Tudja-e,

Csatárka–Szépvölgy–Nyék–Hűvösvölgy–Pasarét–Szépilona–Kurucles–Lipótmező

hogy milyen fejlesztések és beruházások történtek az elmúlt években

az Ön városrészének fejlődéséért?
Tisztelt II. kerületi Polgár!

Felelős kiadó: II. Kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Kabinet

A mindennapok rohanásában sokszor észre sem ves�szük környezetünk kisebb-nagyobb változásait. Jelen
kiadványunkban azt szeretnénk bemutatni, milyen intézkedéseket tett önkormányzatunk az elmúlt években
azért, hogy a városrész lakóinak mindennapjait komfortosabbá, biztonságosabbá, otthonosabbá tegye.
Igyekeztünk megtalálni az egyensúlyt a különböző
fejlesztési irányok között, ám mindemellett figyelemmel lenni arra is, hogy megvalósuló beruházásaink
minél jobban fedjék a felmerülő igényeket. A kerület
ezen részén így a gyermekintézmények bővítése és a
közlekedés biztonságosabbá tétele kapott nagyobb
hangsúlyt az átlagosnál.
Számos olyan programot indítottunk el emellett,
amelyet a környék lakói is örömmel fogadtak, kiemelkedő volt például az érdeklődés az idősebb korosz-

tálynak meghirdetett „Internet kortalanul” elnevezésű
tanfolyamunk iránt. Büszkék vagyunk arra is, hogy önkormányzatunk szerepvállalásával Szalonkavölgy lakóinak több évtizedes várakozása után megkezdődött a
még lefedetlen területek csatornázása, és idén nyáron
megtörténhet a környékbeli háziorvosi rendelők felújítása is. Bízunk benne, hogy a következő néhány oldal
hasznos információkkal szolgál a városrész minden lakója számára.
A hátlapon található kérdőív kitöltésével és visszaküldésével Ön is segítheti további munkánkat, amelynek célja, hogy a II. kerület és benne az Ön lakókörnyezete egyre szebb és rendezettebb legyen.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Völgy utcai Ökumenikus Óvoda
kialakítása 660 millió Ft

Az ország első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodája nyílhatott meg
a teljes körűen felújított épületben. A 300 gyermek befogadását lehetővé tevő
intézményt önkormányzatunk önerőből újíttatta fel.

Útfelújítások

Járdafelújítások

A II. Kerületi Önkormányzat elmúlt években megvalósult fejlesztései

Csatárka–Szépvölgy– Nyék–Hűvösvölgy–Pasarét–
Szépilona–Kurucles–Lipótmező területén
2014. évi tervek az Ön városrészében

Kapy út–Törökvész út–Csatárka út–
Verecke lépcső körforgalom építése
134 millió Ft

Virág Árok Óvoda
épületeinek felújítása
és kibővítése 300 millió Ft

Hűvösvölgyi mobil bölcsőde
kialakítása 200 millió Ft

• Hűvösvölgyi út–Kelemen László utcai csomópont
áteresztő-képességének növelése, a Kelemen László
utcai híd szélesítése
• Labanc utcai óvoda felújításának folytatása.
• A Széll Kálmán tér felújítása.
• A II. Kerületi Önkormányzat 2014-ben 100 millió
forintot különített el a háziorvosi rendelők felújítására.
Ennek a programnak a keretében kerül sor
a Pasaréti út 41. felnőtt fogorvosi rendelő, valamint
a Csatárka út 51. felnőtt háziorvosi, gyermek háziorvosi
és védőnői rendelő korszerűsítésére
Útfelújítások, összesen 3365 m

A jelentős gépjárműforgalmat, tömeg- és gyalogos
közlekedést lebonyolító kereszteződésben régóta
szükség volt egy korszerűbb, biztonságosabb megoldásra. Az ötágú kereszteződésben állandóak voltak a
torlódások, mivel a nagy kiterjedésű lámpával vezérelt
csomópont áteresztő-képessége rendkívül szűkösnek
bizonyult, és gyakran történtek balesetek.

Budagyöngye
Bölcsőde megépülése
361 millió Ft

Szalonkavölgy csatornázása
önkormányzati hozzájárulással
a főváros beruházásában

Labanc Utcai Óvoda
felújítása 112 millió Ft

Szent Ferenc Kórház
parkjában játszótér kialakítása
A Széher úton működő ferences kórházzal kiemelkedően jó kapcsolata van az önkormányzatunknak.
Az egészségügyi intézmény bekapcsolódott a kerületünk ingyenes szűrőprogramjába, az önkormányzatunk pedig – a környéken élők igényeinek
megfelelően – támogatást nyújt a kórház parkjában kialakítandó játszótér megvalósításához.
A különleges kert szívbetegségekből lábadozók
rehabilitációjának fontos helyszíne.

Balogh Ádám köz (155), Bimbó út (240), Endrődi
Sándor utca (630), Fenyves utca (210), Guyon köz
(150), Házmán utca (260), Kuruclesi út (55), Lepke
utca (445), Nagybányai út (100), Napvirág utca (240),
Nyéki út (220), Ötvös János utca (270), Páfrány út
(480), Vadaskerti utca (210).

Járdaépítések, összesen 3583 m²
Csalán út (335), Házmán utca (520), Hidász utca
(277), Kapy utca (758), Nagybányai út (720), Széher
út (83), Verecke út (575), Tömörkény utca (315).

Közlekedésfejlesztés
A Bimbó út–Tüske utcánál, a Kapy utca–Csévi utcánál, a Vadaskerti utca–Völgy utcánál gyalogátkelőt
építettünk. Közterületi parkolót alakítottunk ki
a Csévi utcában, a Daru utcában és a Kelemen
László utcában.

