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Beszámoló

Óbuda-Békásmegyer Önkormány
zatának elmúlt évi munkájáról – 2008. január
Rómaifürdő • Csillaghegy • Kaszásdűlő • Békásmegyer • Újlak • Mátyáshegy • Remetehegy • Táborhegy • Testvérhegy • Csúcshegy
• Hármashatár-hegy • Gázgyár • Mocsárosdűlő • Solymárvölgy • Ürömhegy • Ófalu • Péterhegy • Ezüsthegy • Aranyhegy

Rendhagyó beszámolót tart kezében az olvasó. Egy év
krónikáját, eredményekkel – néhol próbatételekkel – elbeszélve. Ezek az eredmények azonban csak kezdeti lépései
mindannak a szándéknak és törekvésnek, melyet ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának vezetősége egy évvel
ezelőtt célul tűzött maga elé. Feladatul és célul, annak érdekében, hogy a kerület polgárai egy emberi, szép és fejlődő környezetben élhessenek és nevelhessék gyermekeiket.
Egyre több az adóbevétel. A korábbi várakozásokat is meg

haladta a kerület saját adóiból (gépjármûadó, építményadó,
telekadó, stb.) befolyó bevétele. Bôvült az Adóügyi Osztály
létszáma és hatékonysága. Munkájuk által nagyobb hang
súlyt helyezünk a megállapított közterhek beszedésére és
az adóelkerülôk körének felderítésére. Ennek köszönhetô a
jelentôs eredmény.
Az adóbevételek alakulása 2000-t l 2007-ig
adóbevétel (millió huf)

hátralék (millió huf)
2500

Fenntartható fejlődés, biztonság
Interjú Bús Balázs polgármesterrel
Magunk mögött hagytuk a 2007-es esztendőt. Mit
tapasztalt, a kormány intézkedései nyomán hogyan
változott a közhangulat, hogyan érintette a reform a
kerületet?
Évek óta küzdünk azzal a problémával, hogy csökkenô
állami források mellett növekvô feladatokat kell ellátni.
Mégis, ennek ellenére a kerület – sok más önkormány
zattal szemben – idén sem adósodott el, sôt év végén
pozitívan zártuk a költségvetésünket. Nagyon sok át
gondolatlan döntést hozott a kormányzat, ezek közül az
egészségügyi ellátórendszer átalakítását emelném ki.
Demokratikus alapértékeinket veszélyeztetik; a szolidari
tást, a szubszidiaritást, esetenként már az emberi mél
tóság tiszteletben tartását is. Ebben az országban szinte
következmények nélkül bármit meg lehet csinálni. A hata
lom gyakorlói elvesztették önkontrolljukat.
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64 kamerából álló területmegfigyelő rendszert telepítünk a

lakosság biztonságérzetének javítása érdekében. 60 darab
kamerát a békásmegyeri lakótelepre (egyharmadát a Duna
felöli, kétharmadát a hegy felöli oldalra) 4 darabot pedig a Fô
térre és környékére. A korszerû, európai színvonalú rendszer
teljes kiépítése 2008 március végére várható. A mûködtetés
a Óbuda Közbiztonságáért Közalapítvány és a kerületi ren
dôrkapitányság együttmûködésében valósul meg.

A beszélgetés a hetedik oldalon folytatódik.

, folyamatosság, mozgás, bizalom, élmény, kapcsolat, haladás, érték, architektúra

Közel az emberekhez
Megújulás és közbiztonság
Interjú Szepessy Tamás (Fidesz) alpolgármesterrel
Óbuda új arcát mutatja.
Melyik beruházásra a legbüszkébb?
A Pethe Ferenc téri köz
terület rehabilitációja fej
lesztései koncepciónk elsô
lépcsôfokának
tekinthetô.
Azt mutatja, hogy a jövôben
miként képzeljük el a közte
rületeink fejlesztését. Óbuda-Újlak, Mátyás király út, Heltai
Jenô tér, valamint a Fô tér és környékének rendbetétele
mind egy-egy állomás az új, budai promenád kialakulásá
hoz vezetô úton.

Köztereink derűsebbé, gazdagabbá tétele érdekében virágokat

helyeztünk a kandeláberekre szerelt virágtartókra. Eddig a
Fô téren, a Pethe Ferenc téren, a Csobánka téren és a Heltai
Jenô téren kerültek a lámpaoszlopokra virágtartók és növé
nyek. Összesen több mint 120 oszlopra telepítettünk 450 vi
rágtartót, kevesebb, mint 2 millió forint összköltséggel.

Óbudán a Fő teret vonzó, közösségi térré kell alakítani a
képviselôtestület szándékai szerint. Ennek érdekében át
szerveztük a környék forgalmát. Egyirányúsítottuk a Hídfô-,
és Vöröskereszt utcát, illetve a Kórház–Vöröskereszt
utca közötti szervizutat. Behajtásgátlókkal kiiktattuk a
Szentlélek térrôl és a Fô térrôl az autóforgalmat. Ezzel egy
idôben 55 parkolóhellyel bôvítettük az említett szervizutat,
valamint a Vöröskereszt utca parkoló kapacitását.

