnügyi 
gócpontokon kívül kiemelt figyel-
met fordítunk a parkok, illetve az 
illegálisan hulladéklerakóként is 
használt szelektívgyűjtő-szigetek 
kamerás őrzésére.

2010-ben kilenc új kamerával 
bővítettük a térfigyelő rend-
szert, tavaly a fentebb említett 
Hidegkúti Rendészeti Központ 
átadása után Pesthidegkutat is 
bekapcsoltuk a hálózatba. 
Emellett a Margit híd budai 
hídfőjének térségét és a Mar-
git körutat idén újabb térfigye-
lő kamerákkal szereltük fel.  
Az idei évtől 20 új, éjszakai is 
használható mobil térfigyelő 
kamerát szereztünk be, ezzel 
is segítve a városrendészet és 
a rendőrség bűnmegelőzési 
munkáit.

Technikai eszközökkel támogatjuk 
a kerületi rendőrkapitányság azon 
törekvését, hogy újból működjék a 
körzeti megbízotti szolgálat, s így 
a rendőr munkája során közelebbi, 
személyes kapcsolatba kerülhessen 
mind a lakossággal, mind a kerületi 
intézményekkel.

A Pesthidegkúton megnyílt 
Hidegkúti Rendészeti Központ 
működését minden szükséges 
technikai eszközzel támogat-
tuk. Megteremtettük az infor-
matikai, elektronikai felsze-
reltséget, és ott biztosítottunk 
helyet a Pesthidegkúton műkö-
dő térfigyelő kamerák operatív 
központjának is. Emellett a II. 
Kerületi Közbiztonsági Ala-

pítványon keresztül 4 millió 
forint értékben vásároltunk 
informatikai eszközöket a ke-
rületi Rendőrkapitányság ré-
szére, valamint minden évben 
több millió forinttal támogat-
juk a kerületi rendőrkapitány-
ság dolgozóinak jutalmazási 
keretét. 

Elkészítjük és megvalósítjuk a ke-
rület rövid, valamint középtávú 
bűnmegelőzési, továbbá kábítószer-
prevenciós programját. Ez utóbbi 
legfőbb célja, hogy megfelelő alter-
natívát nyújtson a fiatalok, a leg-
veszélyeztetettebb réteg számára. 
Olyan programokat kívánunk biz-
tosítani, amelyek segítik egészséges 
fejlődésüket, szabadidejük hasznos 
eltöltését. Szeretnénk megteremteni 
egy korszerű, dinamikus bűnmeg-
előzési oktatás alapjait is, amelybe a 
fiatalokat, a szülőket és a civil szer-
vezeteket egyaránt bevonnánk.
Sikeresen együttműködünk 
ezen a két területen is a kerüle-
ti Rendőrkapitánysággal. A ká-
bítószer-prevenciós programot 
a képviselő-testület által 2007-
ben elfogadott, a drogproblé-
ma visszaszorítását célzó Helyi 
Stratégiával összhangban ala-
kítjuk ki. A dokumentumot az 
elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján a II. kerületi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
különböző intézményekből 
delegált szakemberei folyama-
tosan felülvizsgálják és aktua-
lizálják. A bűnmegelőzési ok-
tatást első lépésben a rendőr-
ség által az iskolák osztályfő-
nökei részére tartandó előadás 
formájában valósítottuk meg. 
Emellett a rendőrség szakem-
berei folyamatosan ellátogat-
nak a kerületi iskolákba, és ott 
drogprevenciós előadásokat 
tartanak a diákok részére. 

www.masodikkerulet.hu
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Védelmet és segítséget kell nyújta-
nunk kerületünk idős lakóinak. Ők 
vannak leginkább kiszolgáltatva 
azon bűnözői köröknek, amelyek 
különféle trükkökkel csalják ki pén-
züket, lopják el vagyontárgyaikat. 
A kerületi gondozási központok 
bevonásával olyan rendőri előadá-
sokat szervezünk számukra, ame-
lyek segítségükre lehetnek a csalók 
elleni védekezésben. Továbbra is 
helyet biztosítunk önkormányza-
tunk lapjában, a Budai Polgárban 
a rendőrségi beszámolóknak, a bűn-
cselekmények ismertetésének, hogy 
a szélhámosságok és ügyeskedések 
módozatait lakosságunk még idejé-
ben felismerje.

