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Beszámoló Óbuda-Békásmegyer Önkormány zatának elmúlt évi munkájáról – 2010. január
Rómaifürdô • Csillaghegy • Kaszásdûlô • Békásmegyer • Újlak • Mátyáshegy • Remetehegy • Táborhegy • Testvér hegy • Csúcshegy 

Hármashatár-hegy • Gázgyár • Mocsárosdûlô • Solymárvölgy • Ürömhegy • Ófalu • Péterhegy • Ezüsthegy • Aranyhegy

bizakodóbb városrész
derûsebb,

2009

Hogyan látta polgármesterként a mögöttünk hagyott évet?
A költségvetésünk szempontjából a 2009-es vitathatatlanul a 

ciklus legnehezebb éve volt. Szerencsére a testületi üléseken és a 

bizottsági munka során is sikerült megôrizni azt az évtizedes ha-

gyományt, mely a városrész érdekében dolgozó, a napi politikai 

megfontolásokat nélkülözô, egységes döntésekben nyilvánul meg. 

Ezért minden képviselôt köszönet illet pártállástól függetlenül. 

Mire futotta tavaly a kerület büdzséjébôl?
2009-ben 700 millió forinttal kevesebb forrást folyósított az 

állam, miközben a kötelezôen ellátandó feladataink nem csök-

kentek. Ebbôl egyenesen következik, hogy azokat a fejlesztési 

célokat, melyeket korábban kitûztünk, el kellett halasztani, illet-

ve a legfontosabbnak ítélt beruházások forrását hitelbôl kellett 

elôteremtenünk. Ezek mellett természetesen pályázati úton is pró-

báltunk pénzhez jutni, ám a jelenlegi kormányzat nem volt nyitott 

elképzeléseink támogatására. Nagyobb projektjeink közül a leg-

fontosabb a Faluház felújítása, mely még 2006-ban kezdôdött. 

Két másik európai várossal közösen nyert a pályázatunk, összesen 

1 millió eurót, és ez esetben sikerült állami támogatást is szerez-

nünk. Amellett, hogy a felújított épületben az energiahatékony 

megoldások révén 884 család élhet komfortosabb körülmények 

között, példát is adtunk arra, hogy hogyan érdemes lakótelepeink 

rehabilitációjához hozzáfogni. 

a római-parti gát mikorra készülhet el?
Ez a Fôvárosi Önkormányzattól függ, hiszen az árvízi védekezés a 

fôváros feladata. Bár az elmúlt évben valóban tárgyaltunk arról, 

amikor beadják az Európai Unióhoz a gát finanszírozására a pá-

lyázatukat, milyen szempontokat vegyenek figyelembe, végül azok 

mégsem kaptak zöld utat. A gát megújítása tehát a következô cik-

lus feladata lesz. 

A közlekedés biztonságát növeli két új körforgalom létesítése, il-

letve egy harmadik – magántulajdonos által építtetett - csomó-

pont átalakításának támogatása. Ezt a fejlesztést folytatni kell a 

jövôben az Ürömi út – Dózsa György út, illetve a Dózsa György 

út – Hollós Korvin út keresztezôdésében. A Remetehegyi útnál is 

szükség lenne a csomópont átalakítására.

Az interjú a 9. oldalon folytatódik
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Faluház
Befejezôdött az ország legnagyobb lakóépületének, a Faluháznak a 

felújítása. A 315 méter hosszú, 15 lépcsôházas, 884 lakást magába 

foglaló óbudai Faluházban kicserélték az ablakokat, tíz centiméte-

res szigetelést kapott a homlokzat, a tetôn pedig napkollektorokat 

szereltek fel, amelyek a házban a meleg vizet szolgáltatják.

A Faluház felújítása 1,2 milliárd forintba került, ennek negyven 

százalékát a kerület adta (korábban elnyert, 1 millió eurós uniós 

támogatásból és saját forrásból), a harmadát a Panel Plusz prog-

ramban elnyert forrás jelentette, a maradék 27 százalék pedig a 

lakók önrésze volt.

Útfelújítás összefogással
Városfejlesztési megállapodás keretében 70 millió forintból újulha-

tott meg a Nagyszombat utca, Lajos utca egy szakasza. A felújí-

tás során kerékpárút kialakítására is lehetôség nyílt az Engel Sun 

Palace Kft. együttmûködésében.

Új körforgalmi csomópontok
Három új körforgalom teszi biztonságosabbá a közúti forgalmat 

2009-tôl a kerületben. Városfejlesztési megállapodás megkötése 

révén készült el a Kunigunda útja – Bojtár utca keresztezôdésében 

az új csomópont. Az önkormányzat saját beruházásában készítet-

te el a Szôlô utca – Kiscelli út, valamint a Vihar utca – Váradi 

utca keresztezôdések átépítését. Ez utóbbiakat az önkormányzat 

hitelbôl finanszírozta.

Modern játszóterek
A Kanóc utcában új és korszerû játszóteret vehettek birtokba a Pók 

utcai lakótelep környékén élô gyerekek. Ez egy korábban életve-

szély miatt megszüntetett létesítményt pótol. 

A helyben lakók észrevételeit is figyelembe véve jelölték ki a hely-

színt az önkormányzat illetékesei. A szigorú elôírásoknak megfelelô 

játékok és burkolatok csökkentik a balesetek lehetôségét, miközben 

színes színfoltjaivá válnak a lakótelepi övezetnek. Az idôsebbekre 

is gondoltak az építés során, ôket kényelmes padok fogadják, va-

lamint ivókút is mûködik. A játszótér összesen 16,5 millió forintba 

került. A 2010-es évben minden, eddig fel nem újított kerületi ját-

szótér megújul. 

Megújult útszakasz
A Czetz János út, Batthyány utca közti, mintegy 300 méteres útpálya 

felújítása után, a Zay utca rekonstrukciós munkálatai is befejezôdtek. 

A TEUT pályázaton elnyert, mintegy 20 millió forint felhasználásával, 

összesen közel 60 millió forintból épült meg az útburkolati jelek-

kel és fekvôrendôrrel ellátott útpálya. A szegélytôl szegélyig terjedô 

„szônyegezést” a Magyar Aszfalt Kft. végezte el, melyet közbeszer-

zési pályázat útján nyert el. Korábban az utca felsô szakasza koc-

kaköves, míg alsó része töredezett, hiányos aszfaltburkolatú volt. A 

munkálatok során az összesen 439 folyóméter hosszú út 4194 m2-en 

újult meg. Az Akác közben ezzel egy idôben mintegy huszonkilenc új 

parkolót alakított ki az önkormányzat.

közel a természethez
A környezettudatos világszemlélet kialakítását segíti a Fodros Ál-

talános Iskola új ÖKO-pavilonja, melyet a Föld Napján adtak át. A 

„szabadtéri osztályteremben” négy fa asztalnál, harminckét diák 

dolgozhat csoportmunkában, melyhez vetítôvászon is segítségük-

re van. A megvalósult beruházás karnyújtásnyi távolságra hozta a 

természetet az iskola tanulói számára.

