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Beszámoló Óbuda-Békásmegyer Önkormányz atának elmúlt évi munkájáról – 2013. január

Közösségépítés, felelős gazdálkodás
és szociális gondoskodás
Stabilan őrzi működőképességét a III. kerület a gazdasági válság
és az általános kiigazítások ellenére. Tavaly is pontosan tervezett
költségvetést fogadott el a képviselő-testület. Az volt a cél, hogy
ne növekedjen az adósságállomány. A megszabott keretek mire
adnak lehetőséget a városrész számára? – kérdeztük Bús Balázs
polgármestertől.
Kétségkívül 2007–2008 óta a gazdasági válság jelentős mértékben
meghatározza aktuális költségvetésünket. Ez az oka annak is, hogy
évről évre csökkennek például az ingatlanértékesítésből származó
bevételeink. Emellett az előző ciklusban jelentősen mérséklődtek az
államtól kapott támogatások is. Úgy sikerült átalakítani az elmúlt
időszakban az önkormányzat működését, hogy nem kellett intézményt bezárni, az oktatás színvonalát pedig még javítani is tudtuk.
Emellett olyan fejlesztéseket próbáltunk megvalósítani, amelyek
ugyan nem látványosak, de elengedhetetlenül szükségesek. Nagyon
vigyáztunk arra, hogy az önkormányzat ne adósodjon el. Bár van egy
minimális mértékű adósságállományunk, de ez jelentősen elmarad
a főváros más kerületeinek, illetve a hasonló nagyságrendű települések adósságától.

Az interjú a 8. oldalon folytatódik.

KÖZÖSSÉGET ÉPÍTÜNK
ségekből kialakított térben rendezvények, civil és vállalkozói fórumok

Interjú theisz Bálint alpolgármesterrel

kapnak helyet, de lehetőség nyílhat itt a kerület turisztikai szempontból
vonzó helyeinek bemutatására is.

Milyen döntéseken keresztül veze-

Az Európai Unió és önkormányzatunk közös finanszírozásában meg-

tett az út ahhoz, hogy sikerült meg-

valósult sokrétű fejlesztés, kulturális, közösségi, idegenforgalmi és

őrizni az önkormányzat pénzügyi

gazdasági szempontból is élhetőbbé, komfortosabbá tette Óbuda-Újlak

stabilitását?

központját.

Az előző évekhez hasonlóan 2012ben is felelősségteljes gazdálkodást folytatott az önkormányzat.
A kerület fővárosi forrásmegosztásból és központi támogatásból
származó bevételei az elmúlt évben tovább csökkentek, ezért az

Befejeződött az 1982-ben épült, nyolcvanhét férőhelyes Arató Emil téri

Akadálymentesítettük, így a mozgásukban korlátozottak számára is

önkormányzat pénzügyi-likviditási

bölcsőde energetikai felújítása. Az Európai Unió támogatásával történt

megközelíthetővé vált a Szent Margit Rendelőintézet Tüdőgondozójának,

egyensúlyának megőrzése érde-

beruházás felére csökkenti az intézmény energiafelhasználását, mivel

valamint a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztályának és

kében a 2012. évi költségvetést különösen átgondolt takarékossági

nem távhővel, hanem saját gázkazánnal fűtik az épületet. A fejlesztés

az Oktatási és Kulturális Főosztálynak helyet adó Laktanyai utcai épü-

szemlélettel kellett megalkotni és végrehajtani, hiszen 2013-tól már

során a kivitelező kicserélte a nyílászárókat, elvégezte az épület külső

let. A főbejárat mellett liftet, az épületben pedig több akadálymentes

forráshiány nélkül kell megtervezni a költségvetés kiadási oldalát.

hőszigetelését, és megszépült a bölcsőde homlokzata is.