A kerületi Rendőrkapitányság 
munkatársai rendszeresen tar-
tanak bűnmegelőzési előadá-
sokat a kerületi gondozási köz-
pontokban. A kerületi újság-
ban és a honlapon a korábbiak-
nál is több helyet biztosítunk 
a rendőrségi tájékoztatóknak. 
Emellett a kerületi kapitány-
ság munkatársai tájékoztató 
programokkal rendszeresen 
kitelepülnek az önkormányzat 
által szervezett rendezvények-
re (Kerület Napja, Föld Napja, 
Kerületi Kaptató). 

A kerületi rendőrkapitányságon 
elősegítjük egy olyan vezetésirá-
nyítási pont kialakítását, ahol a 
rendőrség, a Városrendészet és a 
polgárőrség közösen tudja értékel-
ni a kerület bűnügyi fertőzöttsé-
gét, és adott esetben képessé válik 
a kellő erők mozgósítására, a szük-
séges eszközök átcsoportosítására.

A II. kerületi Rendőrkapitány-
ság épületében, a térfigyelő 
rendszer diszpécserközpont-
jában 2011 nyarán kezdte meg 
működését a vezetésirányítási 
pont. Az új jogszabályi háttér 
lehetővé teszi a rendőrség, a 
Városrendészet és a polgár-
őrség munkatársainak közös 
munkáját, így együtt tudják 
figyelni a kerületben zajló ese-
ményeket, és szükség esetén 
összehangoltan tudnak intéz-
kedni. 2013-tól ismét közös jár-
őrszolgálatot látnak el a kerü-
leti rendőrkapitányság, a pol-
gárőr szervezetek és a város-
rendészet munkatársai. Ezzel 
a hatékony együttműködéssel 
növelni tudtuk a lakosság ob-
jektív biztonságérzetét.

A gyermekekről, az elesettek-
ről, az idősekről, a nehéz anya-
gi helyzetű emberekről történő 
gondoskodás igen összetett 
feladat. Megfelelő körülmé-
nyeket kell teremteni, elérhető 
szolgáltatásokat kell nyújtani, 
anyagi támogatást kell biz-
tosítani a rászorulók számá-
ra. Kerületünk jellemzőihez 
tartozik, hogy az itt élők már 
számos bizonyságát adták: bár 
különbözőek a lehetőségeik, 
ha kell, készséggel segítik 
egymást. Az önkormányzat hi-
vatali intézkedésein túl ezért 
is szeretnénk a civil szolidari-
tás kifejezésének intézményi 
hátteret teremteni.

Folytatjuk a gyalogátkelőhelyek 
korszerűsítésének programját. Ja-
vítjuk a zebrák láthatóságát, és 
megkezdjük optikai akadálymente-
sítésüket is.
2011-ben elkészültek a Gábor 
Áron utca–Orló utca, a Bimbó 
út–Tüske utca és az Ürömi utca–

Cserfa utca kereszteződésében 
az új átkelők. Tavaly készül-
tek el a Vadaskerti utca–Völgy 
utca, a Fillér utca–Ezredes utca, 
a Pusztaszeri út–Vend utca és a 
Kapy utca–Csévi utca találkozá-
sánál lévő gyalogátkelőhelyek. 
A Keleti Károly és a Kis Rókus 
utcában optikai akadálymentes 
gyalogátkelőket építtettünk ki. 
Ebben az évben valósulnak meg 
a Pusztaszeri út – Ferenchegyi út, 
a Szemlőhegy utca - Vérhalom 
utca, a Vérhalom tér - Pajzs utca 
és a Pusztaszeri úton a Szemlő-
hegyi-barlangnál lévő új gyalog-
átkelőhelyek. 