Férôhelybôvítések, gyermekellátás
Négy új csoportszobával bôvült az Ágoston Mûvészeti Óvoda. Mi-

vel az óvodai ellátásra igényt tartók száma a kerületben folyama-

tosan növekszik, felújították a Váradi utcai, korábban üresen álló 

épületet. Az intézmény rekonstrukcióját az önkormányzat önerôbôl 

finanszírozta.

Jelentôs férôhelybôvítés kezdôdött 2009-ben a kerületi bölcsô-

dékben is. Ennek köszönhetôen 730 bölcsôdés korú gyermek ellátá-

sára nyílt lehetôség 12 telephelyen. A fôvárosban Óbuda-Békásme-

gyer rendelkezik a második legnagyobb bölcsôdei férôhely számmal. 

2009-ben a Víziorgona utcai bölcsôdében 20 férô helyes bôvítés 

történt. A gazdasági válság és a szûkös költségvetés ellenére 33 millió 

forintból épült újjá a Szérûskert utcai bölcsôde. Itt 40 férôhelyet, va-

lamint 20 fôs játszócsoportot alakítottak ki.

a városfejlesztés területén mi-
lyen eredményeket értek el, me-
lyek voltak a legfontosabb beru-
házások?
Megépült két körforgalom, illetve 

külsô forrás bevonásával egy har-

madik is a Huszti útnál. Elkészültek 

továbbá azok a tervek, melyek alap-

ján 2010 elsô negyedévében folyta-

tódhat a játszótérépítési, park  építési 

munka második üteme. Ezek a kerületben mindenütt láthatóak lesz-

nek, mivel lefedik egész belsô Óbudát és Békásmegyert. 

Ezeken kívül – ugyancsak külsô forrásból, településfejlesztési meg-

állapodás révén – megkezdôdött a kaszásdûlôi tanuszoda teljes 

gépészeti felújítása, de érdemes megemlíteni az Óbudai Kaszások 

sportcsarnokának bôvítését, mely már régóta szerkezetkész álla-

potban volt. Így a kerület által kiemelten támogatott kosárlabda 

csapatnak lesz egy alapozó, felkészítô csarnoka.

Elkészült és jóváhagyták a képviselôk Óbuda–Újlak szabályozási 

tervét, és végleges formát öltött a terület közterület-fejleszté-

si, engedélyezési terve. Ezek alapján pályázatot nyújtottunk be, s 

amennyiben elnyerjük a támogatást, jövôre megkezdôdhet a kör-

nyék átépítése, a Budai Promenád néven ismert közösségi tér ki-

alakítása.

Több változás is történt óbuda-békásmegyer oktatási, nevelési 
intézményeinek életében. Hogyan sikerült 2009-ben biztosíta-
ni a mûködésüket? 
Az ismert gazdasági körülmények között kénytelenek vagyunk si-

kerként elkönyvelni, hogy az intézményeink közül egyet sem kellett 

bezárni, nem kellett összevonni ôket. Ma már a normális mûködés 

biztosítására is büszkének kell lennünk. 

Ha a városrész alakulása során olyan nagyarányú ingatlanfejlesztés 

történik, mely jelentôs lakosságnövekedést generál az adott tér-

ségben, akkor a szabályozási terv kapcsán olyan megállapodásokat 

igyekszünk kötni, melyben az ingatlanfejlesztô vállalja, hogy hoz-

zájárul az alapintézmények (óvoda, iskola) bôvítéséhez. Ilyen konst-

rukcióban indulhat majd meg a csillaghegyi Hunyadi utcai óvoda 

bôvítése, mihelyst véglegessé válik a vonatkozó szabályozási terv.

Fejlôdô városrész
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Felére csökkent a bûncselekmények száma békásmegyeren
A térfigyelô rendszer mûködtetése beváltotta a hozzá fûzött remé-

nyeket. Jelentôsen visszaszorultak a bûncselekmények, szabálysér-

tések a közterületeken, és a felderítés aránya is jelentôsen javult. 

Békásmegyeren az elkövetések összességében ott is visszaszorul-

tak, ahol nem mûködik kamera. Békásmegyeren 51%-os csökkenés 

tapasztalható a rablás, a betöréses lopás és a gépkocsival kap-

csolatos bûncselekmények terén. A kameráknak köszönhetôen a 

kerületi adatokat vizsgálva megállapítható, hogy azok mûködése 

nemcsak Békásmegyeren, hanem Óbudán is javuló közbiztonságot 

eredményezett.

Polgárôrök a kerületben
A Polgárôr Egyesület 2009 nyarán alakult meg a kerületi önkor-

mányzat, a kerületi rendôrkapitányság és a Budapesti Polgárôr 

Szövetség támogatásával. A jelenleg 31 aktív taggal és 4 pártoló 

taggal mûködô szervezet tagjai között megtalálható minden kor-

osztály. Polgárôrként, a gimnazistától a munkanélkülin át, a szak-

emberekig sokan állnak a lakosság biztonságának szolgálatába 

(köztük 3 aktív rendôr, 1 nyugalmazott határôr és egy nyugalma-

zott rendôr is). Az aktív polgárôrök az alapkiképzés után foglalhat-

ták el helyüket, ahol taktikai, önvédelmi, jogi, életmentô és híradási 

ismereteket kaptak. 

Parkôrökkel a köztisztaságért
Április hónap elsô napjától parkôr szolgálat indult a Római-parton. 

A kerület polgármesterének javaslatára, a III. kerületi Közterület-

felügyelet által kidolgozott koncepció keretében parkôrök felügyelik 

a köztisztaságot, a nagyobb közterek rendezettségét. A Római-par-

ton és a Hajógyári szigeten 2-2 fô dolgozik. A parkôrök a nyári 

idôszakban gondoskodnak a rendrôl és köztisztaságról.

Járôröznek a lovas rendôrök
Sikeresen vizsgáztak a lovas rendôrök a bûnmegelôzés terén. A ke-

rület nehezen megközelíthetô területein járôröznek, ezzel támo-

gatva a rendôrség munkáját. A lovas rendôrök hétköznapokon a 

hegyvidéken és az üdülôövezetekben, hétvégenként pedig a Ró-

mai-parton járôröznek. Nappal a turisták és a családok bizton-

ságának védelme a feladatuk, esténként pedig a szórakozóhelyek 

látogatóira és a jármûvek védelmére koncentrálnak.

ingyenes marad a parkolás
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a jelenlegi körülmények és 

feltételek mellett nem vezeti be a fizetô parkolást. A kerület ve-

zetése kifogásolta, hogy a Fôvárosi Önkormányzat nem épített 

az elmúlt években kellô számú P+R parkolót, amely a kerületben 

érzékelhetô közlekedési káoszt csillapította volna. Aggályosnak 

tartja továbbá a jelenlegi parkolási társulások mûködését, hiszen 

nem lehet látni, hogy a parkolásból beszedett pénzeket az adott 

kerület közlekedésének fejlesztésére fordítanák. Óbuda nem lát ga-

ranciát arra, hogy a fôváros által, a kerületben beszedett pénzeket 

a fôvárosi vezetés a kerületre fordítja.