vizesblokkot építtettünk, de átalakultak az ügyfélfogadó terek, ügyfél-

A jelenlegi gazdasági válságkörülmények között nagy eredménynek tar-

ablakok is. Az épület energetikai szempontból is megújult. A több mint

tom, hogy a tavalyi évben is sikerült elérni céljainkat: megfontolt takaré-

Új kutyafuttatók épültek. A Zab utca – Búza utca kereszteződése mellett

2 ezer négyzetméter alapterületű intézmény üzemeltetése jelentősen

kossági intézkedésekkel megőriztük az önkormányzat pénzügyi egyen-

ötvenszer tíz méteres kerítéssel vettük körül a területet, ahol kutyaürü-

olcsóbbá vált, miután a külső hőszigetelés és a nyílászárók cseréje ál-

súlyát és biztosítottuk a működési feladataink zavartalan ellátását.

lék- és hulladékgyűjtő ládákat is felszereltünk.

tal, illetve a fűtési rendszer korszerűsítése révén csökkenteni lehetett a

A Városfal utcában ugyancsak körbekerített és játékokkal ellátott, közel

felhasznált energiamennyiséget.

2013-ban egy átalakuló közigazgatásban és ehhez kapcsolódóan
A Kolosy téren illetve a Bécsi út mellett díszkutakat állítottunk fel, ame-

megváltozó finanszírozás mellett kell végeznünk a feladatainkat,

1000 négyzetméteres kutyafuttató áll a gazdák rendelkezésére. Terve-

lyek körül ülőbútorok, gyepszigetek és fák találhatók. A felújításnak kö-

amely szükségessé teszi, hogy az önkormányzat által az elmúlt évek-

ink között szerepel, hogy 2013-ban újabb kutyafuttatókat hozunk létre,

szönhetően megújult a közösségi tér, amely vonzó lehet a kereskedelmi

ben következetesen érvényesített felelős gazdálkodási gyakorlatot

ezzel védve a többi zöldterületünket is. Az eddig átadott létesítmények-

és vendéglátóipari fejlesztések, illetve a kulturális rendezvények szer-

tovább folytassuk az új esztendőben.

kel együtt már közel egy tucat helyen lehet a kutyákat póráz és szájkosár

vezői számára is.

nélkül szabadon engedni.

Mi volt a 2012-es év legnagyobb kihívása a városüzemeltetés terén?
A Kolosy téri piac több mint 1000 négyzetméteres homlokzatfelújításán

A legnagyobb kihívást egyértelműen az jelentette számunkra, hogy a csök-

Új tornaterem épült a Reménység utcai Százszorszép Óvoda gyermekei

kívül a belső udvar régi ponyvafedését üvegtetőre cseréltük, új és kor-

kenő költségvetési forrásokat, miként tudjuk a lehető leghatékonyabban

számára. Eddig a közeli művelődési házba voltak kénytelenek átvinni a

szerű, igényes elárusítóhelyeket alakítottunk ki, a piaccsarnok fűtötté

felhasználni. Az önkormányzat igyekezett a szűkülő kereteket úgy haszno-

gyermekeket, ha meg akarták mozgatni őket. Ezentúl viszont a hatvan

vált. Emellett megszépült az udvar burkolata, és a kornak megfelelő

sítani, hogy – a helyben élők megelégedésére – minél több, felújítási, javítá-

négyzetméteres saját tornateremben tarthatnak számukra mozgásfej-

csatornarendszert, vizesblokkot, elektromos hálózatot építettünk ki. A

si és karbantartási feladatot végezzen el a kerület közterületein.

lesztő, tartásjavító foglalkozásokat, néptáncot, és focizhatnak is itt a

piacot és teljes környezetét akadálymentesítettük, így a mozgásukban

kicsik. A beruházásnak köszönhetően az új szárny ún. zöldtetőt kapott,

korlátozottak számára is elérhetővé vált.

