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Mit gondol, bevált az új rend-
szer, hogy a kerületi polgármes-
terek egyben a Fővárosi Közgyű-
lés tagjai is?
Igen, hisz’ jórészt olyan várospo-
litikusok döntenek a budapesti 
ügyekben, akiket közvetlenül az 
állampolgárok választottak meg, 
és nem pártlistákról kerültek a 
Városházára. Minden kerület 
polgármestere helyet kapott a 
Közgyűlésben, és náluk jobban 
aligha ismerheti bárki is egy-egy 
városrész, összességében pedig a 
főváros gondjait.

Nem mondhatják, hogy tavaly 
mindent a választás előtti kam-
pányidőszakban adtak át. A ke-
rület egyik legnagyobb, saját 
forrásból történt fejlesztése „le-
késte” a szavazás napját.
Természetes törekvés, hogy egy 
választási ciklus vállalásait idő-
ben tudjuk teljesíteni, ám ez nem 
írhat felül olyan szempontokat, 
mint a folytonosság vagy az ész-
szerű szakmai ütemezés. A vok-
solás résztvevői nyilvánvalóan 
figyelembe veszik az elért ered-
ményeket, de ez soha nem mehet 
a szabályosság vagy a minőség 
rovására. Kérdésében vélhető-
en a felújított Kelemen László 
utcai híd avatására gondolt. Ez 
az esemény is jól mutatja, hogy 
kampánycélokkal egyetlen beru-
házást sem siettettünk és adtunk 
át idő előtt.

Kilencedik éve irányítja a II. Ke-
rületi Önkormányzatot dr. Láng 
Zsolt. A polgármester mindig bí-
zott abban, hogy a felelősséggel 
elvégzett munka megtérül, és a 
kerületben élők érzékelik és ér-
tékelik az elért eredményeket. 
A Budai Naplónak adott interjú-
ban hangsúlyozta, hogy ebben a 
ciklusban is az elmúlt kilenc év-
hez hasonló odaadással folytat-
ja munkáját. Elmondta: fővárosi 
képviselőként és a kerület veze-
tőjeként egyaránt arra törekszik, 
hogy egy-egy feladat megoldásá-
ra átfogó, komplex terv készüljön.

Tavaly októberben harmadszorra 
kapott bizalmat a kerület lakosai-
tól. Hogyan gondol vissza a 2014-
es esztendőre?
Nehéz év volt a tavalyi: három vá-
lasztásra is sor került.  Ez a fontos 
közéleti esemény mindenkinek, 
aki politikával foglalkozik, jelentős 
megterhelést jelent, és az önkor-
mányzati választásoknak számom-
ra személyes tétje is volt. Örömmel 
mondhatom, hogy mind az orszá-
gos, mind ősszel a kerületi válasz-
tók többsége további bizalmáról 
biztosította pártszövetségünket. 
Elismerésnek tartom, hogy helyi 
szavazóink több mint 52 százaléka 
munkám folytatására adott felha-
talmazást, és átérzem ennek min-
den felelősségét.

Mennyiben lesz más a mostani, 
immár ötéves polgármesteri cik-
lus, mint az előzőek voltak?
Szeretném, ha olyan eredményes 
lenne, mint az első kettő volt. A 
Budai Naplóban két polgármes-
teri időszakom minden évében 
számot adtunk vállalásainkról és 
eredményeinkről:   mindannyiszor 
95% felett volt a megvalósulási 
arány. S bár törekedtünk a teljes-
ségre, időnként  leküzdhetetlen 
akadályok is előfordultak. Idén, 
megbízatásom kilencedik évében 
ugyanazzal a lendülettel végez-
zük munkatársaimmal a munkán-
kat, ahogy azt egy évvel ezelőtt, 
vagy éppen 2006-ban tettük.

Beszélgetés Dr. Láng Zsolttal, a II. kerület polgármesterével

Budai Napló
BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ELMÚLT ÉVÉNEK MUNKÁJÁRÓL2014 2015

„Felelősséggel a fejlődő II. kerületért”
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(folytatás a 2. oldalon)
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Az említett híd átadása rajtunk 
kívül álló okból késett, de úgy 
tartottuk, csak minden biztonsá-
gi próba és a szükséges engedély 
birtokában vághatjuk át a szala-
got. Így aztán a „hordógurítás” 
október 12-e utánra maradt.

Ha már a fejlesztéseknél tartunk: 
a II. kerületben lassan több a 
munkagép, mint a személyautó. 
Mikor szabadul fel a kerület?
Reményeink és a kivitelezők ígé-
rete szerint idén decemberben el-
készül a budai fonódó villamos-
projekt építkezése, 2016 tavaszán 
pedig a Széll Kálmán tér is. E két 
nagy fővárosi beruházás megne-
hezíti  a lakossági közlekedést, 
és sok zajjal, kellemetlenséggel 
jár.  Persze lehet azon vitatkozni, 
hogy mi a célszerűbb: egy nagy 
nekirugaszkodással másfél év 
alatt befejezni az összes, kerüle-
tünkben zajló nagyberuházást, 
ahogyan most történik, vagy - a 
korábbi gyakorlat szerint két-há-
rom évig elhúzva - folyamatos 
felbontások, úttorlaszok és elte-
relések között élni. A főváros ve-
zetése az előbbi mellett döntött, 
és erre az uniós pénzek lehívása 
is késztette. Itt szeretném meg-
jegyezni, hogy bár a II. kerület 
vezetésének és  képviselőtestü-
letének voltak a beruházásokkal 
kapcsolatban kívánalmai, azok 
miatt egyetlen munkafolyamat 
sem csúszott. Aki ezt állítja, va-
lótlanságot mond.