Tovább bővítjük a bölcsődei és az 
óvodai férőhelyek számát, valamint 
folytatjuk az intézmények fejleszté-
sét. Arra törekszünk, hogy minden 
kerületi kisgyermek számára elérhető 
legyen a magas szakmai színvonalú, 
államilag finanszírozott ellátás.

ÖSSZEFOGÁS
A GONDOSKODÓ
II. KERÜLETÉRT



12

ADYLIGET  -  BUDAKESZI-ERDŐ  -  BUDALIGET  -  CSATÁRKA  - ERZSÉBETLIGET  - FELHÉVÍZ  - GERCSE  - HÁRSAKALJA  - HÁRSHEGY  - HŰVÖSVÖLGY  - KŐVÁR  - KURUCLES  - LIPÓTMEZŐ - MÁRIAREMETE - NYÉK - ORSZÁGÚT PÁLVÖLGY
PASARÉT - PESTHIDEGKÚT - ÓFALU - PETNEHÁZYRÉT - REMETEKERTVÁROS - RÉZMÁL - RÓZSADOMB - SZEMLŐHEGY - SZÉPHALOM - SZÉPILONA - SZÉPVÖLGY - TÖRÖKVÉSZ - ÚJLAK - VÉRHALOM - VÍZIVÁROS - ZÖLDMÁL

2010 2013Budai Napló

Az elmúlt három évben tovább 
nőtt a bölcsődei és az óvodai 
férőhelyek száma. 2011-ben 
nyílt meg a 60 gyermek be-
fogadására alkalmas mobil 
bölcsődénk Hűvösvölgyben. 
Szintén abban az évben került 
átadásra a Bolyai Utcai Óvoda 
felújított, műemléki villaépü-
lete, amelyben 15 új férőhelyet 
is kialakítottunk. Befejeződött 
a Fillér utcai iskola teljes kor-
szerűsítése és bővítése, amely 
az elmúlt évek legnagyobb ön-
erős önkormányzati beruházá-
sa volt. EU-s pályázaton nyert 
támogatást a Szemlőhegy Utcai 
Óvoda és a Törökvész Úti Böl-
csőde férőhelybővítése. A Tö-
rökvész Úti Bölcsőde korszerű-
sítési munkálatainak első üte-
me tavaly elkészült, a második 
ütem várhatóan október végéig 
fejeződik be.  Idén október-
ben került átadásra az ország 
első önkormányzati fenntartá-
sú ökumenikus óvodája 300 új 
férőhellyel, valamint a Labanc 
utcai óvodánk további 100 új 
férőhellyel. 

Folytatjuk a játszóterek bővítését, 
hogy a kisgyermekek számára minél 
vonzóbb legyen a szabad levegőn 
tartózkodni.
Idén hat helyszínen (Ady-li-
get, Mechwart liget, Marczibá-
nyi tér, Nagy Imre tér, Feny-
ves park, Toroczkó tér) cserére 
kerülnek az elhasználódott 
játszóvárak, illetve új játszó-

eszközöket is kihelyezünk. A 
Bartók Béla Emlékháznál új 
játszótér került kialakításra. 
Ezek mellett a Gárdonyi Géza 
utcai parkban, a lakók kérésé-
re csúszdával bővítettük a ját-
szószerek kínálatát. Az elmúlt 
években a kerületi játszótere-
ket új csúszdákkal és új bölcső-
hintaülésekkel bővítettük. A 
bővítések mellett folyamatos a 
meglévő játszóterek karbantar-
tása és korszerűsítése. A kerü-
let 19 játszóterén összesen 185 
játszóeszköz található. Mind-
egyik játszótér megfelel az EU-
előírásoknak, ütéscsillapító fe-
lület került kialakításra a ját-
szóeszközök alatt. Az esetleges 
fertőzések megelőzése érdeké-
ben a játszótereinken található 
homokozókban minden tavasz-
szal kicseréltetjük a homokot. 
Ezeken kívűl a budapesti Szent 
Ferenc Kórház lehetőséget lát 
arra, hogy az intézmény hatal-
mas parkját megnyissa a lakos-
ság előtt. Amennyiben ez meg-
történik, új játszótér is kialakí-
tásra kerülhet a park területén.