Melyek azok a fejlesztések, amelyeket külön is fontosnak tart meg-

különböző növényekkel – fűvel, bokrokkal – ültettük be a tetőt. Ezáltal

említeni?

visszapótoltuk az építéssel elvett zöld területet, és az épület szigetelé-

A Kolosy tér környékének megújítása mellett, jelentős közút és jár-

sét is javítottuk.

dafelújítást, valamint zöldterület-rehabilitációt végeztünk a kerületben. Útépítést végeztünk a Mély utcában, Ádám utcában és a Perje
Az önkormányzat Védőnői Szolgálatának infrastruktúrája új helyiség-

utcában, s megújult többek között a nagy forgalmú Gázgyár utca asz-

gel bővült, miután a 142 négyzetméteres, Vöröskereszt utca 11. szám

faltburkolata is. Számos régóta húzódó fejlesztést valósítottunk meg

alatti ingatlan üresen álló helyisége megújult. A gyermekfogászattal és

az elmúlt évben, hiszen végre sikerült rendezni a Mészkő utca – Sa-

háziorvosi rendelővel megosztott épület zsúfoltsága csökkent, a felújí-

roglya utca közötti terület vízelvezetését, valamint előrelépést elérni

tott helyiségben két területi és három iskolai védőnő kapott elhelyezést.

a közvilágítási hálózat fejlesztése terén, s elindítottuk a lakótelepek
forgalomtechnikai fölülvizsgálatát is. Tovább folytattuk a nagy siker-
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Átadtuk az Óbudai Promenádot. A fejlesztések eredményeképpen a La-

nek örvendő közterületi fitneszparkok létesítését és a békásmegyeri

jos utca – Szépvölgyi út – Bécsi út – Nagyszombat utca által határolt te-

fiatalok örömmel fogadták az első, kerületi önkormányzati beruhá-

rület új térburkolatot kapott, ami a hozzá kapcsolódó kibővített zöldfelü-

zásban épült kerékpár és gördeszka pályát. A lakosság komfortérze-

letekkel mindenki számára otthonosabbá és kellemesebbé teszi a min-

tének javítása érdekében új közterületi padokat és hulladékgyűjtőket

dennapokat. Megújult a közvilágítás, parkolók és gyalogoszóna került

helyeztünk ki. A kánikulai időszakban párakapuk felállításával igye-

kialakításra, valamint forgalomcsillapító megoldásokat alkalmaztunk.

keztünk segítséget nyújtani a lakosságnak a hőség elviselésében.

A fejlesztés keretében teljesen felújítottuk a Kolosy téri piacot. Ennek

Sikeresen vettünk részt az Új Széchenyi Terv épületenergetikai pá-

Az önkormányzat 2013-ban is kiemelt figyelmet kíván fordítani a köz-

első emeletén működik a Civilház, Óbuda-Újlak Kulturális és Informáci-

lyázatán. Ennek eredményeként újulhatott meg a Kerék Utcai Általá-

területeink állapotának javítására, amelyhez persze elengedhetet-

ós Központja, mely a helyi kulturális élet fellendülését, a civil kezdemé-

nos Iskola. A felújítás során kicseréltettük az ajtókat, az ablakokat,

len, hogy a lakosság magénak érezze a fejlesztéseket és gondosan

nyezések támogatását segíti elő. A korábban raktárként használt helyi-

szigeteltettük a falakat és a tetőt, szabályozhatóvá tettük a távfűtést.

vigyázzon a létrehozott értékekre.
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a kultúra városa
és a Perje utcában. Felújítottuk a Gázgyár utcában a régi aszfaltburkolatot. Útjavításokat végeztünk aszfaltszőnyegezéssel a Laborc utcában is.
Jelentős méretű járdafelújításra került sor a Szőlő utcában, valamint a
Mátyás király úton. Utóbbinál döntött szegély kialakításával és pollerek
kihelyezésével szabályoztuk a járdán parkolást, emellett rekultiváltuk
az elöregedett faállományt is.