Nemcsak a kerületben, de város-
szerte is nagyon sok a beruházás 
Budapesten. Ön szerint nem le-
hetne ezeket összehangolni?
Fővárosi képviselőként javasol-
tam a városvezetésnek, hogy a 
jövő évtől változtassanak azon a 
több évtizedes gyakorlaton, hogy 
minden közműszolgáltató, illet-
ve magáncég akkor bonthatja fel 
az utakat, amikor akarja. Az így 
keletkező káoszból alakulnak ki 
a több kilométeres dugók.  Remé-
nyeim szerint 2016-tól egységes 

táblázat készül a fővárosi beru-
házásokról, és a felbontott út-
szakaszokon minden szükséges 
munkálatot egy időben el tudnak 
majd végezni. Így megszűnhet az 
a visszásság, hogy egy-egy útsza-
kaszt évente felbont valaki.

Nemcsak a főváros építkezik, a 
kerületi fejlesztések is ugyan 
olyan lendülettel zajlanak, mint 
az elmúlt években.
A választásokat követően semmi 
sem veszített a lendületéből. A 
már említett fővárosi beruházá-
sokon túl több kormányzati és ke-
rületi fejlesztés van folyamatban. 
A fonódó villamos megépítésén 
és a Széll Kálmán tér megújításán 
kívül - a Millenáris szomszédsá-
gában -  már tervezik a parkot és 
a  mélygarázst. Megszépül a Gül 
baba türbe és környezete, vala-
mint a Klebelsberg-kastély Hi-
degkúton. Nyáron felújítottuk a 
Pulzus Egészségközpontot, majd 
felavattuk a Szemlőhegy Utcai 
Óvoda új, száz férőhelyes épüle-
tét. Az Áldás utcai iskolának egy 
vadonatúj sportpályát, a Klebels-
berg iskolának egy új könyvtárat 
és egy megújult sportudvart ad-
tunk át. Megépült a kerület hu-
szadik játszótere a Szent Ferenc 

Kórház parkjában. Hidegkúton 
kutyaügyességi pályát is létesí-
tettünk. Sorolhatnám még tovább 
beruházásainkat és terveinket…

Bár nem önkormányzati beruhá-
zás, de átadták Hűvösvölgyben 
az új szolgáltatóházat is.
Azt a kisvárosias szolgáltatóhá-
zat, amelynek átadásán részt vet-
tem Hidegkút kapujában, nagyon 
régóta várták a hűvösvölgyiek, 
pesthidekútiak. A létesítmény jó 
példája a magánszektor és az ön-
kormányzat együttműködésének. 
Helyet kap benne kormányablak, 
posta és sok más fontos szolgálta-
tó. A „Hüvi” sok utazástól fogja 
megkímélni az ott élő mintegy 
17 ezer embert. Mindez egy szeret-
hető, családias hangulatú épület- 
ben, nem pedig egy óriás plázá-
ban kapott helyet. Ha már Pesthi-
degkútról esett szó, meg kell em-
lítenem egy új uszoda tervét is. A 
következő hetekben dől el, hogy 
sikerül-e megvalósítani a hideg-
kútiak régi álmát, és 2017-re meg-
épülhet-e az új sportkomplexum. 
Összegezve tehát elmondhatom: 
büszke vagyok rá, hogy ennek a 
fejlődő, sokat ígérő városrésznek 
a polgármestere lehetek. 

Hordógurítás a Kelemen László utcai híd avatásakor
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Tisztelt Választópolgárok!
Ahogyan 2006-2014 között min- 
den évben számot adtam Önöknek 
arról, hogy a Realitás programjá-
nak és az Összefogás programjá-
nak ígéretei közül mi valósult meg, 
úgy a 2014 őszén a Felelősséggel 
a II. kerületért címen leírt vállalá-
saim időarányos teljesítéséről is 
beszámolok. Az Önök bizalmából 
kilenc éve irányítom a II. kerületet, 
idei beszámolómban az elmúlt egy 
év eredményeiről olvashatnak. 
A Felelősséggel a II. kerületért  
programjának szövegét dőlt betűvel 
jelöljük, míg az eddig elért eredmé-
nyeket zöld betűvel közöljük.

Az elmúlt években fontos forga-
lomtechnikai fejlesztéseket vé-
geztünk el. Sokat javult kiemelt 
csomópontjaink áteresztőképes-
sége és a közlekedés biztonsága. 
Kerületünk lakóutcái azonban 
továbbra is számottevő átmenő 
forgalomnak és környezeti terhe-
lésnek vannak kitéve, ezért elen-
gedhetetlen a közlekedés feltét-
eleinek további javítása.