Ingyenesen látogatható, magas szak-
mai színvonalú előadás-sorozatot 
indítunk a kerületi szülők számára 
az őket legjobban érdeklő nevelési, 
prevenciós, oktatási és továbbtanu-
lási témákban. Terveink szerint az 
előadássorozat az óvodáskortól a 
serdülőkorig bezárólag érintené az 
egyes korosztályoknál felmerülő leg-
aktuálisabb kérdéseket.

Szülők Akadémiája néven 
2011-ben indult és idén is foly-
tatódott sikeres programso-
rozatunk a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban. Minden elő-
adásra neves szakemberek fo-
gadták el meghívásunkat, és 
alkalmanként több száz szülő 
látogat el egy-egy rendezvény-
re. Emellett a tavalyi évtől el-
indítottuk a „Sikeres vállalko-
zásokért!” elnevezésű, szintén 
ingyenesen látogatható rendez-
vénysorozatunkat is. 

A Szociális Kártya igénylői körét és 
kedvezményeit az eddig szerzett ta-
pasztalatok alapján vizsgáljuk felül 
és bővítjük ki.
A II. Kerületi Szociális Kár-
tyával kedvezményesen vásá-
rolható termékek körét tavaly 
kibővítettük felvágottal, zöld-
séggel és gyümölccsel. Új-
donság az is, hogy a Szociális 
Kártyával rendelkezők a bolti 
termékek árából – a korábbiak-
tól eltérően – egységesen 20% 
kedvezményt kapnak. Önkor-
mányzatunk támogatásával a 
hidegkúti termelői piac ettől 
az évtől a Marczibányi téren is 
működik, a kerületi lakosok-
nak ezzel is segítve az olcsóbb, 
de minőségi áruk beszerzését.
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Ingyenesen látogatható tanfolya-
mokat, előadásokat indítunk az 
idősebb korosztály számára, és bő-
vítjük a népszerű „Internet Korta-
lanul” programot is.
Az Internet Kortalanul tanfo-
lyam tavaly ősztől nemcsak 
Pesthidegkúton, hanem a belső 
kerületrészben is elérhető. A 
belső kerületrészben több száz 
jelentkezővel, 6 kerületi isko-
lai helyszínen indultak el az 
első tanfolyamok. 

Kerületi alapítványt hozunk létre a 
társadalmi szolidaritás kifejezésére, 
így mind a magánszemélyeknek, 
mind a vállalkozásoknak lehetősége 
nyílik a városrészünkben nehéz kö-
rülmények között élő embertársaink 
közvetlen támogatására. Évente két 
alkalommal – karácsony előtt és a 
nyári hónapokban – tárgyi adomá-
nyokat is gyűjtünk, amelyeket az 
alapítvány a kerületben élő rászo-
rulók számára juttat el.
A jogszabályi háttér időköz-
ben megváltozott, és kiderült: 
az önkormányzatok nem mű-
ködtethetnek alapítványokat. 
Jelenleg keressük a megoldást, 
hogy milyen formában tudjuk 
megvalósítani elképzelésün-
ket. Addig is a Marczibányi 
Téri Művelődési Központban 
a kerület támogatásával és 
szervezésében már negyedszer 
került megrendezésre a Jóté-
konysági Operagála, amelynek 

a bevételét a II. Kerületi Csa-
ládsegítő Központon keresztül 
juttatták el a rászoruló kerületi 
családoknak. 

A kerületi intézmények akadály-
mentesítési programját az infokom-
munikációs és optikai akadálymen-
tesítés megvalósításával folytatjuk.

A Tölgyfa utcai szakorvosi 
rendelő akadálymentesítése 
tavaly fejeződött be. A Kle-
belsberg Kuno Általános Is-
kola és Gimnázium komplex 
akadálymentesítése európai 
uniós pályázati támogatással 
valósult meg. Ugyanott ke-
rült tavaly ősszel átadásra a 
Gyermekek Háza új épülete. 
Az önkormányzat Parkolási 
Csoportjának Frankel Leó úti 
helyiségeit idén októberben 
akadálymentesítjük. Emellett 
a már említett ökumenikus 
óvoda mindkét szintjét aka-
dálymentesítettük. 