1941-ben csillaghegyi polgárok közadakozásából állították fel a magyar

Óbuda Napja az együttlétről, kultúráról, sportról, egészségről, kikap-

nemzet összetartozását jelképező Országzászlót a Petőfi téren. Az em-

csolódásról és az összetartozásról szól. Halász Judit koncertje után Bús

Összesen 7000 négyzetmétert szigeteltettünk le, és csak ablakokból

lékművet 1945 után elbontották. Idén a csillaghegyi polgárok kezdemé-

Balázs polgármester átadta a kerület díjait, kitüntetéseit. Ezt követően a

527 darabot cseréltettünk új, jól zárható, légszigetelt műanyagra. Az

nyezésre, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata újból felállította az

Szentlélek téri, békásmegyeri és csillaghegyi színpadokon egymást vál-

új ablakoknak köszönhetően sokkal világosabb lett a tornaterem, ami-

Országzászlót eredeti helyén. Az emlékmű újraépítése a kerület, vala-

tották a neves művészek és a kerületi kulturális élet szereplői.

nek hatására az áramszámlán is sokat spórolhat majd az intézmény. A

mint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásának, és a

Meggyfa Utcai Óvoda külseje is megújult, az ötvenéves intézmény va-

lakosság adományainak köszönhetően valósult meg.

kolása és színezése korszerű megjelenésűvé és barátságosabbá tette
a nagy múltú óvodát.

Megoldottuk a Mészkő utca – Saroglya utca közötti terület vízelvezetését.
Ennek köszönhetően a környező nyolcvannyolc hektár területről zápor
esetén a víz szabályozottan, késleltetve távozhat. Munkánknak köszönhetően a már évek óta vizesedő pincék kiszáradtak, a lakóknak nem kell a
továbbiakban a vizet szivattyúzniuk. Megnyílt a lehetősége a Mészkő és a
Saroglya utcákra merőlegesen betorkolló utcák víztelenítésének is.

Békásmegyeren – a hagyományok folytatásaként – a Közbiztonsági Nap
keretében tűzoltó-, mentő-, katasztrófavédelmi bemutatót láthattak az
érdeklődők. Csillaghegyen egész nap kézműves foglalkozások, népi jáA restaurálást követően felállítottuk a Fogadalmi oltár néven is ismert

tékok zajlottak. A színpadon este az R-Go lépett fel. A napot a Szentlélek

Befejeződött a Remetehegyi út – Kolostor utca körforgalom megépítésé-

Szent Flórián szoborcsoportot. A munkálatokat a Braunhaxler Egyesü-

téren a Vad Fruttik koncertje zárta.

nek II. üteme is. A csomópont jelentős forgalma, a korábbi torlódások, va-

let kezdeményezte. A kerület védőszentjét, Szent Flóriánt, valamint Néri

Fontos szerepet kapott az ünnepen az Óbudai Piknik, hiszen az önszer-

lamint a gyalogosok biztonságos átkelése érdekében vált szükségessé az

Szent Fülöpöt és Borromei Károlyt ábrázoló szoboregyüttes avatására és

veződő csoportok keretében közelebb kerülhettek egymáshoz a szom-

átépítés, új gyalogátkelőhelyek kialakítása és a közvilágítás megerősítése.

felszentelésére, több mint hatvanévnyi várakozás után kerülhetett sor.

szédok, a lakóközösségek tagjai.

Teljes szerkezetű útépítést végeztünk a Mély utcában, az Ádám utcában
Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. szervezésében és üzemeltetésével heti
Termelői Piac és Vásár nyílt a római úti lakótelepen, a Vízimolnár utcai parkolóban, és a kaszásdűlői lakótelepen, a Huszti út és Kaszásdűlő
utca által határolt területen. E két utóbbi helyszínen őstermelők, családi
manufaktúrák, kézművesek, kistermelők és kisvállalkozások termékeivel találkozhatnak a vásárlók.
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Amire óbudaiként büszkék lehetünk

Óbuda album iBookon. Halász Gábor hetven éve megírt, Vázlat Óbu-

A Kiscelli Kálvária felújítására egyesületek és művészek részvételével

dáról című cikkében múlt, jelen és jövő találkozik. Az iPadra letölthető

polgári összefogás szerveződött. A Kiscelli Múzeum elől induló kereszt-

különleges elektronikus könyv segítségével, egy virtuális séta során az

út (végén a Golgota szoborcsoporttal) az idők folyamán megrongálódott.

egész kerület bejárható.