A környéket érintő forgalomtechnikai 
átalakítások fényében ismételten kez-
deményezzük a fővárosnál a Szépvöl-
gyi út és a budai alsó rakpart köz-
lekedési kapcsolatának kialakítását.

Az alsó rakparti lejáró esetleges 
megnyitásáról a kerület és a fővá-
ros egyeztetései folyamatosak, a 
Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) vizsgálja a megvalósítás 
lehetőségét.

I. A II. KErüLEt joBB
KÖZLEKEdéSéért

Körforgalmú csomóponttá alakít-
juk, és ezzel biztonságosabbá tesszük 
a Szépvölgyi út–Zöldlomb utca–
Zöldmáli lejtő találkozását.
A körforgalmú csomópont tervez-
tetése folyamatban van. jelenleg 
egyeztetés folyik az engedélyező 
hatósággal a megvalósíthatóság 
részleteiről. 

Biztonságosabbá tesszük a Rómer 
Flóris utca és a Szemlőhegy utca 
kereszteződését.

A kereszteződés átalakításának 
terveztetése megkezdődött, re-
mélhetőleg az év végéig a tervek 
elkészülnek. 

Folytatjuk átfogó útfelújítási és jár-
daépítési programunkat.
A 2015-ben elfogadott címlista 
alapján 6 földutat közel 800 folyó-
méter hosszan leburkolunk, illetve 
további 8 utcában közel 2000 folyó-
méternyi utat újítunk fel. Emellett 
kiemelt figyelmet fordítunk a köz-
intézmények megközelítését szol-
gáló útvonalakra is. 

P+R parkolót alakítunk ki a meg-
épült Hűvösvölgyi Szolgáltatóház 
szomszédságában, és további hasonló 
célú fejlesztéseket szorgalmazunk a 
fővárosnál.
A tulajdonosi egyeztetések je-
lenleg még zajlanak az Önkor-
mányzat, a Nemzeti Földalap, a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
és a Pilisi Parkerdő között. 

Helyrehozzuk a felújításra szoruló 
kerékpárutakat és – a környéket jól 
ismerő kerékpáros szervezetek bevo-
násával – új nyomvonalakat jelö-
lünk ki.
A kerékpárutak felújítása és kar-
bantartása folyamatos, új kerék-
párút-nyomvonalak kijelöléséről 
egyeztetések folynak a BKK-val. 
A kerékpáros közlekedés javítá-
sa érdekében négy újabb kerü-
leti helyszínen telepítettek MoL 
Bubi gyűjtőállomásokat. 

Kerületünk – természeti adottsá-
gaival – Budapest egyik legszebb 
városrésze. értékeink megóvása, 
környezetünk rendezettségének, 
tisztaságának fenntartása közös 
felelősségünk. Az alábbi prog-
rampontok önkormányzati válla-
lásokat és lakossági lehetőségeket 
mutatnak be, amelyekkel mind-
annyian tehetünk környezetünk 
védelméért.

A szelektív hulladék társasházi szintű 
gyűjtése jelentős eredmény, de sajnos, 
továbbra is sokan használják szemétle-
rakónak a megmaradt gyűjtőedények 
környezetét. A Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt.-vel együttműködve 
az üveggyűjtő konténerek köré 
„kalodákat” építünk, ezzel akadá-
lyozzuk meg kiborításukat. A jövőben 
is kamerákkal figyeljük a lerakó-
helyek környékét, hogy az illegális 
hulladékok kihelyezését szankcionálni 
tudjuk.
A kerületben található összes 
üveggyűjtő konténer köré (össze-
sen 23 db) „kalodákat” építettünk, 
megakadályozva ezzel a konténe-
rek felborogatását. Városrendé-
szeti Irodánk munkatársai heti 
rendszerességgel tartanak ellen-
őrzéseket a lerakóhelyek környé-
kén, valamint mobil térfigyelő-
kamerákat is telepítenek időről 
időre ezekre a helyszínekre. 

www.masodikkerulet.hu

II. A tISZtA éS
rENdEZEtt

II. KErüLEtért
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Negyedévente szervezünk veszé-
lyeshulladék-gyűjtési akciókat. 
Azon polgáraink számára, akik a ház-
tartásukban keletkezett elektronikai 
vagy vegyi hulladékot nem tudják a 
gyűjtőpontokra eljuttatni, biztosít-
juk azok lakásukról történő el-
szállítását. 

Veszélyeshulladék-gyűjtési akci-
ók minden évben több alkalom-
mal vannak a kerület két helyszí-
nén (egy a belső kerületrészben, 
egy pedig Hidegkúton.) 

Folytatjuk a kerületi faállomány-ka-
taszter feltöltését a magántulajdonú 
területeken álló fák adataival.
Kerületi szabályozás szükséges 
a magánterületen álló fák fel-
mérésére. Amint ez megtörté-
nik, úgy bővíthető lesz a faállo-
mány-kataszter. 