Pályázati úton nyert pénz felhasználásával, összesen

17 millió 500 ezer forint értékben a P+R parkolók felújí
tását –, illetve az önkormányzati intézményekhez vezetô
balesetveszélyes járdaszakaszok kijavítását végezzük el.
A Bogdáni út – Mozaik utcai aluljáró – Kaszásdûlô – Kazal
utca, illetve a Zsófia utca – Pünkösdfürdô utcák közti sza
kaszokra kerékpárút fejlesztés érdekében nyújtottunk be
pályázatot.

Hogyan növelhető a közbiztonság?
Térfigyelô rendszer teljes körû kiépítésével az egész kerü
let biztonságosabb lesz. Elsô lépésben Békásmegyeren
szereltük fel a kamerákat, majd belsô Óbuda felé halad
va tesszük teljessé a rendszert. A rendôrség támoga
tása és az önálló közterület-felügyelet létrehozása által
kívánjuk az óbudaiak biztonságérzetét javítani.

Az utak, úthálózat fejlesztése terén milyen elmozdulás
történt?
Az általános útkarbantartáson túl Belsô-Óbuda közleke
dését átalakítottuk. Ennek keretében a Fô téren a par
kolást megtiltottuk és egyirányúsítottuk a Fô tér környéki
utakat.
Belsô-Óbuda kaotikus parkolási rendjére a nagy, nyári
rendezvények hívják fel a figyelmet, ennek kezelésére a
közeljövôben mindenképpen megoldást fogunk találni.

egy fejlesztési programot, és egy hatástanulmányt. Az át
építés során figyelembe vesszük a tulajdonosi és lakossá
gi érdekeket és szándékokat. Megkeressük a mûszaki és
környezeti adottságoknak leginkább megfelelô közösségi
célú beruházás, lakótelepi köztér rehabilitáció és a profit
orientált fejlesztés optimális lehetôségeit.

A kerületben élő kisgyermekes szülők megelégedéssel
nyugtázták, hogy befejeződött a Búza utca és az Apát utca
közötti kis játszóterek felépítése. A korábbinál is nagyobb
Kerületünk úthálózatát folyamatosan karbantartjuk. 2006.
október 1-tôl 21800 m2 útfelületet javítottunk meg. Útbesza

kadások, süllyedések, kátyúk rendbehozatalára 2007-ben
246 millió 350 ezer forintot fordított önkormányzatunk.

Kaszásdűlőn, a Pethe Ferenc teret – közbeszerzési eljárást
követően – teljes körűen felújítottuk. A rekonstrukcióhoz,

pályázat révén vettünk igénybe fôvárosi önkormányzati
forrást is. A beruházás 40 millió forintba került.

Békásmegyeren a Heltai Jenő tér és környéke, a békásmegyeri piac területe rendezésére vár. Ezért elkészítettünk

hangsúlyt fektetünk a gyermekek biztonságára, ezért kija
vítottuk vagy lecseréltük a nem szabványos játszóeszkö
zöket, illetve a parkok berendezéseit.

A Derűs Alkony Gondozóház ellátási színvonal a tovább
emelkedett. Az intézmény hét darab egyágyas szobával,

és egy mentálhigiénés szobával gazdagodott. A férôhely
bôvítése lehetôvé tette, hogy 49 helyett már 56 idôs ember
találjon itt otthonra. A magas szintû szakmai és infrastruk
turális hátterû szolgáltatás sokak számára vonzó, amit az
is jelez, hogy a bôvítés ellenére több, mint két tucat a be
kerülésre várakozók száma.

Az oktatási-nevelési intézményi felújítások során hat új
óvodai csoportszobát alakítottunk ki. Az Arató Emil téri
óvodában a két új csoportszoba mintegy 50 férôhellyel
bôvítette az intézmény befogadóképességét. Elvégeztük
a szükséges felújítási, karbantartási munkálatokat is, ös�
szesen 150 millió forint ráfordítással. Folyamatban van az
intézmények felmérése, egy új koncepció szerinti, több
éves felújítási ütemterv elkészítése érdekében.

Mihály napján avatták fel – a második és a harmadik kerület határán, a Szépvölgyi úton fekvő – Csikai Márta
Munkácsy-díjas szobrászművész Szent Mihály szobrát. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata engedélyezése

mellett a közeli ferences plébánia híveinek adományaiból
állították fel az emlékmûvet. A két polgármester támogató
jelenlétében zajlott le az ünnepség. A Szent Mihály szobor
a Pálvölgyi-barlang bejáratánál található.

A kisgyermekek bölcsődei elhelyezésének komfortosabbá tétele
érdekében felújítottuk a Víziorgona utcai, Arató Emil téri és
Mókus utcai bölcsődéket. Az elôbbiben játszócsoport is nyílt,
összesen nyolcvan új férôhelyet alakítottunk ki. Mindhárom
intézmény új berendezési, felszerelési tárgyakat kapott. Az
önkormányzat minderre 66 millió forintot költött.