árvízi védekezés
A kerület – miként korábban – 2009-ben is segítség nélkül vé-

dekezett a 760 centiméterrel tetôzô dunai árvíz ellen. A védeke-

zés közel 7 millió Ft-ba került. 32.000 homokzsákot raktak le és 

további 30.000 homokzsákot osztott szét azon magántulajdo-

nosok között, akik a veszélyeztetett részen élnek. Az önkéntesek 

munkáját, valamint az utómunkálatokat az önkormányzat finan-

szírozta. Az önkéntesek 44 fôvel három egyesülettôl jelentkeztek. 

Rajtuk kívül a hivatalból 36, a Celer Kft.-tôl 94 fô, a III. kerületi 

Rendôrkapitányságtól 22 fô, a Polgárôrségtôl 15 és a Közterület-

felügyelettôl 12 fô segített. A védmû megépítése a Fôvárosi Önkor-

mányzat feladata lenne!

Hatékonyabb felügyelet
A Közterület-felügyelet a városrész különbözô pontjain (Meggy 

utca, Kubik utca, Keled utca, Kôbánya utca, Gázgyár melletti szer-

viz út, Pók utca, Barát patak partja, Óbuda Tsz. bejárata, Kálvária 

környezete, Virágosnyereg út, Solymárvölgyi út több pontja, Ba-

rackos) számolt fel illegális szemétlerakó helyeket.

2009-ben a hajléktalan szállásokat és a körülöttük kialakult szeme-

tet eddig 67 helyszínen számolták fel. A hajléktalanokkal kapcso-

latban a Menhely Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat szociális 

munkásaival együttmûködve intézkedtek a közterület-felügyelôk. 

Ezek során több mint 1000 m3 hulladékot gyûjtöttek össze, és szál-

lítottak el a közterületekrôl.

A kerületi Közterület-felügyelet 2009 áprilisától közcélú munká-

sokat is foglalkoztat. Ennek eredményeként kb. 320 m3 szemetet 

sikerült összetakaríttatni a kerületben.

A felügyelet hatékony tevékenysége nyomán több mint 300 parko-

lóhelyet szabadított fel a roncsautók elszállítása révén, melyek így 

már nem csúfítják köztereinket.

Döntött a testület arról, hogy 2010 elsô negyedévében 200 fô köz-

hasznú munkás áll a kerület szolgálatába a közterület-felügyelet 

munkatársainak vezetésével. 

változtatási tilalom
A rómaifürdôi kemping területére, a Szentendrei út – Monostori út 

– Dósa utca – Rozgonyi Piroska utca által határolt területre 2004 

óta készül kerületi szabályozási terv. A Római parton élô lakosok, 

valamint a civil szervezetek aggodalmára tekintettel júniusban a 

képviselôtestületi ülésen a rómaifürdôi kemping területén ismé-

telten változtatási tilalmat rendelt el az önkormányzat a Kerületi 

Szabályozási Terv elfogadásáig.

Novemberben a helyi civilek és az önkormányzat közös nyilatko-

zatban foglalt állást a Rómaifürdô egyetlen érintetlen, összefüggô 

zöldfelületének védelmében. A terület rendeltetését szabadidô, 

sport, idegenforgalom vagy egészségügyi célú hasznosítással tart-

ják csak elfogadhatónak. 

Tisztább, biztonságosabb kerület
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idôs érdekképviselet
A kerületben megalakult az Idôsügyi Tanács. A Tanács egy 3 pil-

léren nyugvó szervezet, amelyben közösen képviseltetik magukat 

az idôsekkel foglalkozó civilek, a polgármesteri hivatal és a szol-

gáltatók is. A Tanács elsôsorban azért alakult, hogy javaslattevô, 

véleményezô, kezdeményezô és konzultatív feladatokat lásson el, 

hisz ez óriási segítséget jelent az önkormányzatnak. 

idôsek sportnapja
Az Óbudai Gondozási Központ szervezésében idén kilencedik al-

kalommal rendezték meg az idôsek sportnapját. 140 nyugdíjas 

tisztelte meg 19 csapattal a szervezôket, akik színes, szórakoztató 

sportversenyt szerveztek részükre.

A sportnapra az Egészségolimpia szervezôcsapata is meghívást 

kapott, így Óbuda-Békásmegyer nyugdíjasai ingyenesen vehet-

tek részt például testtömegindex-mérésen, vérnyomásmérésen. 

A program célja az, hogy Óbuda-Békásmegyer az egészséget tá-

mogató programjai által, a legegészségesebb és legfittebb kerület 

legyen a fôvárosban és Magyarországon egyaránt.

bababarát okmányiroda
A kerületben található az ország legforgalmasabb okmányirodája. Az 

elmúlt években az önkormányzat az irodát számos fejlesztéssel tette 

ügyfélbarátabbá, idén pedig bababaráttá alakította át. Miután már a 

0-14 év közötti gyerekek is kaphatnak személyazonosító igazolványt, 

az okmányiroda feladatköre is bôvült, ezért a megnövekedett ügyfél-

forgalommal nagyobb hangsúlyt kaptak a gyermekes szülôk igényei 

is. A pályázat útján elnyert összegbôl külön szobát alakítottak ki a 

kisgyermekesek kényelmének növelése érdekében.

internet a klubban
114 érdeklôdô részvételével, tanfolyam keretében ismertette 

meg önkormányzatunk az internet adta lehetôségekkel a kerületi 

idôseket. Az Óbudai Gondozási Központ hét idôsklubja összesen 

tizennégy hordozható számítógéppel gazdagodott. 

A klubokban helyet és lehetôséget biztosít az önkormányzat az 

internet 0-24 órás, ingyenes elérésére, és az alkalmazáshoz szük-

séges alapoktatás biztosításával segíti a világháló használatát. 

Pihenés a balatonnál
A III. kerületben bejelentett állandó lakcímmel rendelkezô, nyugdíj-

korhatárt elért idôs emberek számára az önkormányzat kedvezô fel-

tételek mellett üdülési lehetôséget biztosított idén Balatonszabadi-

Sóstón. Az idôsek mellett idén a gyermekek táboroztatásához is 

komoly anyagi hátteret biztosított a helyhatóság.

élelmiszerosztás a baptistákkal
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával a Baptista 

Szeretetszolgálat Alapítvány egy európai uniós élelmiszersegély-

program keretében tartós élelmiszereket osztott az arra rászoruló 

(hátrányos helyzetû gyermek, kisnyugdíjas, önhibáján kívül létmini-

mum közelében élô) III. kerületi állandó lakóhellyel, illetve tartózko-

dási hellyel rendelkezô lakosoknak. 