Kibővítjük „Fogadj örökbe egy köz-
területet” elnevezésű programunkat. 
A kerületi intézmények és a civil szer-
vezetek mellett bárki másnak is lehe-
tősége lesz egy általa választott köz-
terület, vagy közterületrész felügyele-
tére, gondozására. A résztvevők évről 
évre jutalomra pályázhatnak.
A „Fogadj örökbe egy közterüle-
tet” programra való jelentkezést 
meghosszabbítottuk 2015 októ-
beréig. Az idén örökbefogadott 
területeket jövőre példaként sze-
retnénk bemutatni a Budai Polgár-
ban, hogy még inkább kedvet kap-
janak az emberek a programhoz 
való csatlakozáshoz. A kezdemé-
nyezés bővítésének kidolgozása 
folyamatban van. 

Bővítjük a korábban kialakított kutya-
futtatók felszerelését, a Szabadság úti 
sporttelep mellett pedig ügyességi 
parkot alakítunk ki a négylábúak 
számára.

Az idén első születésnapját ünnep-
lő Pokorny józsef Sport- és Sza-
badidőközpont közvetlen szom- 
szédságában, a Kadarka és az 
Áchim András utca által határolt 
saroktelken található régi salakos 
focipálya maradványterületét ed-
dig is kutyafuttatónak használták 
a környékbeliek. Ezt a szabadidős 
tevékenységet fogadja be és emeli 
magasabb minőségi színvonal-
ra a nyár folyamán kialakított új 
ügyességi pálya, amelyet II. Ke-
rület Kártyával lehet használni. A 
zárt felhasználói körtől azt remél-
jük, hogy jó eséllyel megelőzhe-
tőek lesznek a rongálások, a szán-
dékos károkozás.
Az agility-pálya a közösségépítés 
újabb helyszínévé válhat Hideg-
kúton: az egyébként is jó kapcso-
latokat ápoló és szoros közösséget 
alkotó kutyások kulturált körül-
mények között találkozhatnak 
majd egymással, és még haszno-
sabban tölthetik el szabadidejü-
ket kedvenceikkel. 

Megállapodást kötünk a Fővárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt.-vel arról, hogy a 
már ismert járdatisztító gépeken kívül 
a kerület irányítása alatt álló úttisz-
tító gépek is üzemeljenek városré-
szünkben.
Úttisztító-gépparkunkat folya-
matosan korszerűsítjük, jelenleg 
is folyamatban van új gépek be-
szerzése.

Azokon a területeken, ahol a gépi 
takarítás nem kellően hatékony, 
élőerős utcasepréssel javítjuk a 
köztisztaságot.
Ettől az évtől Városrendészeti és 
Környezetvédelmi Irodánk két 
munkatársa folyamatosan járja a 
kerületet, és takarítja a járdákat, 
parkokat, valamint a szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek környe-
zetét, mert sajnálatos módon so-
kan az utóbbi helyszínekre hord-
ják háztartási hulladékukat is.

Folytatni kívánjuk az illegális rek-
lámtáblák elleni küzdelmet.
A Városrendészeti és Környezet-
védelmi Iroda munkatársai fo-
lyamatosan figyelik a kerületben 
elhelyezett hirdetéseket. évente 
2-3 alkalommal átfogó ellenőrzést 
tartanak, amely során a kerület 
egész területén felmérik a kihe-
lyezett reklámhordozókat. 

Az egészség megőrzése, és a meg-
felelő színvonalú betegellátás 
biztosítása egyike legfontosabb 
feladatainknak. Az elmúlt évek-
ben indított – sikeresnek bizo-
nyuló – programok bővítésével 
még többet kívánunk ezen a téren 
elérni.

Pályázati források felhasználásával új, 
egységes, a mai kor igényeit min-
denben kielégítő épületet alakítunk 
ki a Kapás utcai II. kerületi Egész-
ségügyi Szolgálat számára. Célunk, 
hogy minden szükséges vizsgálatra 
egyetlen helyszínen kerülhessen sor, és 
ne kelljen „vándorolni” az intézmény 
különböző telephelyei között. 
A fejlesztés nagymértékben 
javítaná az ellátásra szorulók 
helyzetét, valamint növelné az 
egészségügyi szolgáltató és az 
üzemeltető részéről az egész-
ségügyi alapellátás hatékonysá-
gát. A beruházás költségigénye 
pályázati támogatás mellett is je-
lentős önerőt valószínűsít, ennek 
biztosítására a 2017. és 2018. évi 
költségvetés adhat lehetőséget. 

Fővárosi és kormányzati szinten kez-
deményezzük a Szent János Kór-
ház helyzetének mielőbbi rende-
zését, hogy végre méltó körülmények 
között történjék a kerületi betegek 
ellátása. 