A Solymár utcában megnyitotta kapuit a Máltai Szeretet
szolgálat és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata együtt
működésével felújított játszótér. A Tarlós István korábbi

polgármester által kezdeményezett játszótér-rekonstrukció
eredményeképpen a gyermekek már az EU-szabványoknak
megfelelô, biztonságos feltételek között játszhatnak. A beru
házásra 66,8 millió forintot fordítottunk.
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Több mint város...
Tiszta, rendezett kerület
Interjú Szabó Magdolna (MSZP) alpolgármesterrel
A városrész kulturális életében mit tart a 2007-es év
legnagyobb sikerének?
Több kiemelkedô sikerrôl
is beszámolhatok. Kiemel
kedôen fontosnak tartom,
hogy a III. kerületi önkor
mányzat létrehozta az
Óbudai Danubia Zenekar
Kht-ét, ezzel tovább gazdagítva amúgy is színes és von
zó kulturális értékeit. A nyár sikeres eseménye volt az
Óbudai Nyár rendezvénysorozata. Végül, de nem utolsó
sorban, a képviselôtestület elfogadta a kerület középtá
vú kulturális koncepcióját, amely az elkövetkezô évekre
döntô módon meghatározza a kerület kulturális életét.

Hol tart a graf itik elleni küzdelem Óbudán?
Az önkormányzat évek óta küzd a környezetet esztéti
kailag szennyezô falfirkák ellen. Ebben az évben a LátKép civil szervezet közremûködésével elkezdtük azt a
programot, melynek során az önkormányzati iskolák
faláról távolítjuk el a falfirkákat. Elsôként az Aquincum
Általános Iskola falát, nyílászáróit tisztítottuk meg. A
megtisztított állapot megôrzésérôl is gondoskodunk, a
pedagógusok, diákok, szülôk bevonásával. A program
az idén is folytatódik.

Környezetünk megóvása érdekében a hulladékgazdálkodás területén milyen konkrét lépéseket tett a városvezetés?
Folytatódott a szelektív hulladékgyûjtés a már koráb
ban jól bevált módon, azaz társasházakhoz kihelyezett
papírgyûjtô konténerek és közterületen lévô szelektív
hulladékgyûjtô szigetek segítségével. Két alkalommal –
tavasszal és ôsszel – szerveztünk elektromos és elekt
ronikai hulladék begyûjtési akciót a lakosság részére,
amely kiegészült az oktatási intézmények számára
szervezett begyûjtéssel. Támogattuk a lakossági egye
sületek által szervezett ôszi, tavaszi takarítási akciókat.

kal –, ünnepi mûsor keretében adtuk át a jubileumi diplomá
kat és a legkiválóbbak számára a kitüntetéseket.

Zavartalanul folyhat az oktatás Óbudán a korábban
Kincsesház Alapítvány által működtetett iskolában. Az in

tézménybe speciális fejlesztést igénylô gyermekek járnak.
A jelenleg Alternatív Fejlesztô Általános Iskola fenntartását a
Megérted Alapítvány a már meglévô tanári karral és tanulói
körrel együtt vállalta.
A nehéz helyzetbe került Kincsesház Alapítvány más
intézményeibôl érkezô gyermekeit is átvette az iskola, ez
zel sikerült elérni, hogy a sajátos nevelést igénylô gyere
kek speciális oktatásban részesüljenek. A képviselôtestület
költségvetésében havi 30.000 forint támogatást különített
el gyermekenként, bízva az Oktatási Minisztérium és a
Fôvárosi Önkormányzat további támogatásában.

Sikeresen pályáztunk oktatási intézményeink számára a
nemzetiségi tankönyvek beszerzésének térítésére 817.345

forintot. Két mûvészeti oktatást végzô intézményt is támo
gathatunk 6.735.000 forint erejéig. Szakmai informatikai
támogatás címén 29.531.200 forint támogatást nyert ön
kormányzatunk, a nevelési tanácsadók minôségfejlesztését
célzó tanfolyamra pedig 600.000 forintot. Két általános is
kolánk minôségbiztosításának támogatására összesen
1.471.350 forintot sikerült megszereznünk.

Ismerve a pedagógus szakma szépségeit és nehézségeit, úgy
döntöttünk, hogy a kerületben dolgozó tanárok és nevelők
részvételével pedagógusnapot rendezünk. Elismerve állhata
tos munkájukat, júniusban – hagyományteremtô szándék

Létrehoztuk a beiskolázási segélyt, melyet szeptember 30-ig

nyolcvan család vett igénybe. Családonként 10.800 forintot
adtunk az iskolakezdés megkönnyítésére. 2007-ben 2 millió
forintot különítettünk el erre a célra.

Az évek óta működő szociális tanulmányi ösztöndíj pá

lyázatot szabályozó rendelet év eleji módosítása nyomán
megnövekedett a pályázók köre, kitolódott a beadási
határidô. Ennek következtében nôtt a kérelmek száma. Egy
gyermek 4.500 forint támogatásban részesül havonta.