Korszerű, tömegközlekedéssel is jól 
megközelíthető, akadálymentesen 
elérhető okmányirodát alakítunk 
ki a hűvösvölgyi végállomás köze-
lében, hogy kihelyezett szolgáltatá-
sunkkal megkönnyítsük a közelben 
lakók ügyintézését.

Már az engedélyeztetési folya-
matban van egy olyan új Szol-
gáltatóház megépítése, amely-
ben helyet kap a pesthidegkúti 
okmányiroda több más, az új 
városközponthoz méltó szol-
gáltatással egyetemben. Bí-
zunk benne, hogy a kivitelezés 
jövő évben megtörténhet, és 
2014-ben átadhatjuk az új Szol-
gáltatóházat. 

Elektronikus hirdetőtáblát hozunk 
létre az önkormányzat honlapján, 
elősegítve, hogy a kerületben elve-
szett tárgyak, háziállatok mielőbb 
megkerüljenek.
A II. Kerületi Városfejlesztő 
Zrt. fejlesztéseként készült el 
a kerület e-bejelentő oldalán a 
hirdetőtábla. Az új szolgáltatás 
számos más funkció mellett 
lehetőséget biztosít a lakosság 
számára, hogy bejelentéseiket 
(például elveszett tárgy, eltűnt 
háziállat) közzétehessék.
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2006 óta számos területen ér-
tünk el eredményt. Épült, szé-
pült kerületünk, új szolgálta-
tások indultak. Városrészünk 
jövője azonban a folyamatos 
fejlődésben rejlik. Miközben 
folytatjuk az önkormányzati 
beruházásokat, összefogást 
kezdeményezünk mindazon 
szervezetekkel és vállalkozá-
sokkal, amelyek tervezett fej-
lesztései tovább formálhatják 
kerületünk arculatát, vagy bő-
víthetik a szolgáltatások körét. 
Változatlanul tartjuk magun-
kat azon meggyőződésünkhöz, 
hogy a szükséges feladatokat 
jó gazdálkodással, hitelek fel-
vétele nélkül kell elvégezni.

Az érintett ingatlantulajdonosok-
kal és szolgáltatókkal együttmű-
ködve befejezzük a hűvösvölgyi 
végállomás környékének fejlesz-
tését. A már megépült park mel-
lett így elérhetőek lesznek azok a 
kereskedelmi és szolgáltató egysé-
gek, amelyekre a Pesthidegkúton 
élőknek a legnagyobb igényük van. 
A sikeres együttműködésnek 
köszönhetően az új városköz-
pont minden eleme az enge-
délyezési folyamat végéhez 
közeledik, így tavasszal a ki-
vitelezési munkálatok is meg-
kezdődhetnek.

A növekvő gyermeklétszám a kül-
ső városrészben új általános is-
kolai osztályok elindítását teszi 
szükségessé, ezért bővítjük a Kle-
belsberg Kuno Általános Iskola és 
Gimnázium épületét. 
A Klebelsberg Kuno Általános 
Iskola és Gimnázium meglévő 
könyvtárépületének felújítása, 
átalakítása, emeletráépítése be-
fejeződött. A több mint 550 m²-
es, teljes körűen akadálymente-

sített épületben a Gyermekek 
Háza új tanári szobája, egy 
könyvtárhelyiség, négy új tan-
terem, egy nyelvi terem és egy 
fejlesztőterem kapott helyet.

Folytatjuk az óvoda- és iskolaépü-
letek bővítését és felújítását. Első-
ként a Bolyai Utcai Óvoda villa-
épületének teljes rekonstrukcióját 
végezzük el.