III. AZ EgéSZSégES
II. KErüLEtért
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A tervek szerint a fővárosban 
egy új, súlyponti kórház épül-
ne, ezért aláírásgyűjtés indult 
annak érdekében, hogy az új 
intézmény a Szent jános Kórház 
területén, vagy annak szomszéd-
ságában épüljön fel. Ez a közép-
budai régió egészségügyi ellá-
tottságán sokat javítana. A II. 
kerületben az aláírásokat több 
helyszínen gyűjtötték. Ennek 
eredményeképp került átadásra 
a döntéshozóknak több mint 13 
ezer aláírás. reméljük, még eb-
ben az évben kiderül, hol épül fel 
az új fővárosi súlyponti kórház. 
Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, a budapesti 4-es szá-
mú választókerület országgyű-
lési képviselőjének nyilatkozata 
szerint az új intézménytől füg-
getlenül szükség van arra, hogy 
a Szent jános Kórház felújítása 
minél hamarabb megkezdődjön. 

A tulajdonunkban álló háziorvosi 
rendelők felújítását követően meg-
felelőbb helyszínre költöztetjük a 
Lipótmezei úti háziorvosi rende-
lést. Megállapodást kötöttünk a Bu-
dapesti Szent Ferenc Kórházzal, hogy 
a hamarosan megépülő új, korszerű 
épületrészükben helyet biztosítanak 
az ellátásnak.
Hamarosan elkészül a Budapesti 
Szent Ferenc Kórház új épület-
része. Amint ez megtörténik, a 
kórház és a kerület közti korábbi 
megállapodás értelmében átköl-
tözhetnek az orvosi rendelők. 

Tovább bővítjük nagy sikerű, díj-
talan szűrőnapjaink vizsgálati 
palettáját, hogy minél több lap-
pangó betegséget lehessen időben 
diagnosztizálni.

A programot 2011 ősze óta évente 
kétszer rendezzük meg a II. Kerü-
leti Önkormányzat Egészségügyi 
Szolgálatának Kapás utcai rende-
lőjében, illetve Pesthidegkúton, 
a Községház utcai rendelőben. 
2013 óta az ingyenes szűrőnapok 
lebonyolításában partnerünk a 
Szent Ferenc Kórház is. 2015-ben 
tovább bővítettük a vizsgálati 
palettát, idén tavasztól a Pulzus 
Központban komplett kardiológi-
ai vizsgálaton vehetnek részt azok 
a lakosok, akiknek az általános 
szűrőnapok eredményei alapján 
ez javasolt. 

Továbbra is elkötelezettek vagyunk 
az Országos Pszichiátriai és Neu-
rológiai Intézet (OPNI) és a Budai 
Gyermekkórház területének egész-
ségügyi célú hasznosítása mellett. 
Minden fórumon képviseljük 
kerületünk e két egészségügyi 
intézményének érdekeit, bízunk 
benne, hogy a készülő vonatko-
zó törvényjavaslat megnyugtató 
megoldást tartalmaz majd.

Az elmúlt években – a kerület 
nagyobb biztonsága érdekében 
– számos infrastrukturális fejlesz-
tésre, szervezeti átalakításra került 
sor. Minden illetékes szervezettel 
megállapodást kötöttünk a haté-
kony együttműködésről. A követ-
kező időszakban nagy hangsúlyt 
helyezünk a dolgozói létszám és a 
technikai felszereltség bővítésére.

Jelentősen növeljük a térfigyelő 
kamerák számát, és biztosítjuk az 
ellenőrzéshez szükséges emberi erőfor-

rást is. A jól körülhatárolható területe-
ken – ilyen például Adyliget – a ki- és 
belépőpontok összehangolt megfigye-
lésével segítjük a bűnmegelőzést és a 
felderítést.
A kamerák számának bővítése a 
2016-os év egyik fő feladata lesz, 
melynek előkészítése folyamat-
ban van. 

Technikai eszközökkel és anyagi 
támogatással járulunk hozzá a II. 
Kerületi Rendőrkapitányság eredmé-
nyes munkájához.
technikai eszközökkel támogattuk 
a kerületi rendőrkapitányság azon 
törekvését, hogy újból működjék 
a körzeti megbízotti szolgálat, s 
így Önkormányzatunk segítségé-
nek is köszönhetően a rendőrök 
a munkájuk során közelebbi, sze-
mélyes kapcsolatba kerülhetnek 
mind a lakossággal, mind a kerüle-
ti intézményekkel. Emellett évente 
kétszer anyagi támogatást nyúj-
tunk a kerületi rendőrkapitányság 
munkatársainak jutalmazásához, 
munkája elismeréseként pedig – a 
kollégák szavazata alapján – évente 
egy főt díjazunk az év rendőre ki-
tüntető címmel. 

Növeljük – elsősorban járőrszolgála-
tot teljesítő munkatársakkal – Város-
rendészeti Irodánk állományát, 
hogy csökkenteni lehessen a betörések 
és az autólopások számát.
A térfigyelő-kamerák folyamatos 
figyelése és a szükséges, azonnali 
reagálások hatékonyságának nö-
velése érdekében (24 órás rend-
őri erővel) a térfigyelőrendszer 
felügyelete átkerült a Városren-
dészeti és Környezetvédelmi Iro-
dához. terveink között szerepel 
újabb térfigyelő-kamerák beszer-
zése és beüzemelése a bűnügyileg 
fertőzött területeken. 