A nagyszabású segélyakció során közel 5000 kerületi rászoruló ré-

szesült a lisztet, cukrot, száraztésztát és instant italport tartalma-

zó csomagokból.

ingyen reggeli a szaléziakkal 
A Szalézi rend kezdeményezésére Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzatával együttmûködve, idén reggeli osztás kezdôdött a rá-

szoruló kerületi gyerekek számára. A szerzetesrend tagjai a hátrá-

nyos helyzetû fiataloknak szentelik életüket. 

A helyszínen ingyen biztosítottak ott elfogyasztható enni-innivalót, 

valamint mindenkinek egy uzsonnacsomagot.

Gondoskodóbb kerület

igen ambiciózus célt tûzött maga 
elé a kerület az egészségfejlesztés 
terén: óbuda-békásmegyer lakói 
legyenek a fôváros legegészsége-
sebb polgárai. az ambuláns ellátás 
színvonala is javult. Milyen lépé-
seket tettek ennek érdekében? 
Milyen intézményi háttér segítet-
te a munkát?
Kifejezetten nehéz külsô körülmé-

nyek között kellett a Szent Margit Rendelôintézetnek helyt állnia 

ebben az évben. A közforrások folyamatosan szûkültek, és több 

alapvetô változás történt az év során a rendelôintézet társadalom-

biztosítási finanszírozásának módszerében is. A II. félév rendkívül 

nehéz pénzügyi körülmények között zajlott. Ezzel együtt ebben az 

évben is sikerült szakmai szolgáltatásaink területén elôrelépnünk. 

Új szakrendeléseket indítottunk, példaként említeném az egynapos 

sebészeti rendelô ortopédiai és szemészeti mûtéteit, a horkolás 

ambulancia vizsgálatait és mûtéti eljárásait, a kardiológiai, speciá-

lis allergológiai, gyermekszemészeti rendelés indítását, valamint a 

lymphoedema ambulanciát. Az új típusú szakmai szolgáltatásokat 

a Csobánka téren és a Vörösvári úton is bôvítettük. 

Sikerült a szolgáltatási körülményeket, rendeléseink igénybevéte-

lének módját és a várakozás idejét is komfortosabbá tenni. 

2009-ben az Óbudai Egészségolimpia rendezvényei, kiadványai 

különbözô programjai segítségével több ezer emberrel kerültünk 

közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba, az egészségtudatos élet-

vitel és életmód ismereteit közvetítve, vagy közvetlenül a polgárok 

ebbéli készségeit fejlesztve.

a sportrendezvények a sokat hangsúlyozott prevenciót szolgál-
ják. Milyen események közül válogathattak a mozgásra, aktív 
kikapcsolódásra vágyók?
A Diákolimpia keretében, majdnem az egész évben, különbözô hely-

színeken sportolhattak az iskolások. A kerületi fiatalokból álló csa-

patok a labdarúgás, kosárlabda valamint kézilabda sportágakban 

mérhették össze tudásukat, de lehetôségük volt sakkozni, teniszez-

ni, pingpongozni, nyáron pedig az újonnan felépült strandröplabda 

pályát is igénybe vehették.

Természetesen az idôsebbekrôl sem feledkeztünk meg, nekik szer-

veztük meg az idôsek sportnapját, korukhoz igazodóan. 

Bár korántsem teljes a sportesemények általam említett listája, jel-

zem, hogy az UTE telephelyérôl indult a számomra legizgalmasabb 

esemény, a kajak és kenu verseny. Az önkormányzatunk vállalkozó 

szellemû munkatársainak csapatával magunk is részt vettünk azon 

a kispályás foci bajnokságon, mely a fôvárosi kerületek barátságát 

hivatott erôsíteni. Külön siker számunkra, hogy a kupának elsôként 

Óbuda adhatott helyszínt.
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Jól mennek a dolgok az országban,
budapesten és a kerületben?

az országban

Budapesten

a kerületben
37%

6%

8%

Fejlôdött-e a kerület
az elôzô négy évben?

2.7%
sokat hanyatlott

sokat
fejlôdött
15.1%

egy kicsit fejlôdött
44%

ugyanolyan
maradt
28.3%

5.1%
egy kicsit hanyatlott

elégedett-e Ön
a polgármester munkájával?

nem tudja,
nem válaszolt

17.5%

2.8%
nem elégedett

teljes
mértékben
elégedett

22.5%

elégedett
32%

inkább
elégedett

19.8%

5.4%
inkább

nem elégedett

Mennyire elégedett Ön
az óbuda Újsággal?

6.3%

0.7%
nem elégedett

elégedett
35.2%

teljes mértékben
elégedett

43.8%

11%

3.0%
inkább
nem elégedett

inkább elégedett

nem tudja,
nem válaszolt

A felmérés a polgármesteri hivatal megbízásából készült 
2009 novemberében, és ezer fô telefonos megkérdezésén alapul.
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a korábban telepített térfigyelô 
rendszer beváltotta a hozzá 
fûzött reményeket?
Szinte a felére csökkent Békás-

megyer megfigyelt területein a 

bûnelkövetések száma, ezért foly-

tatni kell a kamerák telepítését. 

Ezt azzal együtt fontosnak tartom, 

hogy 2010-ben várhatóan további 

1,3 milliárd forint központi elvonás sújtja majd kerületünket.

A legfontosabb cél ilyen feltételek között az oktatás, a szociális 

és az egészségügyi ellátás biztosítása. Csak remélni tudom, hogy 

hamarosan rendezôdni fog az önkormányzatok feladat finanszíro-

zása, hisz nem szeretnénk a hitelbôl történô mûködés ingoványos 

talajára tévedni.

Hogy áll óbuda-békásmegyer hitelképessége?
A kerületnek jók az adottságai, ezért egyelôre hitelképesek vagyunk, 

ám ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik, nagy bajba kerül-

hetünk. A világválság is attól alakult ki, hogy a morális problémák 

mellett, hatalmas hitelbôl mûködtek a cégek, éltek az emberek. 

idén választások lesznek, mit vár ettôl az évtôl?
Remélem, hogy a kerületben a pártok megôrzik azokat a hagyományo-

kat, melyek a párbeszédet és a további nyugodt építkezést lehetôvé 

teszik. Számomra a kerület vezetése a legfontosabb, ezért a jövôben 

is polgármesterként szeretném a városrészt irányítani. Felkértek az 

országgyûlési választásokon való indulásra, melyet elvállaltam, mert 

úgy látom, a parlamenti jelenlét felerôsíti a kerületi érdekérvényesítést, 

nagyobb lehetôséget teremt a kerület fejlesztéséhez. Bízom benne, 

idén elindul egy olyan változás, mely reményt ad a felzárkózásra, a 20 

éve vágyott valódi, európai polgári létre. Szükségesnek tartom olyan 

finanszírozási rendszer kialakítását, mely az önkormányzat kötelezô 

feladatainak biztonságos hátterét megteremti.

a lakosság összetételébôl milyen feladatok következtek?
Sok új lakás épült a kerületben, egyre több a kisgyermekes család 

is. Ez, amellett, hogy jelzi a kerület jövôjébe vetett bizalmat, az 

intézményhálózat fejlesztését is megköveteli. Ezért kellett újabb és 

újabb óvodai és bölcsôdei férôhelyeket létrehoznunk.