Létrehoztuk az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprof it
Korlátolt Felelősségű Társaságot azzal a céllal, hogy egy

séges kezelésébe kerülhessenek a kerületi tulajdonú lé
tesítmények: a Barátság Park, a Rozgonyi Piroska utcai
vendégház, a Csúcshegyi Vendégház, a Tatai Turistaház
és a Sóstói tábor, a sportpályák közül a TUE sportpálya
és a Tanuló utcai sportpálya. Reméljük, hogy ezek az in
tézmények mind szélesebb körben szolgálják az iskolák
tanulóit és a lakosságot.

illetve a tanulmányi eredmények összhangba kerüljenek.

Ennek elôsegítésére az önkormányzatunk által létrehozott
Óbudai Sport Közalapítvány harminc versenyszerûen sportoló
diákot támogatott az elmúlt évben havonta 5000 forinttal.

Kerületünkben jelenleg 38 db szelektív hulladékgyűjtő
sziget üzemel. A gyûjtôszigetek elhelyezésénél messze
menôen figyelembe vettük az FKF Zrt. ajánlásait. A szigetek
színes- és fehérüvegeit tartalmazó tárolóedényeinek üríté
sét – közbenjárásunkra – 2007. április 10-tôl az FKF Zrt.
tehergépjármûvei csak hétköznapokon reggel hét óra után
végzik, hogy a szigetek ürítése a lakosságot lehetôleg ne
zavarja. Hosszantartó egyeztetés után 2007. szeptember
elején, ugyancsak lakossági kérésre áthelyeztük az egyik
legjobb kihasználtsággal üzemelô Harrer Pál utcai szigetet
a járdasziget Raktár utca felôli végébe. Folyamatos egyez
tetést követôen, a Szentendrei úton, a Huszti úton és a
Szépvölgyi úton három új sziget helyszínét jelöltük ki. Ezek
kihelyezésére a tavalyi év végéig sor került.

A közterületi szemét összegyűjtésében két civil szervezet
is közreműködött. Számukra a Környezetvédelmi Alapból,
összesen egymillió forintot fizettünk. A Csillaghegyi Polgári
Kör két alkalommal, mintegy tíz helyszínen, 225 m3 szeme
tet gyûjtött, míg ôsszel az Aquincum Mocsáros Egyesület,
105 m3-t. Hatóságként közterületeinkrôl 6000 m3 építési
törmeléket és szemetet szedtünk össze, erre 20,6 millió fo
rintot költöttünk.

Fontosnak tartjuk, hogy a kimagasló sportteljesítményt
nyújtó óbudai diákok nemzetközi vagy hazai eredményei,

Elkészült az MØ körgyűrű északi szektorára vonatkozó
környezetvédelmi hatásvizsgálat. A hatóság megkereste

önkormányzatunkat, valamint az eljárásba bejelentkezett
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Közel az emberekhez

Fenntartható fejlődés, biztonság
Hogyan jellemezné a kerület és a főváros viszonyát?

civil szervezeteket, és felkérte ôket véleményalkotásra.
Az eljárás célja a továbbtervezés irányának kijelölése, egy
vagy két nyomvonalverzió részletes kidolgozásával. Az
Óbor-kör nevû civil szervezettel közösen kidolgozott, és az
érintett, környezô településekkel egyeztetett álláspontot
szeretnénk kialakítani, annak érdekében, hogy a 10-es és
11-es út összekötését megelôzô engedélyeztetési és ter
vezési idôt minél inkább lerövidíthessük. Így lehetôség nyí
lik az MØ-ás híd átadása után megjelenô – Belsô-Óbudát
terhelô – teherforgalom csökkentésére.
Az Óbor-kör független civil szervezetként aktívan bekap
csolódott az MØ-ás körgyûrû észak-budai, a III. kerüle
tet érintô tervezett nyomvonalának társadalmi vitájába.
Munkálkodásuk eredményeként kidolgozták az ún. 3.1-es
nyomvonal változatot, amelyet konszenzusos megoldás
ként javasolnak mind az autópálya építônek, mind az érin
tett lakosságnak.
Az Óbor-kör felajánlotta Óbuda-Békásmegyer önkormány
zatának, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítik az

MØ-ás nyomvonal kérdésének mielôbbi megoldását, ideért
ve a szükséges környezetvédelmi mérések, felmérések el
végzését. Ezt a közös tevékenységet együttmûködési meg
állapodás keretén belül végezzük.

Tavaly is megtartottuk a szociális burgonya vásárt. A rá
szorulók számára átadott burgonyamennyiségre 2007-ben
kétmillió forinttal többet fordított önkormányzatunk, mint az
elôzô évben.

Az 1993-ban alapított Danubia Szimfonikus Zenekar
a leg fiatalabb szimfonikus zenekar Magyarországon. A

zenekar létrehozásának célja a fiatalos temperamentum
és a magas mûvészi színvonal ötvözése volt: létezésük
eddigi 14 éve fényesen igazolta is az eredeti célkitûzést.
A Héja Domonkos nevével fémjelzett együttes hosszútávú
mûködése érdekében, Óbuda Danubia Szimfonikus
Zenekar néven Közhasznú Társaságot hoztunk létre, így
segítve munkájukat.