IV. A BIZtoNSÁgoS
II. KErüLEtért
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A korábbiaknál intenzívebb közvilágí-
tás-fejlesztési programmal tesszük 
biztonságosabbá közterületeinket. 
Pesthidegkút területén – a lakossá-
gi kéréseknek megfelelően – szá-
mos utca közvilágítását újítottuk 
fel vagy egészítettük ki, illetve 
tesszük ezt meg a közeljövőben 
(Kadarka utca, Előd vezér utca, 
Aszú utca, Arad utcai buszmegál-
ló), és reményeink szerint hama-
rosan a Hidegkúti út Solymár tele-
püléshez közelebbi részén találha-
tó balesetveszélyes kanyarban is 
kiépítjük a közvilágítást. 

Folytatjuk a kerületi drogpreven-
ciós és bűnmegelőzési stratégiák 
megvalósítását, amelyek közép-
pontjában a különböző célcsoportok 
személyre szabott oktatása és infor-
málása áll.
Sikeresen együttműködünk a ke-
rületi rendőrkapitánysággal. A 
kábítószer-prevenciós programot 
a képviselő-testület által 2007-ben 
elfogadott, a drogprobléma visz-
szaszorítását célzó Helyi Stratégi-
ával összhangban alakítottuk ki. 

Rendeletben szabályozzuk azokat az 
alapvető elvárásokat, amelyek a kultu-
rált, konfliktusoktól mentes állat-
tartást szolgálják.

A kerületben tapasztalt állattar-
tással kapcsolatos problémák és 
konfliktusok könnyebb, gyor-
sabb megoldása és feloldása ér-
dekében szükségesnek tartjuk a 
kedvtelésből tartott állatok tar-
tásáról szóló kormányrendelet 
bizonyos pontjainak helyi szin-
ten történő részletesebb szabá-
lyozását, amivel kapcsolatban az 
egyeztetések már megkezdődtek.

A kicsinyekről, az idősekről, az 
elesettekről történő gondoskodás 
szerteágazó, nagy figyelmet igénylő 
feladat. Az elmúlt években kiemel-
kedő eredményeket értük el ezen a 
területen, de folytatni szeretnénk a 
nyolc esztendővel ezelőtt megkez-
dett munkát. 

Tovább bővítjük óvodai és iskolai 
férőhelyeinket, hogy minden kisgyer-
mek hozzájusson a lakóhelyéhez minél 
közelebb eső, magas színvonalú, térí-
tésmentes ellátáshoz.

továbbra is tervezzük a férőhe-
lyek bővítését, és keressük az erre 
a célra megfelelő ingatlanokat. A 
Szemlőhegy Utcai Óvoda új épü-
letszárnyának megépítése során 
plusz 100 férőhelyet alakítottunk 
ki. Az új óvodában az eddigieken 
túl további négy csoport fogad-
ja idén szeptembertől a kerületi 
gyermekeket. 

Megkezdjük időseket ellátó gondozási 
központjaink ütemezett felújítását 
és korszerűsítését. Lehetőséget terem-
tünk új szolgáltatások bevezetésére is.
A Fillér utcában található II. szá-
mú gondozási központ felújítására 
a tervek elkészültek, jelenleg az 
engedélyezési eljárási szakaszban 
vannak.

Azon időskorú polgáraink számára, 
akiknek az önálló közlekedése korlá-
tozott és családtagjaikra sem támasz-
kodhatnak, kedvezményes szállítást 
biztosítunk a kerületi egészségügyi 
intézményekbe.

Kezdeményezésünk megvitatása 
az érintett szervezetekkel megkez-
dődött, jelenleg a technikai kérdé-
sek egyeztetése történik. 

Tovább bővítjük a Kerület Kártya 
Plusz igénylői körét és kedvezményeit.
A lakossági igények felmérése 
után, és az érintett üzletekkel 
történő egyeztetéseket követően, 
2016-tól bővíteni szeretnénk a ter-
mékek körét és az elfogadóhelyek 
számát. 

Folytatjuk játszótér-fejlesztési prog- 
ramunkat arra törekedve, hogy min-
den korcsoport megtalálja kedvelt 
játszóeszközeit.
Még idén játszóvárat helyezünk 
ki Hidegkúton a volt Matáv-ját-
szótéren, valamint a máriaremetei 
templomkertben. Emellett egy 
kötélpályát is telepítünk az adyli-
geti játszótérre. Idén szeptember-
ben adtuk át a kerület 20. játszóte-
rét, amely a Szent Ferenc Kórház 
udvarán található. A Szent Ferenc 
életét bemutató játszóeszközöket 
lakossági igényre építtettük meg, 
és az esetleges rongálások meg-
előzése érdekében a környékbe-
liek a játszóteret II. Kerület Kár-
tyával használhatják. Az idősebb 
korosztályt érintő fejlesztés va-
lósult meg a Fenyves parkban és 
a Mechwart ligetben, amelynek 
keretében szabadtéri, felnőttek 
által használható  fitneszparkokat 
alakítottunk ki. 