Miközben az egészségügy jelentôsen leépült, mi itt, Óbudán elin-

dítottuk az Egészségolimpia nevet viselô egészségfejlesztési prog-

ramot, amely mára már két komoly sikert is elért. Örömteli, hogy 

a kerület határain kívül is elismerték erôfeszítéseinket. Ezzel a 

programmal kompenzálható az általánosan hanyatló egészségügyi 

ellátás, ezért folytatjuk 2010-ben is. Azt szeretnénk, ha a kerü-

let lakói a jelen kiábrándító körülményei ellenére is megôriznének 

valamit az Óbudát majd egy évszázad óta jellemzô derûbôl. Max 

Stirner mondta: ahogy a világra nézel, úgy néz az vissza rád. Mi 

egy derûsebb és bizakodóbb városrész képét látjuk magunk elôtt.

20
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radiológiai géppark cseréje 
A három pilléren nyugvó (Vörösvári út, Csobánka tér, Laktanya 

utca), III. kerületi önkormányzati fenntartásban mûködô járóbe-

teg-ellátó intézményekben a röntgengépek cseréje halaszthatat-

lanná vált. Az ellátás biztonsága, valamint a szolgáltatás szín-

vonalának növelése érdekében az önkormányzat új berendezések 

beszerzésérôl döntött. Az új RTG gépek terveink szerint 2010 har-

madik negyedévétôl állnak szolgálatba, a gépbeszerzés várhatóan 

400 millió forintba kerül majd.

a Tüdôgondozó intézet átköltöztetése a vörösvári útra
A Vörösvári úti szakrendelô bôvítésével lehetôvé válik a – jelenleg 

a Laktanya utcában mûködô – Tüdôgondozó Intézet átköltözteté-

se, ennek költsége 200 millió forint körül várható. A szakmailag 

is indokolt lépésre a mûködési költségek csökkentése miatt kerül 

sor. Sajnálatos módon az állam évrôl-évre egyre jobban kivonul az 

egészségügy finanszírozásából, nehéz helyzetbe hozva az intéz-

ményi fenntartókat. Megítélésünk szerint a tüdôgondozó integrá-

lása újabb lépés lesz – a finanszírozás csökkentése ellenére – a 

kerületi egészségügyi ellátás fejlesztésében.

Nagyszabású játszótér-rekonstrukciós program indul
Összesen 320 millió forint értékben, a 2010-es évben megkezdôdik 

a nyolc helyszínre kiterjedô, átfogó játszótér-rehabilitációs prog-

ram megvalósítása, mely magában foglalja a meglévô játszóterek 

átalakítását a legújabb szabványoknak megfelelôen. Ezek mellett 

elkezdôdik a városrész tíz különbözô helyszínén a speciális sportlé-

tesítmények (ún. dühöngôk) felújítása is. 

Piros-fehér zebrák
A gyalogosok biztonságosabb közlekedése érdekében a kerü-

let legbalesetveszélyesebb gyalogátkelôhelyeit korszerû látha-

tósági piros-fehér festéssel tesszük az autóvezetôk számára 

szembetûnôvé mintegy 20 millió forintos költségkeretbôl. 

Kísérleti jelleggel néhány zebra elôtt az útburkolat felszínébe vilá-

gító LED lámpasort is építünk.

tisztaság otthon kultúra biztonság hagyomány fejlôdés nyugalom rend jövô folyamatosság mozgás bizalom élmény kapcsolat haladás érték innováció
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korcsolyázás egész évben
A Kalap utcai sporttelepen két állandóan üzemelô jégpályát ala-

kított ki Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, mely egész évben 

várja a vendégeket. A jégpályák heti 15 óra ingyenes korcsolyázási 

lehetôséget biztosítanak az önkormányzati fenntartású oktatási 

intézmények tanulói számára. 

Új sportpálya
A strandröplabda 1996-ban vonult be az olimpia történetébe Atlan-

tában. Ma több mint 150 országban elismert sportág, köztük van 

Magyarország is. 2009 augusztusában vadonatúj strandröplabda-

pályákat avattak Óbudán a Barátság Szabadidôparkban, ahol ebbôl 

az alkalomból megrendezték az I. Óbuda Kupát is.

Jégpálya a Fô téren
November végétôl a kerületi önkormányzat épülete elôtt, immá-

ron harmadik alkalommal vehették birtokba a korcsolyázni vágyók 

a jégpályát. Felépítése mögött az a nem titkolt szándék húzódott 

meg, hogy a Fô tér és környéke ismét élô, közösségi térré váljon. 

A korábbi tapasztalat is azt mutatta, hogy igen komoly igény mu-

tatkozik az év elsô hónapjaiban is a pályára, így az idôjárás függ-

vényében, tekintettel a hideg napok számára, az adventi idôszak 

után, az év elsô két hónapjában is üzemelhet a jégpálya. Látogatá-

sa mindenki számára ingyenes.

Önkormányzat két keréken
Húsz új kerékpárt vásárolt az óbudai önkormányzat a hivatal dol-

gozói számára, hogy egészségesebben, környezetszennyezés nélkül 

járhassanak munkába vagy hivatali ügyeiket intézni. 

Az tíz nôi és tíz férfi kerékpárt egy kerékpárbolt kedvezménnyel 

szállította az önkormányzatnak. A hivatal munkatársai a kerület 

határán kívülre, akár egész hétvégére is elvihetik a jármûveket. 

A dolgozók egészségéért tett lépésekért és a környezettudato-

sabb életvitel kialakításáért Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

2009-ben elnyerte a Kerékpárosbarát Munkahely címet.

egészségesebb kerület
A betegségek megelôzésének és az egészség fejlesztésének adott 

keretet az Egészségolimpia. A projekt a prevenció eszközével járult 

hozzá a társadalom jelenlegi kedvezôtlen egészségügyi helyzetének 

javításához. Különbözô rendezvényekhez (pl. Aquincum-Mocsáros 

Terepfesztivál, szlogenverseny, Critical Mass, Idôsek Olimpiája, San 

Marco Szabadegyetem) kapcsolódik a kampány. A programok során 

játékos versenysorozat, kvízjátékok, ismeretterjesztô elôadások, 

rendszeres szûrések, egészség tanácsadások segítik a lakosságot 

az egészségtudatos életmód elemeinek elsajátításában és saját 

fejlôdésük nyomon követésében, tesztelésében.

kitüntetett egészségprogram
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Szent Margit Rendelô-

intézet nyerte meg egyéb kategóriában a Médiaunió által szer-

vezett, Nincs De! kampány, Összefûz az egészség megosztott elsô 

díját.