A Bolyai Utcai Óvoda kastély-
épületének átalakítása, felújí-
tása és korszerűsítése elké-
szült. Az akadálymentesített, 
több mint 100 éves épületben 
megújult a három foglalkozta-
tó szoba és a melegítőkonyha. 
Új torna-, orvosi és logopédi-
ai szobát is kialakítottak az 
épületben. Októberben került 
átadásra a már említett 300 fé-
rőhelyes ökumenikus óvoda, 
valamint a 100 férőhelyes La-
banc utcai óvoda is. Reménye-
ink szerint a Szemlőhegy utcai 
óvoda épületének bővítésére 
jövőre kerülhet sor.

Együttműködést kezdeményezünk 
a volt Ganz-telep III. számú tömb-
jének fejlesztésében érintett szerve-
zetekkel és tulajdonosokkal, hogy 
a terület rendezésére a II. kerület 
jellegéhez igazodó, kulturális és 
szolgáltató funkciókat is magában 
foglaló tervezet szülessen.

Idén tavasszal kormányrende-
let született a terület közösségi 
célú hasznosításáról.

Az elmúlt időszakban a lakosság 
együttműködésével elkészült a 
Szabadság utcai sporttelep fej-
lesztési koncepciója. A gazdasági 
válság elodázta a megvalósítást, 
de továbbra is első számú célkitű-
zéseink között szerepel a megfelelő 
piaci partner megtalálása és a be-
ruházás megvalósítása.
A beruházás mielőbbi meg-
kezdése továbbra is elsődleges 
törekvésünk. Folyamatos tár-
gyalásokat folytatunk a meg-
felelő partner kiválasztása és 
a lakossági igényeket szolgáló 
koncepció megvalósítása érde-
kében. A fejlesztési koncep-
ció megvalósulásáig sikeresen 
pályáztunk az MLSZ-nél egy 
műfüves nagypálya és három 
műfüves kispálya megépítésé-
re, utóbbiak kivitelezése még 
ebben az évben befejeződhet.

ÖSSZEFOGÁS
A FEJLŐDŐ

II. KERÜLETÉRT

www.facebook.com/
budapest2
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Új, a csontozatot és az ízületeket 
kímélő burkolattal látjuk el a köz-
területi futball- és kosárlabdapá-
lyákat. Ahol a lakóházak közelsége 
indokolttá teszi, más típusúra cse-
réljük a játék közben nagy zajt csa-
pó kerítéseket. 

A közterületi sportpályák álla-
potának felmérését követően 
először a Vérhalom téri sport-
pályát burkoltuk le a tavalyi 
évben, körülötte pedig 400 méte-
res futókör is kialakításra került.

Növeljük a gyorsan népszerűvé 
vált Kerület Kártya elfogadóhelye-
inek számát.
A Kerület Kártya – évről évre 
bővülő, jelenleg a kerületben 
több száz, országszerte pedig 
több, mint ezer elfogadóhelye 
mellett – 10% kedvezményt 
biztosít a belépőjegy árából a 
Gellért, a Rudas és a Király für-
dőbe is, ettől az évtől pedig az 
Átrium Filmszínház program-
jait is kedvezménnyel látogat-
hatják a kártyatulajdonosok. 

Bővítjük az interneten bejelenthető 
hibák és problémák körét, segítve 
ezzel az egyszerűbb, gyorsabb ügy-
intézést.
Elérhető az Önkormányzat 
honlapjáról az az online, we-
bes alkalmazás (e-bejelentő), 
amellyel a polgárok kényelme-
sen, az interneten keresztül is 
bejelenthetik a környezetük-

ben észlelt problémákat úgy, 
hogy azokat a Polgármesteri 
Hivatal a lehető leggyorsab-
ban feldolgozhassa és kezel-
hesse. Az alkalmazás iPhone- 
és Androidos készülékekkel is 
használható.

Folytatjuk az iskolaudvarok korsze-
rűsítését. Ezzel is biztosítani sze-
retnénk gyermekeinknek a minden-
napi testmozgás lehetőségét.