Stációit és a szobrokat már több alkalommal felújították, teljes rekonst-

tivál tavaly már 20. születésnapját ünnepelte. A kerületbe több száz-

rukciójára azonban eddig nem kerülhetett sor. A polgári összefogást tá-

ezer bel- és külföldi fiatalt vonzó eseményt Európa huszonöt legna-

mogatva a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert összeggel, illetve

gyobb fesztiválja közül a European Festival Awardson a legjobbnak

az Óhegy Egyesület által szervezett jótékonysági gospel koncert bevéte-

ismerték el. A Sziget nemcsak a zenei kínálata miatt, hanem a kul-

lével a keresztút helyreállítása is elkezdődhetett.

turális sokszínűsége, a különböző kisebbségek kultúrájának bemu-

Az Óbudai Hajógyári Szigeten évről évre megrendezett Sziget Fesz-

tatása, a civil törekvések népszerűsítése, valamint a szolgáltatások
változatossága miatt kaphatta meg a fődíjat.

Tizenkettedik alkalommal, hatvankilenc ingyenes programmal, tíz
helyszínen kínált komoly- és könnyűzenei koncerteket, családi- és
gyermekprogramokat, színházi előadásokat, kiállításokat és mozifilmeket az Óbudai Nyár. A rendezvény számos újdonsággal bővült:
Már öt éve nyújt segítséget és kikapcsolódási lehetőséget a Könyvet

rendhagyó köztéri kiállítás nyílt Gruber Béla festőművész alkotásai-

házhoz szolgáltatás idős, mozgásukban korlátozott, lakásukhoz kötött,

ból, 1600-an jöttek el a Múzeumok Éjszakájára a Kiscelli Múzeumba;

hátrányos helyzetű óbudai lakosoknak. A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-

a Római-parton, a Bibliocikliben pedig helyben olvasható kiadványok,

tár által biztosított mobil könyvtári szolgáltatásnak köszönhetően évről

folyóiratok, gyerekkönyvek között válogathattak az olvasni vágyók. A

évre rendszeresen 20-22 rászoruló jut olvasnivalóhoz (az együttműkö-

nyári könnyedség mögött értéket hordozó rendezvény összefogta a

dést 2014 végéig meghosszabbították). A szolgáltatást az Óbudai Platán

kulturális intézményeket, melyek között a kulturális programfüzetek,

A jövőben nem lehet play back előadás, zene csak élőben szólhat Óbu-

Könyvtárban is igényelhetik (telefonon) a rászorulók.

az Óbuda Applikáció és a Múzeumok és galériák Óbudán című új tér-

da-Békásmegyer Önkormányzata saját nagyrendezvényein. Gryllus

képfüzet segítette az eligazodást.

Dániel zeneszerző, előadóművész kezdeményezésére a képviselőtes-

Szabad könyvcserére nyílik lehetőség közterületen. Három Könyv

tület megszavazta, hogy az önkormányzat által fenntartott közösségi

Európai uniós pályázati és fővárosi forrásokból újult meg nyáron az

Megálló népszerűsíti az olvasást Óbudán. A Római téren, a Mátyás ki-

házakban csak és kizárólag élő produkciók – élőhanggal, akusztikus

Aquincum Múzeum, a Pannónia Provincia Program nevű építési be-

rály úton és a Szentlélek téren felállított ingyenes könyvszekrények ál-

vagy elektronikus hangszerekkel előadott élőzenei koncertek támo-

ruházás keretében. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában mű-

landóan cserélődő könyvkészlettel az olvasást szerető emberekkel való

gathatók közpénzekből. Ezzel a valódi teljesítmény, az értékalapú elő-

ködő intézmény több mint egy hektáros területén 600 négyzetméter

találkozás helyszínéül is szolgálnak.

adó-művészeti programok mellé állt az önkormányzat a kommersz

új múzeumi tér áll a római kor iránt érdeklődők rendelkezésére.

produkciókkal szemben.

Megépült az új bejárati egység, előtte a parkoló és biciklitárolók.
Elkészült a múzeumpedagógiai foglalkoztató, a kisgyermekek számára római játszóteret építettek, és árnyékot adó zöld felületet is
kialakítottak. A múzeum legérdekesebb újdonsága a kronoszkóp,
és a korabeli épületek technikájával megépített és berendezett
festőház. A pincében virtuális tér és játszószoba várja a fiatalabb
látogatókat.