A kitüntetés a kerületben futó Egészségolimpia nevet viselô projekt 

sikerének elismerése.

Az Élhetô Településekért Egészségfejlesztô Mozgalom által kiírt 

versenyen, fôváros kategóriában elsô helyezést ért el kerületünk. 

A mozgalom vezérgondolata az egészségfejlesztés, a sport és 

környezetvédelem fontossága, célja pedig az volt, hogy országos 

ismertséget biztosítson azon települések számára, ahol a legtuda-

tosabban dolgoznak polgáraik egészségvédelméért.

rendezvények a prevencióért
A Szent Margit Rendelôintézet korábban deklarált küldetésének 

megfelelôen szerepet vállalt a kerület lakosainak egészségfejlesz-

tésében, egészségük megôrzésének érdekében végzett programok 

szervezésében. Számos rendezvényen életmód tanácsadással álltak 

az egészségügyi szakemberek az érdeklôdôk rendelkezésére. Kivá-

ló tudósok elôadásai gazdagították a San Marco Szabadegyetem 

érdeklôdô közönségét. 

egészségesebb óbuda
Hogyan alakultak az önkormány-
zat 2009. évi pályázatainak bevé-
telei?
Az egész éves eredményeket tar-

talmazó jelentés nem áll még ren-

delkezésünkre, mivel sok pályázat 

beadási határideje 2009. december 

31. volt, de a féléves eredmények, a 

kedvezôtlen gazdasági helyzet és a 

megszorítások ellenére jobbak, mint 

a 2008-as félévi mutatók.

Az elsô félévében 60 sikeres pályázattal 662 millió forint támoga-

táshoz jutott az önkormányzat, ami elôrelépés az egy évvel korábbi 

adatok tükrében. 

Miben nyilvánul meg a pályázatok terén a gazdasági megszorítás?
Láthatóan szûkült a pályázati kiírások köre, melynek következtében 

az önkormányzatunk hat szervezeti egysége egyáltalán nem talált 

pályázható témát.

A másik probléma a kiírások keretösszegének csökkenése. Ez vezetett 

például a PANEL Plusz Program megszüntetéséhez, mivel 2008-ban 

a 11,5 milliárdos keretet háromszorosan lépte túl a benyújtott pályá-

zatok költségigénye. 

A megszorítások harmadik következménye a pályázati feltételek szi-

gorítása. A PANEL Plusz programhoz eddig viszonylag egyszerûen, 

kevés mûszaki dokumentum mellékelésével lehetett pályázni. Mos-

tantól már részletes mûszaki vizsgálatokkal és dokumentumokkal 

kell a beadáskor igazolni az elvárható eredményt. Ez nagy költséget 

jelent a pályázónak a sikeresség minden garanciája nélkül.

Ilyen feltételek mellett is a féléves eredmény az önkormányzat és 

szervezeteinek fokozott aktivitását dicséri.

Milyenek a pályázati kilátások a legfontosabb fejlesztendô te-
rületeken?
A pályázatok fedezetét csak az EU által támogatandónak ítélt té-

mákban remélhetjük. A hazánkban kiépült rendszer sajátosságai mi-

att a pályázók „kiéheztetése” sajnos elkerülhetetlennek látszik. A ki-

szabott uniós büntetések értelemszerûen veszélyeztetik a projektek 

megvalósulását is, elég a Csepeli Szennyvíztisztító esetére utalni.

Jelenleg a széndioxid kvóta felhasználása teremthetne alapot a kör-

nyezetvédelmi pályázatoknak, de a 110 milliárdos összeget még min-

dig nem értékesítette a minisztérium, akadályozva ezzel a pályázatok 

jó és gyors lebonyolítását. A 700 ezer újfajta technológiával épült 

lakás gazdaságilag elvárható szintû korszerûsítésére az elôirányzott 

1000 milliárdos forrást 10 évre el kell osztani, és az évi 100 milliárdos 

költségkeretet kiszámíthatóan és folyamatosan kellene biztosítani. 

Sajnos minden évben módosítják a kiírások fô elemeit, sôt 2007-ben 

egyáltalán nem is biztosítottak panelfelújítási pályázati lehetôséget. 

A jelenlegi rendszeren változtatni kell.
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a kerület napja
Több ezren látogattak ki májusban Óbudára, hogy Szent Flórián 

ünnepén bekapcsolódjanak a kerület legfontosabb rendezvényébe, 

az Óbuda Napja címet viselô programsorozatba. 

Vásárosok, komédiások, valamint korhû öltözéket viselô fiatalok 

idézték fel a századforduló hangulatát. 

óbudai Nyár 2009
Az Óbudai Nyár 2009 kiemelt produkciójaként, Várkonyi Mátyás 

mûvészeti vezetô bábáskodása mellett, a közel három évtizedes 

múltra visszatekintô elsô magyar rockoperát, a Sztárcsinálókat is-

mét láthatta Óbudán a közönség. Várkonyi Mátyás és Miklós Tibor 

alkotása friss, aktualizált verzióval került színpadra, mások mellett 

Sasvári Sándor, Makrai Pál, Szemenyei János, Détár Enikô, Újhelyi 

Kinga és Papadimitriu Athina elôadásában.

a legjobb vendéglátó
A 2009. évben is átadták az év legjobb vendéglátóhelyének járó 

elismerést. A szavazáson bárki részt vehetett. A legtöbb leadott 

voksot a Pizza Paradicsom nevû pizzéria nyerte el, így annak tulaj-

donosa kapta meg az Óbuda legjobb vendéglátóhelyének járó bronz 

emléktáblát. Miként tavaly, idén is kétszemélyes vacsorameghívást 

nyert a szavazatát leadók közül a szerencsés nyertes.

emléktábla a Fô téren 
Ünnepi megemlékezés keretében leplezték le Óbuda fôterén Kerényi 

Grácia író, mûfordító emléktábláját, aki az 1970-es, 1980-as évek 

meghatározó ellenzéki személyisége volt. 