Óbuda is kárvallottja annak, hogy a fôváros nem ápol part
neri viszonyt egyik kerülettel sem. Az államigazgatást és
a fôvárosi irányítást is a teljes zûrzavar jellemzi, az ügyin
tézés lelassult, a kapkodás jelei látszanak. Különösen fájó
látni azt a fajta érdektelenséget, amelynek az Aquincumi
Duna-híd is áldozatul esett. Pedig Észak-Buda közleke
dési problémáira mielôbb megoldást kellene találni. Bár
mi szorgalmaztuk, a fôváros nem mutat hajlandóságot,
hogy a tervezett híd magasságában a 10-es és 11-es
út összekötését tevôlegesen elôsegítse. A Római-parti
gát kérdésében sem hoztak
döntést. Nem úgy a kerületi
egészségügyi ellátásban. A
110 éves Szent Margit kór
ház szisztematikus és tuda
tos szétverése megtörtént, a
Pünkösdfürdôi Strand sem
nyitott már ki tavaly, ellehetet
lenítettek három óbudai szak
iskolát, s még a BKV járatait is
ritkítani szeretnék a megemelt
jegyárak ellenére.
Fontos, mindannyiunkat érintô
dolgok ezek, a Fôvárosi Önkormányzat vezetése mégsem
hajlandó bevonni bennünket a döntések elôkészítésébe.
Lassan fel kell tennünk a kérdést, mi elônye származik
Óbudának abból, hogy a fôváros része?

A kerület mégis fejlődik. Hová helyezték a hangsúlyt?
A szûkülô források ellenére, vagy – ha úgy tetszik – ép
pen emiatt nem szabad bizonyos szolgáltatásokat vis�
szafejleszteni, mert késôbb csak sokkal drágábban le
het újra létrehozni ôket. A szociális és oktatási területen
növeltük a férôhelyek számát és nagy nehézségek árán
létrehoztuk a gyermekek átmeneti otthonát is. Újabb
máltai játszóteret adtunk át, tehát látszik, hogy a gyere
keket helyeztük a középpontba.

Elkezdtük a közterületek rendbehozását, új parkolók ki
alakítását, rendeztük a Fô tér és környéke helyzetét és
átvettük a fôvárostól a közterület-felügyelet feladatát. A
közbiztonság növelése érdekében térfigyelô rendszert
hoztunk létre, az elsô kamerákat Békásmegyeren sze
reltük fel, majd fokozatosan haladunk a kiépítéssel belsô
Óbuda felé. Jelentôs eredményként könyveltük el, hogy
növekedtek az adóbevételeink és emellett csökkentek
a kintlevôségek. Az Óbudai Nyár rendezvénysorozat
színvonalát tovább emeltük, köszönet ezért a Társaskör
munkatársainak.

Mi várható Óbudán az idén?
Lesznek kisebb átalakítások
az oktatás területén, ez azon
ban nem azt jelenti, hogy a
szolgáltatásokat szûkítenénk,
inkább gazdasági racionalizá
lásról lesz szó. Lényegesebb
ennél, hogy miként a 2007es, úgy az idei esztendô is
az egészségügyrôl szól majd.
Arról, hogy miként változnak
az ellátások, és az adott kö
rülmények között, mi, mint kerület, milyen szolgáltatá
sokat tudunk biztosítani a polgárainknak. Amit lehet, a
magunk erejébôl megvalósítunk, ilyen volt például eddig
az egynapos sebészet, és ez a cél a jövôben is. A város
fejlesztés további tervezése pedig már a tavalyi év végén
elkezdôdött, elfogadtuk a gazdasági és városfejlesztési
koncepciót, amely meghatározza Óbuda jövôjét.
Bár Óbudán nyugodt évet tudhatunk magunk mögött,
ahol a pártok együtt tudtak mûködni, ahol a városrész
érdekei mindennél elôrébbvalónak bizonyultak, mégis
össztársadalmi szinten úgy érzékelem, hogy az embe
rek elôtt egy ködös, kiszámíthatatlan jövô képe bonta
kozik ki. Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy tudják
és érezzék, az önkormányzat számukra továbbra is ki
számítható, biztos pont marad.
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Több mint város...
Sikeres pályázat, fejlődő Óbuda
Interjú Szegner László (MDF) alpolgármesterrel
Számos projektre pályázott
az önkormányzat. Melyik
sikerre a legbüszkébb?
Az akadálymentesítés az
egyik legsürgetôbb feladat
sor, mely magas költség
igénye miatt csak pályázati
úton valósítható meg. Ezért
örülök annak, hogy az ön
kormányzat fôépülete 2007 elsô félévében végül teljesen
akadálymentes lett. A környezetvédelmi és parkfelújítási
pályázatok még az elôzô ciklusban kezdôdtek, de 2007ben befejezôdtek. A Pethe Ferenc tér és a játszóterek
felújítása pályázati támogatás nélkül szintén nem való
sulhatott volna meg.

