
hogy milyen fejlesztések és beruházások történtek az elmúlt években

Tudja-e Ön, 
Pesthidegkút fejlődéséért?

Tisztelt Hidegkúti Polgár!
A mindennapok rohanásában sokszor észre sem vesszük környezetünk kisebb-na-
gyobb változásait. Jelen kiadványunkban azt szeretnénk bemutatni, milyen intézke-
déseket tett önkormányzatunk az elmúlt években azért, hogy a városrész lakóinak 
mindennapjait komfortosabbá, biztonságosabbá, otthonosabbá tegye. Pesthideg-
kút egyik legfontosabb értéke az a közösségi szellem, amely az itt élők erős iden-
titástudatának és kötődésének köszönhető. Intézkedéseink jelentős része – mint 
például helyi mentőállomás vagy rendészeti központ létesítése – éppen ezért az 
önálló infrastruktúra fejlesztését szolgálta. Ugyanakkor a városrész szerves részét 
képezi a kerület egészének, így fontosnak tartjuk azokat a lépéseket is, amelyek az 
összetartozást és az átfogó infrastruktúra fejlődését segítik. Ezért fektetünk példá-
ul nagy hangsúlyt a kerület belső része és Pesthidegkút közlekedési kapcsolatának 
javítására. Alapos és részletes előkészítő munka után így indulhat meg ezen a nyá-
ron a Hűvösvölgyi út két kritikus pontjának (a Kelemen László utcai csomópontnak 
és a hűvösvölgyi városközpontnak) egyidőben történő kapacitásnövelő átépítése. 
Céljaink között szerepelt az is, hogy az itt élő gyermekek magas színvonalú ellátást 
kapjanak a helyi oktatási, nevelési intézményekben, egyre bővüljenek lehetőségeik 
a sportolásra, szabadidejük tartalmas eltöltésére. 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 Pesthidegkút egyre szebb és 
rendezettebb legyen.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Térfigyelő kamerák felszerelése a Bánffy-parkban
és a máriaremetei Templomkertben

A térség egyik legfontosabb fejlesz-
tése valósult meg a Máriaremetei úti 
állomás elkészültével. Az életmen-
tés feltételei jelentősen javultak a 
beruházásnak köszönhetően, amely 
önkormányzatunk közreműködése 
nélkül nem valósulhatott volna meg. 
Ingyen biztosítottuk a telket, és száz-
millió forinttal járultunk hozzá az 
építés és a berendezés költségeihez.

Hidegkúti Mentőállomás 130 millió Ft
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Horgásztó rendbetétele

Községház utcai rendelő
tetőfelújítás 27 millió Ft

Bánffy György Emlékpark
70 millió Ft

Klebelsberg iskola komplex
akadálymentesítése 105 millió Ft

Hidegkúti Rendészeti Központ
65 millió Ft

Az ország első mobil bölcsődéje 60 gyermek be-
fogadására alkalmas. Költségvetésünkben jelentős 
tételt foglal el az óvodai- és bölcsődei férőhelyek 
számának növelése.

Szabadság úti sportpálya felújítása 
az MLSZ pálya-felújítás programjá-
nak keretében 300 millió Ft

Mobil Bölcsőde
210 millió Ft

Klebelsberg iskola műfűves pályá-
jának kialakítása 15 millió Ft

A fejlesztés öltözőhelyiségek kialakításával és a 
lakosok számára ingyenesen igénybe vehető szabad-
idős parkrész kialakításával egészül ki hamarosan.

A Klebelsberg Kultúrkúria
Mátyás király játszótérének
megépítése 15 millió Ft

A II. Kerületi Önkormányzat elmúlt években megvalósult fejlesztései

A fejlesztés során az épületegyüttes földszintjén 
alakítottuk ki a Gyermekek Háza új tanári szobá-
ját, egy könyvtárhelyiséget, egy tantermet és egy 
nyelvi termet. Az épületet egy új emeleti szinttel 
is bővítettük.

Árpád utca (480), Aszú utca (235), Bethlen Gábor utca 
(280), Bükkfa utca (110), Csatlós utca (180), Csongor 
utca (236), Dámvad utca (170), Deák Ferenc utca (340), 
Feketefej utca (350), Gyöngyvirág utca (185), Hársalja 
utca (120), Hímes utca (320), Kenyérmező utca (95), 
Kertváros utca (480), Kinizsi Pál utca (215),  Kolozsvár 
utca (25), Kossuth Lajos utca (775), Kőfejtő utca (120), 
Kökény utca (60), Kövidinka utca (350), Községház 
utca (260), Köztársaság utca (490), Labdarózsa utca 
(215), Lehel utca (200), Líra utca (85), Mikes Kelemen 
utca (420),Orom utca (130), Patróna utca (45), Péch 
Antal utca (240), Pinceszer utca (305), Piszke utca 
(305), Rákóczi utca (243), Rézsű utca–Határ utca 
(120), Szabadság utca (745), Szegedi Róza utca (205), 
Szent József utca (250), Szirom utca (88), Töhötöm 
vezér utca (95).

Önkormányzatunk közreműködésének köszön-
hetően kezdődött el Klebelsberg Kuno egykori 
otthonának felújítása. A beruházás révén a néhány 
éve még pusztulásra ítélt kúria oktatási és kulturális 
funkciót tölt majd be.

Járdát építettünk az Orom utcában (195 m²) és a 
Szabadság utcában (362 m²).
Közterületi parkolót alakítottunk ki a Díszfű, a Kökény 
és a Templom utcában, valamint a Templom közben.

Gyermekek Háza felújítása
és bővítése 170 millió Ft

Értelmi Fogyatékosok
Nappali Otthonának
új épülete
186 millió Ft

Útfelújítások, összesen 9567 m

Járdaépítések, összesen 557 m²

2014. évi tervek Pesthidegkúton

Remetekertvárosi Iskola udvará-
nak felújítása 10 millió Ft

•  Pesthidegkúti városrészközpont közlekedési 
csomópontjának átépítése (kanyarodósávok)

• Hidegkúti temetkezési hely kialakítása Ófalun
• A Községház utcai rendelő teljes körű felújítása
•  Hidegkúti járdafelújítások: Gazda utca–Nóra 

utca (300 m²), Községház utca (270 m²), Kőrózsa 
utca (165 m²), Kútföldi utca (225 m²), Máriare-
metei út (3300 m²), Széchenyi utca (240 m²), 
Szent József utca–Ördögárok utca (600 m²) és 
a Templom utca (225 m²)

• Klebelsberg-kastély felújítása 700 millió Ft

A máriaremetei bazilika
Templomkertjének
rendbehozatala
és játszóterének bővítése

Budaligeten kiépült
a vízelvezető
csatornahálózat
600 millió Ft