Kerényi a lengyel-magyar barátság elôfutáraként a kádári dik-

tatúra éveiben is jó kapcsolatot ápolt a lengyel katolikus egyház 

vezetôivel. A megemlékezésen jelen volt barátja, Włodzimierz 

Odojewski író is.

kitüntetések, díjak 

óbuda díszpolgára-díj:
Fodor István
Ericsson Magyarország 

egykori elnöke 

óbuda kultúrájáért-díj:
Kobzos Kiss Tamás 
énekmondó, zenemûvész

Óbudai Népzenei Iskola igazgatója

óbuda sportolója-díj: 
Mincza-Nébald Ildikó
olimpiai bronzérmes vívó

Gyurta Dániel 
olimpiai ezüstérmes, 

világbajnok és többszörös 

Európa bajnok úszó 

Hidegkuti Nándor emlékplakett:
Sinkó Andrea
Óbudai Wellness és Diáksport 

Egyesület elnöke

Fischer ágoston szociális díj:
Czöndör Istvánné
Óbudai Szociális Központ

intézményvezetô-helyettese

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjban 25 általános iskolai, illetve 

gimnazista diák részesült, további két tanuló pedig az Óbudai Sport 

és Szabadidô Nonprofit Kft. támogatottja lett.

a kultúra kerületi színpadán 
az elmúlt évben nagy mozgást, 
számos figyelemre méltó pro-
dukciót, kiállítást láthattak az 
érdeklôdôk. Minek köszönhetô 
ez a pezsgés?
Az Óbudai Kulturális Központ há-

rom helyszínen – a San Marco 

utcai Mûvelôdési Központban, a 

Csillaghegyi Közösségi Házban és 

a Békásmegyeri Közösségi Házban – nyújt változatos programot 

a kerületben élôk számára. Az egyik legjelentôsebb újítás a sikeres 

színházi elôadások repertoárra vétele volt. 

Az egyik legfontosabb változás az Óbudai Múzeumot érinti – az ön-

kormányzat támogatásával és pályázaton elnyert pénz segítségével 

folyik a múzeum átépítése és új állandó kiállítás létrehozása. A Tár-

saskör folytatta megszokott, magas színvonalú tevékenységét. 

Telt ház mellett, nagy sikerrel zajlottak az Óbudai Nyár programjai. 

Az Óbudai Advent rendezvényei egyre népszerûbbek, az ingyenes 

jégpálya pedig az egyik legnagyszerûbb újítás, amely sokakat vonz 

a Fô térre.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy nagyon jó a kapcsolat és az 

együttmûködés a kerületben lévô, nem önkormányzati fenntartású 

kulturális intézményekkel is. 

a kerületben élôk komfortérzetét jelentôsen javítja, ha rende-
zett és tiszta a lakókörnyezetük. Hogyan ösztönözte a kerület, 
hogy ezért tegyenek is az érintettek?
Az önkormányzat környezetvédelem területén kifejtett aktivitását 

elsôsorban a környezetvédelmi programunk, és az arra épülô éves 

cselekvési tervünk határozta meg. A legfontosabb, hogy tudatosít-

suk mindenkiben a környezetvédelem fontosságát, kialakuljon és ter-

mészetessé váljon a környezettudatos gondolkodás és cselekvés.

Az egyik legnagyobb elôrelépés a szelektív hulladékgyûjtés terén 

történt. Az elôzô évben próbaként indítottuk el a helyben történô 

szelektív hulladékgyûjtés megszervezését, ami azt jelentette, 

hogy társasházak lépcsôházaiban PET-palack és fém italos doboz 

gyûjtôket helyeztünk ki. A próba jól sikerült, 2009-ben számos tár-

sasház csatlakozott a kezdeményezéshez. Jelenleg mintegy 11 ezer 

lakás vesz részt a helyben történô szelektív hulladékgyûjtésben.

Pályázati forrásokkal ösztönöztük a lakóközösségeket, hogy köz-

vetlen környezetükben minél több növényt és fát ültetessenek, így 

alakítva a városrész zöld arculatát. 

Oktatási intézményeink között már évek óta folyik az önkormányzat 

által meghirdetett „Tiszta, virágos óvoda”, illetve a „Tiszta, virágos 

iskola” verseny. Intézményeink egyre szebbek, egyre „zöldebbek”, 

ami ennek a nemes versenynek az egyik legnagyobb eredménye. 

Még több kultúra
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e+e és veszélyes hulladékok ingyenes begyûjtése
2009-ben megszerveztük tavasszal és ôsszel a lakosság számára 

az ingyenes elektronikai és elektromos, valamint veszélyes hulladék 

begyûjtését. Az ÖKOMAT Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koor-

dináló Kht.-val közösen végrehajtott akcióban számos híradástech-

nikai és számítástechnikai berendezés, valamint háztartási kisgép 

kerülhetett szakszerû újrahasznosításra. 

szemben az illegális táblákkal
Hadat üzent az önkormányzat az engedéllyel nem rendelkezô köz-

területi reklámtábláknak. A szabályok áthágásán túl az elburjánzó 

hirdetôtáblák a városképet is jelentôsen rontják. Az elsô táblát a 

Szépvölgyi út és a Lajos utca sarkáról szállították el, majd a Buda 

Média Kft., illetve a Közterület-felügyelet munkatársai a kerület-

ben a táblabegyûjtési kampány keretében, az év végéig mintegy 

negyven illegális hirdetôfelületet távolítottak el a közterületekrôl.

rendezettebb utcakép
A kerület vezetése arra tett javaslatot, hogy a pártok és jelölô szer-

vezetek a kampányokban önkorlátozó módon, csak az erre kijelölt 

helyeken ragasszák fel plakátjaikat, szem elôtt tartva a lakosság 

érdekeit. A pártok helyi képviselôi önkéntesen lemondtak a koráb-

ban alkalmazott vadplakát-ragasztási gyakorlatról, és az európai 

parlamenti választások elôtti idôszakban példamutató módon tar-

tózkodtak az illegális politikai hirdetési plakátok kiragasztásától. 

Ezzel a lépéssel is felhívták a figyelmet az illegális plakátragasz-

tás káros gyakorlatára, egyben példát mutattak az üzleti élet azon 

szereplôi számára, akik a közterület összképének rontásával törek-

szenek gazdasági elôny szerzésére. 

Levegôtisztaság és zajvédelem
A kerület legneuralgikusabb pontjain, levegôszennyezettség és zaj 

mérésre alkalmas berendezéseket helyeztünk ki a kerületi lakosok 

érdekében. A zajterhelés kezelésének érdekében létrehoztunk egy 

Légiforgalmi Egyesületet, melynek alapvetô célja a légiforgalmi zaj 

által okozott problémák feltárása, nyilvánosságra hozatala, orvos-

lásának elôsegítése.

Maradjon szép, ami zöld
A helyhatóság lakóközösségek és civil szervezetek részére pályá-

zatot írt ki a kerület zöld területeinek gondozására. Összesen 32 

pályázat érkezett be, közel 7 millió forint támogatási igénnyel. A 

pozitívan elbírált pályázók részére 100.000 – 250.000 forint kö-

zötti összegeket szavazott meg az illetékes bizottság, így összesen 

4.525.000 forintból gazdálkodhatnak a környezetükért tenni akaró 

csoportok. A sikernek köszönhetôen 2010-ben is biztosítja az ön-

kormányzat ezt a lehetôséget a lakosság számára.

sikeres a komposztálási program
Jelentôs elôrelépés történt a komposztálás terén. Az FKF Zrt.-vel 

együttmûködve az önkormányzat lakossági mintaprogramot indí-

tott. A helyhatóság által kiegészített összegbôl komposztáló ke-

reteket vásárolt oktatási intézményekbe és arra a 100 kertes in-

gatlanra, melyek az Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület, a 

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület és az Óbudai Hegyvidékiek Egye-

sülete révén kerültek a mintaprogramba. 