Mely területek fejleszthetők még pályázati úton?
Az önkormányzat költségvetésében a megszorítások mi
att csak a pályázati támogatások által nyílhat lehetôség
fejlesztésekre.
Pályázati lehetôség leginább az oktatási intézmények be
ruházásának támogatására nyílik, mintegy 250 millió Ft
nyerhetô ezekre a projektekre. Rövidesen be is nyújtuk
pályázatainkat iskoláink és óvodáink fejlesztésére.
Ezen túlmenôen – az önkormányzat mellett –, az önálló
an gazdálkodó intézmények sok kisebb összegû, nyertes
pályázattal tudják gazdagítani oktatási lehetôségeiket.

Milyen változás történt az önkormányzat pályázati
rendjében?
A pályázatok figyelése, a kiírása és esetenként a generá
lása is külsô cég feladata lett, kétfordulós pályázat ered
ményeképpen. Sikerdíjas szerzôdést kötöttünk a Magyar
Pályázatkészítô Irodával, így csak a pályázat elnyerése
kor van kiadásunk a támogatási összegbôl. Ezzel már az
idén sokkal hatékonyabban tudunk mûködni, és a pályá
zati eredmények is javulnak.

A karácsony méltó megünneplésének támogatására pályázatot írtunk ki, melyen civil és egyházi intézmények

vettek részt. A korábbinál nagyobb, e célra összesen 30
millió forint állt rendelkezésre.

A testvérvárosi kapcsolatokban rejlő lehetőségeket tavaly
nyáron is kihasználtuk. Lengyelország fôvárosának Be

movo nevû kerületébe látogathatott nyáron negyven óbu
dai diák. Másik harminc tanuló az erdélyi Csíkszeredába
utazhatott, megismerkedve az ottani magyar fiatalokkal, a
város nevezetességeivel és az erdélyi tájjal.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata több más magyarországi önkormányzathoz hasonlóan fontosnak tartotta, hogy
2007-ben, Árpád-házi Szent Erzsébet jubileumi évében
közterületet nevezzen el az önfeláldozó szeretet szentjéről.
Ezért kezdeményeztük és elértük a Fôvárosi Közgyûlésnél,
hogy az Óbudai Szent Péter és Pál Fôplébánia Templom
elôtt elhelyezkedô parkot Árpád-házi Szent Erzsébet térnek
nevezzék el.

A Pesti Est Kiadói Kft. és Óbuda-Békásmegyer Önkor
mányzata együttműködésével meg jelent az Óbudai Est.
Kiadványunkat a havonta megjelenô Pesti Est melléklete
ként terjesztik majd a kerületben. Az Óbudai Est tartalmaz
za a kulturális intézmények programjait, tájékoztat a kerület
kulturális eseményeirôl, és bemutatkozhatnak benne a civil
szervezetek is.

Ez az együttmûködés nem csak azoknak a kulturális in
tézményeknek jelent megjelenési lehetôséget, akiknek ed
dig szûkös anyagi helyzetük miatt nem volt módjuk eljutni
a lakossághoz mûsorfüzeteken keresztül, hanem számos
elônnyel jár minden kerületi érintett intézmény számára. Az
Óbudai Est átfogóan, minden érdeklôdési kört és igényt fel
ölelve vonultatja fel a kerület teljes programkínálatát.

kormányzat úgy döntött: beszáll a sátorvásárlásba, cserébe
viszont azt kéri, hogy az uszodát minimum tíz évig, vagyis
2011-ig üzemeltesse a fürdôigazgatóság. Az ismételt bezá
rási szándék miatt a kerület új vezetése az uszoda szolgálta
tásait igénybevevôk mellé állva nyomatékosan kérte a meg
állapodás betartását. Ennek köszönhetôen a Csillaghegyi
Uszoda ma is a kikapcsolódni vágyók rendelkezésére áll.

Nagyságrendekkel csökkenthető a levegőszennyezettség mértéke, ha a főváros lakóinak egy része autó helyett a kerékpárt
választja. Ehhez azonban elengedhetetlen a közlekedé

Az esélyegyenlőség megköveteli, hogy javítsuk az idős és
beteg kerületi polgárok életminőségét. Ezért indítottuk el

si kultúra megváltoztatása és a kerékpáros infrastruktúra
fejlesztése. Önkormányzatunk ennek érdekében megtette
az elsô lépéseket, és a Fô téren 16 kerékpár biztonságos
elhelyezésére kerékpártárolókat állított fel. A további tárolók
telepítése a közeljövôben várható.

Mégsem zár be télre a Csillaghegyi Uszoda, bár a Budapest
Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. már tavaly januárban erre készült. Hat évvel ezelôtt a Tarlós István vezette III. kerületi ön

a Könyvet Házhoz akciót azok számára, akik betegségük
miatt nem mozdulhatnak ki otthonaikból. 2007 áprilisá
tól a Szabó Ervin Könyvtárral együttmûködve az Óbudai
Gondozási Központ felkutatja a rászorulókat és havonta
két alkalommal gépkocsijával kiszállítja nekik a könyvtá
ri könyveket. A megállapodáshoz a kerületi fenntartású
Platán Könyvtár is csatlakozott.

Önkormányzatunk nem kevés pénz és munka árán megalapította a Gyermekek Átmeneti Otthonát. A 12 gyer

mek átmeneti elhelyezésére lehetôséget adó intézmény
megalapításának költsége már eddig több mint 16 millió
forintra tehetô.