Június utolsó hétvégéjén a 250 éves hagyományokra visszatekintő Óbudai Búcsú keretében került megrendezésre a nemzetiségi kórustalálkozó. A néptáncbemutatók, valamint a hagyományteremtő felvonulás,
utcabál, kirakodóvásár igazi családi programot jelentett. Hét német és
két szlovák nemzetiségi kórus mellett tavaly első alkalommal vett részt
„Óbudára nézve nagy változás állott be” – Harrer Pál és a városegyesí-

a találkozón a lengyel nemzetiségi kórus.

tés kora címmel az Óbudai Múzeum időszaki kiállítása mutatta be a III.
kerület fejlődését a városegyesítéstől egészen az 1910-es évek elejéig.

Óbuda turisztikai vonzerejének a kerületen kívüli megismertetése
Az Idősek Világnapja alkalmából az idős emberek számára az Óbudai

és növelése céljából megalakult az Óbudai Turisztikai Egyesület. Az

A kiállításhoz egy interaktív tér is épült, amely minden korosztály szá-

Kulturális Központ gálaműsort rendezett a Turay Ida Színház művészei-

egyesület összefogja a kerületben a turisztika területén működő vál-

mára megkönnyítette Óbuda e fontos korszakának megismerését, és a

nek közreműködésével. Az őszi évad ezzel a nappal vette kezdetét, majd

lalkozásokat, intézményeket. Velük együttműködve, új lehetőségeket,

városrész első polgármestere emlékének megidézését. A kiállítás mel-

novemberben a képzőművészeti és színházi élményeket nyújtó Művé-

programokat kidolgozva, a III. kerület kulturális, történeti, természeti

lé részletes, színes ismertető kiadvány is készült.

szeti Fesztivállal folytatódott.

és gasztronómiai értékeire irányítja mind a belföldi, mind a külföldi turisták figyelmét.
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Közösségépítés, felelős gazdálkodás

Óbuda gondoskodó város: hogyan jelenik meg ez az egészségügy és a

szolgáltatásokat is. Együttműködünk a Magyar Máltai Szeretetszolgá-

és szociális gondoskodás

szociális ellátások területén?

lattal, de a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségével is, akiknek

Egyrészt abban, hogy önálló lett a Margit Kórház. Köszönetet kell mon-

köszönhetően már napi ötszáz adag étellel könnyítik meg az óbudai rá-

danunk az ebben nyújtott segítségért a Fővárosi Önkormányzat veze-

szorulók mindennapjait.

tésének, Tarlós István főpolgármesternek és Szócska Miklós állam-

az interjú folytatása

titkárnak. Másrészt abban, hogy saját járóbeteg-szakrendelőinket is

A következő ciklusban már nem ülhetnek polgármesterek a Parla-

folyamatosan fejlesztjük. Új röntgengépeket szereztünk be. Ezek rend-

mentben. Meghozta már a személyes jövőjét érintő döntést?

kívül korszerű diagnosztikai berendezések, így joggal várhatjuk tőlük,

Örülök, hogy szétválnak ezek a pozíciók. Számomra soha nem volt kér-

hogy jelentősen javítsák az ellátás színvonalát. Tovább fejlesztettük a

dés, a Fő téri épületben polgármesterként szeretném a jövőben is az

Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében működőképes-

hogy inkább levesszük az ügyet a napirendről, és tovább tárgyaljuk an-

szociális ellátásban azokat a segélyezési formákat, amelyeket idáig is

óbudaiakat és békásmegyerieket képviselni.

ségük megőrzése, esetleges bezárásuk elkerülése volt az elsődleges

nak érdekében, hogy mindenki számára elfogadható döntés szülessen.

működtettünk. Mindezek mellett tovább bővítettük az időseket segítő

szempont, ahol erre lehetőség nyílt, ott pedig fejlesztés is megvaló-

Azt láthatjuk, hogy ennek nyomán az elmúlt években valóban sok terü-

sult. Az anyagi források behatároltsága hogyan éreztette hatását?

leten számottevő fejlődés történt. Az óbudai közösség talán legnagyobb

Úgy gondolom, az intézmények ebből nem sokat érezhettek meg. Nagy-

eredménye, amiért 2006 óta küzdünk, hogy a Szent Margit Kórház újra

szabású fejlesztésekbe nem vágtunk bele, miközben a legégetőbb, leg-

önállóvá vált, és újból az óbudaiakat, mi több a térség lakóit is szolgálja.

