Tudja-e,

Felhévíz–Pálvölgy–Rézmál–Rózsadomb–Szemlőhegy–Törökvész–Újlak–Vérhalom–Víziváros

hogy milyen fejlesztések és beruházások történtek az elmúlt években

az Ön városrészének fejlődéséért?
Tisztelt II. kerületi Polgár!

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 kiemelt feladatnak tekintettük olyan közösségi terek kialakítását és fejlesztését, amelyek a városi környezetben is biztosítják
a kikapcsolódás és a feltöltődés lehetőségét. Ennek
jegyében épült meg a Lövőház utcai sétálóutca, újult
meg a Mechwart liget – amely 2013-ban elnyerte az
ország legszebb főtere címet –, vált korszerűbbé a
Vérhalom tér és épültek új játszóterek a környéken.
Különös figyelmet kaptak emellett az olyan intézményi
fejlesztések, amelyek az egészségügyi vagy szociális

problémákkal küzdőknek nyújthatnak segítséget. Így
kapott új székhelyet és bővülhetett új szolgáltatásokkal a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, nyithatta
meg kapuit a Henger utcai Mozgásszervi Rehabilitációs
Központ, de ezért kezdte meg működését a Marczibányi téri termelői piac is, ahol a szociálisan érintettek
jelentős kedvezményekkel vásárolhatnak jó minőségű,
friss hazai termékeket. A térfigyelő rendszer újraszervezésével és bővítésével a közbiztonság javítása terén
is jelentős előrelépést tettünk, és bővültek, szépültek a
környék gyermekintézményei 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

Felelős kiadó: II. Kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Kabinet

Törökvész úti bölcsőde 320 millió Ft

A kerület egyik legnépszerűbb gyermekintézményében 2013 őszétől nemcsak
több kicsit tudnak fogadni, de a szolgáltatások is kibővültek: korai fejlesztésre,
valamint gyermekfelügyelet igénybevételére is van lehetőség.

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ átadása 80 millió Ft

Vérhalom téri
futópálya

Fillér utcai iskola felújítása
és bővítése 1,23 milliárd Ft

A II. Kerületi Önkormányzat elmúlt években megvalósult fejlesztései

Felhévíz–Pálvölgy–Rézmál –Rózsadomb–Szemlőhegy–
Törökvész–Újlak–Vérhalom–V íziváros területén

2014. évi tervek az Ön városrészében

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

Nepomuki Szent János-szobor

Önálló parkolási rendszer
kialakítása és bővítése
Csatornázás a Pálvölgyben
Útfelújítások
Járdafelújítások

Bel-budai városrészközpont
rehabilitációja 1,4 milliárd Ft

A Tölgyfa utcai szakrendelő
tetőfelújítása 26 millió Ft

Kolozsvári Tamás utcai játszótér
A Csalán úti játszóhely kialakítása
A Tölgyfa utcai szakrendelő
akadálymentesítése 7,5 millió Ft
A Vérhalom téri rendelő felújítása
A Henger utcai Mozgásszervi
Központ kialakítása 72 millió Ft

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.

Fillér–Garas utca jelzőlámpás
csomópont
Retek–Dékán u. csomópont
átépítése 18 millió Ft

Térfigyelő kamerák
a bel-budai városrészen
és a Margit híd budai
hídfőjénél

Ipari minisztérium épületének bontása (márciusban a bontás elkezdődött). • Gül Baba türbe és
környezetének felújítása. • A Széll Kálmán tér
átépítése. • Óvodai férőhely bővítése új épületszárny építésével a Szemlőhegyi úti óvodában.
• Körzeti orvosi rendelők újulnak meg 2014 nyarán:
a Fillér u. 12. alatti felnőtt háziorvosi rendelő
a Vérhalom tér 10. alatti felnőtt háziorvosi
rendelő
a Komjády u. 3. alatti felnőtt háziorvosi rendelő
az Ady Endre u. 1. alatti felnőtt háziorvosi rendelő

Útfelújítások, összesen 5025 m
Áldás utca (325), Alvinci út (710), Aranka utca (190),
Bodrog utca (45), Buday László utca (200), Endrődi
Sándor utca (630), Felhévízi utca (200), Fenyves utca
(210), Frankel Leó út (190), Fullánk utca (200), Guyon
köz (150), Házmán utca (260), Kavics utca (140), Lepke
utca (445), Majális utca (75), Szeréna út (400), Tövis utca
(160), Turbán utca (200), Ürömi utca (80), Vend utca (215).
Megújult a Retek utca–Dékán utca csomópont és
megépült az Törökvész út–Eszter utca körforgalom.

Járdaépítések, összesen 10 336 m²

Megújítottuk a Mechwart ligetet (amely 2013-ban
elnyerte a Magyarország legszebb főtere kitüntető
címet), a Keleti Károly utcát, a Krisztus Király templom lépcsőjét, új helyiséggel bővítettük a Marczibányi Téri Művelődési Központot és a KSH Könyvtárat.
Buda első sétálóutcája a Lövőház utcában a térség
egyik legvonzóbb helye lett.

Bolyai Utcai Óvoda felújítása
és átalakítása 230 millió Ft
Kodály Zoltán Zeneiskolában
összekötő folyosó és gyakorlótermek építése 60 millió Ft

A tíz kezelőhelyiség mellett gyógytornaterem és
masszázsszoba várja a betegeket. Az egészségügyi szolgáltatásokat új elemekkel bővítettük:
gyógymasszázst végeznek, és elindult a Parkinson-torna. A gyógyászati berendezések közül többek között az állítható magasságú kezelőágy, a
vállmozgató készülék, a rekeszes galvánkád és a
mágnes-terápiás ágy jelent újdonságot. A berendezések mindegyike a gyorsabb gyógyulást segíti elő.
A kerekesszékkel közlekedők számára az épületet
akadálymentesítettük. A központ naponta átlagosan 200 beteget lát el, az elmúlt 4 évben közel 500
ezer alkalommal vették igénybe kerületi lakosok
a szolgáltatásokat.

Alsó Törökvész út (488), Borbolya utca (200), Bimbó
út (1012), Hankóczy Jenő utca (668), Józsefhegyi utca
(110), Muraközi utca (135), Orsó utca (75), Pasaréti út
(1830), Pentelei Molnár utca (520), Pusztaszeri út (1308),
Szemlőhegy utca (779), Szeréna út (601), Tapolcsányi
utca (450), Torockó utca (90), Törökvész út (562),
Vérhalom tér (773), Vérhalom utca (735).

Gyalogátkelők
Gábor Áron utca–Orló utca, Bimbó út–Tüske utca,
Ürömi út–Cserfa utca, Fillér utca–Ezredes utca kereszteződésében, a Szemlőhegy utcában a Vérhalom
utcánál, a Vérhalom téren, illetve a Pusztaszeri úton
négy helyszínen.

Parkolók
Közterületen a Bimbó út–Gábor Áron utca találkozásánál, és a Törökvész úton épült parkoló. Parkolóhelyeket
tettünk komfortosabbá az autósok számára a Jurányi
utcában és az Alsó Törökvész út felső szakaszán.