Az önkormányzati szándék találkozott a Csillaghegyi
Rendelő háziorvosainak, fogorvosainak, szakasszisztenseinek elképzeléseivel. Ennek nyomán tartalmilag és forma
ilag is megújult a háziorvosi ellátórendszer Csillaghegyen.
Az egészség tudatos megôrzése, illetve az erre való neve
lés jegyében az alapellátásban dolgozó szakemberek az
óbudaiak egészségszemléletének tökéletesítésére vállal
koztak.
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Közel az emberekhez
Egészségesebb működés
Interjú Puskás Péter (Fidesz) alpolgármesterrel
A városrész egészségügyi
ellátására hogyan hat a
Margit kórház átalakítása?
Óbuda-Békásmegyer la
kosságát
egyértelmûen
hátrányos helyzetbe hozta
a kormányzat egészségügyi
„reformja”. Szülészeti és se
bészeti osztályainak tavaly
áprilisi megszüntetése óta, a száztíz éves Szent Margit
Kórház gyakorlatilag haldoklik. Szerencsére az önkor
mányzatunk által mûködtetett két járóbeteg szakrendelô
dolgozói és az alapellátásban tevékenykedô felnôtt és
gyermek háziorvosok tudásuk legjavát adva igyekeznek
stabilitást biztosítani a III. kerületi ellátórendszerben.

A Csillaghegy Egészségház mennyiben hozott új színt
a háziorvosi rendszerbe?
A prevenció fontosságát nem lehet eleget hangsú
lyozni. A Csillaghegy Egészségház orvosai nem keve
sebbre vállalkoztak, mint hogy az országban elôször
vezessenek be egy új rendszert, melynek lényege,
hogy szûrôvizsgálatokkal, elôadásokkal szólítsák meg
a körzetükben élô lakosságot. A program célkitûzései
között szerepel, hogy példát adjon mindenkinek, ho
gyan ôrizhetik meg egészségüket.

Az Ön által felügyelt szakterületen mely eredményre
lehet a legbüszkébb a városvezetés?
Mindenképpen a stabilitást emelném ki. Az április
óta tartó reformnak nevezett felfordulás közepette az
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által felügyelt
egészségügyi ellátórendszer kiszámíthatóan, stabi
lan mûködött. A folyamatosan felmerülô problémák
megoldása mellett jutott idô, energia a szolgáltatás
fejlesztésére is. Bôvült a szakmai profil a járóbeteg
szakrendelôkben, hároméves felújítási tervet fogadott
el a képviselôtestület, melynek megvalósulása során
megújulnak a háziorvosi rendelôk.

Októbertől Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, a kerület egészségügyi szolgáltatói, valamint az Óbudai
Orvosklub közös erővel létrehozták a San Marco
Szabadegyetemet. A kerület érdeklôdô lakosai és az

egészségügy területén dolgozók, havonta két alkalom
mal ismeretterjesztô elôadásokat hallgathatnak. A felkért
elôadók országosan elismert szakemberek, akikkel a
résztvevôk személyesen is megismerkedhetnek és gondo
latokat cserélhetnek. Eddig Dr. Fehér János belgyógyász: A
bor kultúrája és a borterápia, Dr. Perner Ferenc: A szervátültetés múltja, jelene és jövôje, és Dr. Papp Lajos szívsebész:
A szív sebésze és a szív gyógyítója címmel tartott elôadást
az Óbudai Mûvelôdési Központban.

Önkormányzatunk az Óbudai Egészségügyi Szolgáltató
Kht. létrehozásával (az általa elnyert pályázat révén) mó

dot ad arra, hogy egyszerûbb egészségügyi beavatkozá
sok elvégzéséhez ne kelljen a betegeknek napokra kór
házba vonulniuk.
Ôsz óta lehetôség van a Vörösvári úti rendelôben arra,
hogy TB által finanszírozott, egynapos ellátáshoz juthasson
a sebészeti, ortopédiai, nôgyógyászati, urológiai, fül-orrgége beavatkozásra szoruló páciens. A kapacitás évi ezer
mûtétet tesz lehetôvé, de idén újabb, mûtô és több fektetô
hely kialakítását tervezi a kht.

Az emberi életpálya gazdagításának célja hívta életre az
OLLÉ Sportszövetséget. A Szövetség célja a sport tár

sadalmasítása. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöké
nek kezdeményezésére 2007 júniusában alakult meg – öt
sportág részvételével – az OLLÉ Sportszövetség.
Önkormányzatunk az OLLÉ programban összesen hét
helyszínen kialakítandó modern sportpálya létrehozására
pályázott. A nagypálya a TUE sporttelepén épülne, míg
a „futsal”-pálya az Óbudai Nagy László iskolában. Az öt
iskolai labdapálya kialakításának a Harrer, a Krúdy, az
Aquincumi, a Fodros, a Zipernowsky és a Szent-Györgyi
Általános Iskola biztosítana helyszínt. Összesen mintegy
170 millió forint megszerzésével szeretnénk a sportolási
feltételeket javítani kerületünkben.

?