Újabb gyalogátkelőhelyeket ala-
kítunk ki a biztonságosabb gyalogos-
közlekedésért.

V. A goNdoSKodÓ
II. KErüLEtért

www.facebook.com/
budapest2
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www.masodikkerulet.hu

Idén három újabb közlekedési 
csomópontban alakítunk ki gya-
logátkelőhelyet: a Kitaibel Pál 
utca-Bimbó út, a Máriaremetei út–
turul utca, valamint a Pusztaszeri 
út-Csejtei utca kereszteződésben. 

Kibővített kínálattal folytatjuk szülők 
és idősek számára szervezett térí-
tésmentes előadás-sorozatainkat. 
Szülők Akadémiája néven 2011-
ben indult sikeres programso-
rozatunk a Móricz Zsigmond 
gimnáziumban. Emellett 2012-től 
elindítottuk az azóta igen nép-
szerűvé vált „Sikeres vállalko-
zásokért!” elnevezésű, szintén 
ingyenesen látogatható tanfolya-
munkat. Az Internet Kortalanul 
tanfolyamunkat első alkalommal 
2012 nyarán hirdettük meg, így 
az elmúlt években Önkormány-
zatunk közel 3000 időskorúnak 
biztosította az internetes tanulás 
lehetőségét.

Az idei évtől már tíz kerületi 
intézményben tartunk oktatást. 
Emellett 2015 tavaszán kezdetét 
vette az Önkormányzatunk által 
indított ingyenes Internetklub 
programunk. A program célja a 
gyakorlási lehetőség biztosítása, 
valamint az Internet Kortalanul 
tanfolyamon megszerzett isme-
retek szinten tartása. A II. Kerü-
leti Önkormányzat, valamint a 
II. kerületi Egészségügyi Szolgá-
lat támogatásával Babaváró cím-
mel ingyenes előadás-sorozat in-
dult a II. Kerületi Népegészség-
ügyi Szolgálat szervezésében. A 
program célja, hogy a gyermeket 
váró szülőkben felmerülő kérdé-
sekre, a gyermekvállalással kap-
csolatos dilemmákra segítsen 
válaszokat adni. 

Korszerű, tömegközlekedési eszközök-
kel megközelíthető, akadálymentesen 
elérhető okmányirodát alakítunk ki 
a hűvösvölgyi végállomás közelében, 
hogy megkönnyítsük a környéken la-
kók ügyintézését.

November közepén nyitotta 
meg kapuit az új szolgáltatóház 
„HüVI” néven. Önkormányza-
tunk anyagi áldozatvállalásának 
köszönhetően az épületben hama-
rosan modern, akadálymentesített 
okmányiroda is nyílik. Annak ér-
dekében, hogy a pesthidegkútiak 
számára helyben elérhetőek le-
gyenek az okmányirodai szolgál-
tatások, önkormányzatunk magá-
ra vállalta az iroda kialakításának 
és berendezésének költségeit. A 
tervek szerint az okmányiroda és 
a posta is decemberben kezdi meg 
működését az új helyszínen.

2006 óta az önkormányzati fel-
adatellátás minden területén ko-
moly eredményeket értünk el. Vá-
rosrészünk jövőjét azonban csak a 
folyamatos fejlődés biztosíthatja. 

Az érintett szervezetekkel együttmű-
ködve segítjük a volt Ganz-telep 
III. számú tömbjének helyén létesí-
tendő közpark megvalósulását.

2015 júniusára az egykori ganz-
gyár csarnokának és az úgyne-
vezett Melegpörgető épületének 
bontása is befejeződött. A tervek 
szerint a park bővítése 2017-ben 
készülhet el, a budapestiek ekkor 
vehetik majd birtokba a zöld köz-
parkot és a parkolási gondokat 
enyhítő mélygarázst. 

Kezdeményezzük az illetékeseknél a 
Széna téri buszvégállomás áthe-
lyezését, hogy élhetőbb környezetet 
teremtsünk a környék lakói számára. 
Felvettük a kapcsolatot a Vo-
lánbusz Zrt. vezetésével, akik 
ígéretet tettek arra, hogy meg-
vizsgálják: teljesen megszüntet-
hető, vagy jelentős mértékben 
csökkenthető-e a buszpályaudvar 
helyigénye. Amint meghozzák a 
döntésüket, arról tájékoztatni fog-
juk a lakosságot. 

Továbbvisszük a Szabadság úti 
sporttelep lakossági együttműködés-
sel kimunkált fejlesztési koncepcióját, 
és minden lehetséges eszközzel segítjük 
az uszoda mielőbbi megépülését.

2014-ben adtuk át a Pokorny jó-
zsef Sport- és Szabadidőközpon-
tot, amely labdarúgó- és tenisz-
pályákat, az ezeket kiszolgáló 
létesítményeket, valamint egy kö-
zösségi célokat szolgáló, ingyene-
sen használható szabadidőparkot 
foglal magában. Az ingyenesen 
használható családi rekreációs 
területen szabadon használható a 
füves focipálya, a 360 méter hosz-
szúságú gumiburkolatú futókör, 
a petanque-pálya, a kültéri kon-
dicionáló park, több pingpong- és 
sakkasztal. Szaletli és kiépített 
tűzrakó hely is várja a családokat.