Még idén átadásra kerül a Fil-
lér utcai iskola udvarán ki-
alakított műanyag burkolatú 
sportpálya. 2010 októberétől 
telente a Szemlőhegy Utcai 
Óvoda udvarán fűthető sport-
sátorban mozoghatnak a gye-
rekek. Költségvetésünkben 
minden évben több millió fo-
rintot biztosítunk a korábban 
kialakított, 6 műfüves iskolai 
sportpálya karbantartására. A 
következő években újabb isko-
lák udvarán tervezzük korsze-
rű sportpálya kialakítását. 

Olyan egységes bejelentő vonalat 
hozunk létre, amelyen egyszerűen 
és folyamatosan jelezhetőek – egye-
bek között – az út- és közműhibák, 
a hiányzó utcanévtáblák, a par-
lagfűvel szennyezett területek. A 
háttérként telepített nyilvántartó 
rendszerből mindenkor lekérdezhe-
tő lesz, hogy a bejelentés nyomán 
milyen intézkedés történt.

2011 tavaszán adtuk át új ügy-
félszolgálatunkat a Keleti Ká-
roly utca 15. sz. alatt, ahol a 
leggyakrabban előforduló köz-
területi és környezeti problé-
mákkal kapcsolatos ügyekben 
lehet bejelentést tenni szemé-
lyesen, illetve telefonon (ügye-
leti rendszerben akár hétvégén 
is). A bejelentést követően a 
kollégák rögzítik a hibákat az 
e-bejelentő rendszerben, így az 
ügyintézés folyamata nyomon 
követhető.

Ingyenes WiFi elérhetőséget biz-
tosítunk kerületünk legkedveltebb 
közösségi részein, így a Mechwart 
ligetben, a Lövőház utcai sétálóut-
cában vagy a hűvösvölgyi végállo-
másnál fekvő új parkban.

A közterületi WiFi-program ta-
valy tavasztól a Mechwart liget-
ben és a Lövőház utcában is el-
indult. Idén pedig a hűvösvöl-
gyi végállomásnál lévő Bánffy 
György Emlékparkban került 
átadásra az ingyenes közterü-
leti internetszolgáltatás.
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Tisztelt II. Kerületi Polgárok!

Szeretnénk, ha a képviselő-
testület és a polgármester
tevékenysége mindenki
számára átlátható, követhető 
lenne. Ezért tettük hagyo-
mánnyá a Budai Naplóban 
éves beszámolóinkat. Három
esztendeje, 2010 őszén vehették 
kézbe Az Összefogás program-
ját. Most ideje az időarányos 
számvetésnek: mi valósult meg 
vállalásainkból, és hol tartanak 
megkezdett munkáink. 

Hölgyeim és Uraim!

Továbbra is mindent meg-
teszünk azért, hogy város-
részünk mind rendezettebb, 
otthonosabb és szerethetőbb 
legyen.

Tisztelettel:

  Dr. Láng Zsolt
   polgármester

  Budai Napló
Felelős kiadó:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 
Polgármesteri Kabinet

Károlyi Helga kabinetvezető
Fotó: Budai Polgár archívum 

Példányszám: 50 000

2011-ben ifjabb Bibó István jelen-
létében adtuk át az édesapjáról 
elnevezett parkot

2011 óta Bánffy György nevét viseli a 
Pesthidegkút kapujában lévő park

A Hidegkúti Mentőállomás autóira 
egészségügyi és GPS készülékeket is 
vásárolt az önkormányzat

Az előbbieken túl szeretnénk
beszámolni az elmúlt három
év további eredményeiről is:

2011 márciusától az önkormányzat sa-
ját maga üzemelteti a kerületi parkol- 
tatást. Korábban egyetlen üzemeltető 
sem tudta olyan hatékonyan működ-
tetni a szolgáltatást, mint most a 
kerület.

A II. Kerületi Önkormányzat a 2013-as 
nyári árvíz idején 8,7 millió forinttal 
támogatta az árvízi védekezést

Több ezer darabos könyvadományt 
adott át az önkormányzat a KSH 
Könyvtárnak valamint a Magyaror-
szági Csángók Egyesületének

Felavattuk Nepomuki Szent János 
szobrát a Keleti Károly utca − Bimbó 
út sarkán

2013-ban megkaptuk az Idősbarát 
Önkormányzat Díjat