Amire budapestiként sem lehetünk büszkék...

Sajnálatos módon, a liberális fôpolgármester választá
si ígérete ellenére ebben a parlamenti ciklusban már
biztosan nem kezdôdik el az Aquincumi Duna-híd
megépítése. A kormány és a fôváros között létrejött
Budapest-szerzôdés fejlesztési koncepciójából novem
berben kikerült az erre vonatkozó vállalás – ismerte el
Demszky Gábor fôpolgármester.
Pár éve a Fôvárosi Önkormányzat 350 millióért felújítot
ta a Pünkösdfürdôi Strandot, tavaly nyáron mégsem
nyitották meg a vendégek elôtt. Pedig a tulajdonos
Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt. a jegyárak csök
kentésével fellendíthetné a látogatottságot, így a strand
újra az óbudaiak pihenését és kikapcsolódását is szol
gálhatná.
A Fôvárosi Önkormányzat törvényben elôírt kötelessége a
budapesti hajléktalan emberek ellátása. Miként arra szá
mos kerületi panaszos is felhívta figyelmünket, kerületünkben még a hideg ellenére is sokan közterületeken éjszakáznak, szemetet halmozva fel maguk körül.
2007-ben a fôváros helyett 8 millió 383 ezer forint összeg
ben végeztünk takarítást utánuk, több száz helyszínen.
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Több mint hétszáz határozat

2007. évi díjazottak

Interjú Sárádi Kálmánné dr. jegyzővel

Óbuda-Békásmegyer díszpolgára:
Tarlós István

2007-ben mekkora forgalmat bonyolított a hivatal?

Kerületünk Okmányirodája
az elmúlt évben kb. 10-15%os ügyforgalom növekedés
sel kellett megbirkózzon,
megközelítôen 190 ezer kö
rülire tehetô a nálunk meg
fordult ügyek száma. Ez azt
is jelenti, hogy a III. kerületi
Okmányiroda bonyolítja a legnagyobb ügyfélforgalmat a
fôvárosi okmányirodák közül, és hetedikek vagyunk az or
szág valamennyi irodájának sorában.

Jogalkotó munkában mennyire volt termékeny a 2007-es év?

A tavalyi évben 69 rendeletet fogadott el a képviselô
testület, a testületi határozatok száma pedig meghaladta
a hétszázat.

2007-ben hivatali átszervezés is volt.

A szaporodó és egyre szerteágazóbb feladatok tették
szükségessé, hogy a korábbi osztályok fôosztályokká
alakuljanak. Így jött létre az Igazgatási, Pénzügyi és
Gazdálkodási, Városfejlesztési, Szociális-Szolgáltató és
az Oktatási és Kulturális Fôosztály. A fôosztályok meg
alakulása az áttekinthetôbb és jobban strukturált feladat
megoszláson kívül természetesen némi személyi átcso
portosítással és kisszámú létszámnövekedéssel is járt. Így
jelenleg 362 munkatársa van a Polgármesteri Hivatalnak.

Óbuda Kultúrájáért díj:
Tenk László festômûvész

Óbuda Egészségéért díj:

Prof. Dr. Pintér Endre sebészprofesszor

Fischer Ágoston Óbudai Szociális díj:
Sotéria Alapítvány Kilátó Klubház

Óbuda-Békásmegyer Sportjáért Emlékplakett:

Ozsvár András, az Óbudai Judo Club vezetôje
Ébend Gábor, a Diamond SE és Harcmûvészeti Iskola alapítója
Fördôs László, a Vasas SC röplabda szakosztályának elnöke
Kovács Gyula, a III. kerületi Budai Motor Klub elnöke, a III.
kerületi Természetbarát Bizottság vezetôje
Pártos Péter, a Krúdy Gyula Ált. Isk. vezetô testnevelô tanára
Hajdu Gyula testnevelô tanár, a Veres Péter Gimnázium
nevelôtestületének egyik alapítója.

November elsejétől közterület felügyeleti feladatokat vett
át az önkormányzat a fővárostól.

A harmadik kerületet érintô majdnem valamennyi közte
rületi feladatot a hivatal látja el, az eddigi három munka
társ helyett a hivatalból harmincan végzik ezt a munkát.
Remélhetôleg így a biztonság, a tisztaság és a rend kerü
letünk egyik fô ismérve lesz.

Tíz éve dolgozik a hivatalban. Önnek személy szerint
mit jelentett a 2006-os polgármester választás?

Örülök annak, hogy Bús Balázs polgármester úr és a
megválasztott képviselôtestület továbbra is megtisztelt
bizalmával, így munkámat változatlanul végezhetem a III.
kerületben élôk szolgálatában és – remélem – megelége
désére.

Tisztelt Óbudai Polgárok!
Köszönjük az elmúlt évben önkormányzati munkánkhoz
nyújtott támogatásukat, bizalmukat. Továbbra is várjuk
észrevételeiket, kritikáikat és tanácsaikat kerületünk
életének fejlesztésével kapcsolatban! www.obuda.hu

tisztaság, otthon, kultúra, biztonság, hagyomány, fejlődés, nyugalom, rend, jövő,