VI. A FEjLődő
II. KErüLEtért
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A Közösségi teret idén ősszel 
újabb kültéri fitneszeszközök tele-
pítésével még gazdagabbá tettük. 
A koncepciótervnek és a lakossá-
gi elvárásoknak is utolsó, egyút-
tal legnagyobb eleme az uszoda 
építése, amely nagyon régi álma 
a hidegkútiaknak, ám ennek ki-
vitelezésére eddig nem volt olyan 
hosszú távon is fenntartható gaz-
dasági konstrukció, amely vállal-
ható önerő biztosításával valósít-
ja meg, az immár jogerős építési 
engedéllyel rendelkező uszoda 
beruházást.

A II. Kerületi Önkormányzat 
ebben az évben élni kíván a 
társasági adóról (tAo) szóló 
törvényben foglalt lehetőség-
gel, amely a látvány-csapat-
sportok támogatásának adó- 
kedvezményét foglalja magában, 
és a lakossági igényeket is kiszol-
gáló, a vízilabda-utánpótlás ne-
velésére épülő uszodát szeretne 
létesíteni ezen a területen. 

Teljesítve a városrész lakóinak jogos 
kívánságát, temetkezési emlékhe-
lyet létesítünk Pesthidegkúton.
A pesthidegkúti lakók részéről 
régóta meglévő, temetkezési hely 
biztosítására vonatkozó jogos 
igény kielégítésére Önkormány-
zatunknak – több éves adminiszt-
ratív előkészítést, komoly anyagi 
áldozatvállalást követően – egyet-
len jogszabályok adta lehetősége 
van: olyan kegyeleti emlékhely 
kialakítása, ahol urnás sírhelyek 
elhelyezését tudjuk biztosítani. 
A temetkezési emlékhely kialakí-
tására a tervek szerint a városrész 
külső határában – a temető utca 
Solymár felé eső vége és a Papri-
kás-patak közötti mezős területen 
– kerül sor. Az emlékhely megkö-
zelítése – a lakóházas övezetre mi-
nimális forgalomterheléssel járó 

módon – a Hidegkúti út felől, a 
patakon átívelő úton keresztül 
történik majd. jelenleg a fejlesz-
tés adminisztratív előkészítése 
zajlik, a megvalósításra csak la-
kossági konzultációt követően 
kerül majd sor. 

Az iskolaépületek bővítése során ki-
emelt figyelmet fordítunk a Mária-
remete-Hidegkúti Ökumenikus 
Általános Iskola és a Szabó Lőrinc 
Általános Iskola és Gimnázium 
gondjainak megoldására.
A Szabó Lőrinc Általános Iskola 
és gimnázium sportpálya-létesí-
tése kapcsán várjuk a megfelelő 
pályázati kiírást. 

Folytatjuk az iskolaudvarok és a 
szabadtéri sportpályák korszerű-
sítését, ezzel is biztosítva gyermeke-
ink számára a mindennapi testmozgás 
lehetőségét.
Idén adtuk át az Áldás Utcai Ál-
talános Iskola és a Klebelsberg 
Kuno Általános Iskola és gim-
názium új sportpályáját. decem-
berben kerül átadásra a II. rákó-
czi Ferenc gimnázium felújított 
sportudvara, illetve hamarosan 
kialakításra kerül a Csik Ferenc 
Általános Iskola és gimnázium 
új sportszobája is.

Tovább növeljük a népszerű II. Kerü-
let Kártya elfogadóhelyeinek számát. 
Sikeres tárgyalásokat követően, 
2016-tól az érintett boltokkal tör-
ténő megállapodások után bővít-
jük az elfogadóhelyek számát. 

Újabb helyszíneken biztosítjuk az in- 
gyenes közterületi wifi elérhető-
séget. 

Az új helyszínek kiválasztásához 
a jövő évben javaslatokat szeret-
nénk kérni a kerület lakosaitól a 
Budai Polgáron keresztül. 

tisztelt II. Kerületi Polgárok!

Szeretnénk, ha a képviselő-testü-
let és a polgármester tevékenysé-
ge mindenki számára átlátható, 
követhető lenne. Ezért tettük 
hagyománnyá éves beszámolón-
kat a Budai Naplóban.
2007 őszén vehették kézbe 
először kiadványunkat. Ahogy 
az elmúlt kilenc évben mindig, 
idén is ideje a számvetésének: 
időarányosan mi valósult meg 
2014-ben tett vállalásainkból, és 
hol tartanak megkezdett mun-
káink.
Célunk továbbra is változatlan: 
legjobb tudásunk szerint dolgoz-
ni azért, hogy városrészünk nap-
ról napra rendezettebb, otthono-
sabb és szerethetőbb legyen.
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  Dr. Láng Zsolt
   polgármester

  Budai Napló
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