A támogatásért a kertek tulajdonosai vállalták, hogy képzésen 

vesznek részt, a komposztálást legalább 3 évig gondosan végzik és 

a megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat terjesztik lakókörnye-

zöldebb óbuda

zetükben. 2009 végéig 70 ingatlan kapcsolódott be a programba. 

A lakossági komposztálási program segítése érdekében elkészült 

egy kiadvány is, amelyben a legfontosabb tudnivalók olvashatóak.

szemétgyûjtés a civilekkel
2009 áprilisában és októberében került sor a lakossággal közösen 

a nagytakarítási akcióra. A „Tavaszi nagytakarítás” keretében a 

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület, az Óbor-kör, az Óhegy Egye-

sület, az Aquincum-Mocsáros Egyesület és az Óbudai Sportegye-

sület bevonásával, mintegy 200 fô részvételével – Csillaghegy 

és Békásmegyer-Ófalu közterületeit, a Szentendrei út – Határ 

út – Mocsáros által határolt területet, a Táborhegy közterületeit 

és a Római-partot takarították ki  a résztvevôk. Összesen mint-

egy 120 m3-nyi illegális szemét és 180 m3-nyi lehullott falevél, 

zöldhulladék összegyûjtésérôl és elszállításáról gondoskodott az 

önkormányzat.

tisztaság otthon kultúra biztonság nyugalom hagyomány fejlôdés rend érték

óbuda-békásmegyer Önkormányzatának 2009 áprilisában 
jutott tudomására, hogy a tulajdonában álló Hajógyári sziget 
szélén található 13.3 hektár területû galériaerdôben jelentôs 
mértékû illegális fakivágás történt.
a kerület még aznap feljelentést tett a kerületi rendôr-
kapitányságon természetkárosítás bûntette, valamint falo-
pás tárgyában, ezzel párhuzamosan pedig szakértôi vélemény 
elkészítését rendelte el. a megküldött elôzetes szakvélemény 
megállapítja: 234 darab fát engedély nélkül vágtak ki, az 
okozott kár összegét 134.550.000 forintra becsülik.
a sziget kft. elismerte, hogy a fakivágás az ô megbízásukból 
történt. 
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2009-ben milyen új kihívások-
kal szembesült a hivatal, hogyan 
sikerült alkalmazkodni a meg-
változott szabályokhoz?
A Polgármesteri Hivatal a korábbi 

évekhez hasonlóan 2009-ben is 

jelentôs ügyiratforgalmat bonyo-

lított: a novemberig bezárólag el-

készült hatósági statisztikai ada-

tok alapján megállapítható, hogy 

a feldolgozott iratok száma már most meghaladja a 182 ezret. 

Ez a klasszikus hatósági területeken (igazgatási, szociális, építési 

ügyek, gyámhivatal) dolgozó munkatársak számára komoly kihívás, 

a feladatokat gyakran csak túlmunka végzésével tudják határidôre 

elvégezni. Tovább nehezíti a helyzetet a gyakran (év közben több-

ször is) jelentôs változásokat eredményezô ágazati jogszabályok 

módosítása, amelyhez az idén még egy súlyosbító tényezô is já-

rult: az általános eljárási törvény 2009. október 1-jétôl hatályba 

lépett átfogó módosítása, illetve ezzel összefüggésben az ágazati 

eljárási törvények módosításai. A leglényegesebb változások közé 

tartozik a határidôk napok helyett munkanapokban történô meg-

határozása (az általános ügyintézési határidô 30 nap helyett 22 

munkanap, amelybe mostantól a döntés közlését – postára adá-

sát – is bele kell számítani), az 5 munkanapos belsô ügyintézési 

határidô bevezetése (ami bizonyos eljárási cselekmények esetén 

ab ovo betarthatatlan), az eljárási cselekmények formalizálása (az 

ügy érdemén kívül esô minden más kérdésben kötelezô alakiságú 

végzést kell hozni, míg korábban csak az eldöntendô kérdések ese-

tében volt kötelezô a formális döntés).

az önkormányzat képviselôtestülete számos jogszabályt mó-
dosított, és újakat is alkotott. december végéig milyen egyen-
leg húzható?
A képviselôtestület mûködésével összefüggésben nagyságrend-

jét tekintve az idei feladatok közül kiemelkednek a 2009. január 

1-jétôl hatályos költségvetési szervek jogállására vonatkozó új 

törvénybôl adódó feladatok, amely a teljes intézményhálózat (45 

intézmény) mûködési dokumentumainak (alapító okirat, szervezeti 

és mûködési szabályzat) felülvizsgálatát, és az új követelmények 

megfelelô módosítását jelentette. 

A képviselôtestületi üléseken ebben az évben – novemberig be-

zárólag – 719 határozat született, a bizottságok pedig több, mint 

1900 határozatot hoztak.

2009-ben a képviselôtestület 51 rendeletet alkotott, melybôl – a 

2009. évi költségvetési rendelet és a 2008. évi zárszámadás elfoga-

dásáról szóló rendelet kivételével – mindössze két új rendelet szü-

letett, a többi korábbi szabályozás módosítása, ami összességében 

73 rendeletet érintett. Új rendeletet alkotott a képviselôtestület az 

önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatrendszerérôl és egy 

egységes pályáztatási-támogatási rendszerrôl, valamint a jármûvek 

közterületrôl történô elszállításáról. Jelentôsen módosultak az 

ebtartásra, az útépítési és közmûvesítési hozzájárulásra, a zajvéde-

lemre, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésére 

vonatkozó helyi szabályok. Az idén fejezôdött be – a 2008 január-

jában megkezdett – EU-jogharmonizációs munka is a belsô piaci 

szolgáltatásokról szóló irányelv átültetésével kapcsolatban.

Mennyire elégedett Ön a hivatal pontos munkavég-
zésével?

9.2%

2.4%
nem elégedett

elégedett
18.9%

teljes mértékben
elégedett

62.4%

5.9%

1.2%
inkább
nem elégedett

inkább elégedett

nem tudja,
nem válaszolt

Mennyire elégedett Ön a hivatal dolgozóinak se gí-
tôkész munkavégzésével?

7.6%

1.9%
nem elégedett

elégedett
15.6%

teljes mértékben
elégedett

66.0%

7.6%

1.4%
inkább
nem elégedett

inkább elégedett

nem tudja,
nem válaszolt

Mindent egybevetve, összességében inkább kedvezô, 
vagy inkább kedvezôtlen a véleménye a Polgármes-
teri Hivatal munkájáról?

inkább
kedvezôtlen

7.8%

inkább kedvezô
66.0%

nem tudja,
nem válaszolt

26.2%
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