Magyarország 10 legnépesebb településének adósságállománya

sabb volt intézményeink működőképességének fenntartása, az oktatás

Apropó, civil szervezetek. Tavaly novemberben adták át az Óbudai Pro-

színvonalának megőrzése, s a szociális ellátások javítása.

menád részeként megújult Kolosy téri piac első emeletén a Civilházat.

Egy főre jutó adósság

során mit tapasztaltak?
Örvendetesen sokan fogalmazták meg különböző kérdésekkel kapcsolatban véleményüket, és javaslatokat is tettek. Ezek egy részére már az
elmúlt évben reagáltunk, orvosoltunk néhány problémát. Egy részüket
pedig, mivel tavaly nem volt rá anyagi forrás, a 2013-as évi költségvetésbe beterveztük be. Ez nagyságrendileg majdnem 350 millió forint. Idén

Budapest (III. ker.)
12,840 Ft

sokhoz forrásokat is rendelnek. A visszaérkezett kérdőívek elemzése

Budapest (XI. ker.)
26,012 Ft

gondolkodásba, a felmerülő ügyek megoldásába, és a közös megoldá-

Budapest (XIV. ker.)
64,974 Ft

Az aktív együttműködés szellemében bevonták a polgárokat a közös

Győr
71,257 Ft

Miskolc
155,057 Ft

és az egész kerület életében.

Debrecen
121,879 Ft

ramokat rendezhetnek, és ezek által új színfoltot jelentenek majd a piac

Szeged
138,890 Ft

fogadó hely lesz, melyet a civil szervezetek magukénak tudhatnak, prog-

Kecskemét
142,660 Ft

Abban bízom, hogy ez úgy fog működni, mint egy befogadó színház. Be-

Nyíregyháza
151,128 Ft

Milyen lehetőségekkel várják itt a civil szféra képviselőit, érdekeltjeit?

Pécs
248,050 Ft

szükségesebb feladatokat természetesen, elvégezzük. Sokkal fonto-

folytatni szeretnénk a párbeszédet a kerületi polgárokkal. Kimondottan
hasznos, hogy ötleteikkel, javaslataikkal megkeresnek minket, és közösen próbáljuk építeni, fejleszteni a városrészt.
Óbuda-Békásmegyeren a kooperáció és a párbeszéd a másutt megszokottnál lényegesen nagyobb szerephez jut. Milyen együttműködést

A kulturális élet, ide értve a sportot is, hogyan illeszkedik a megúju-

feltételez ez a helyi képviselők, a képviselő-testületet alkotó pártok, a

lási folyamatba?

vállalkozók és a civil szervezetek részéről?

A kulturális programok és helyszínek száma folyamatosan nő, akár az

A legfontosabb önkormányzati feladat a közösségépítés, és ebbe sok

Óbudai Nyárra, Óbuda Napjára, akár az Óbudai Adventre gondolok. Min-

minden belefér. A kultúra ennek az egyik leghatékonyabb eszköze. A

dig új helyszínek csatlakoznak. Az Óbudai Promenád is egy ilyen új hely-

sport hasonlóan fontos színtér. Ugyanakkor az óbudai közösségépítésnek része a rászorulók szociális és egészségügyi ellátása is, de említhetném az olyan közösségi terek létrehozását, amelyeket a városla-

fontosnak tartjuk a kerület élete szempontjából, hogy tovább működjön

kók magukénak éreznek. Az Óbudai Promenád kimondottan jó példája

az Óbudai Múzeum részeként. KönyvMegállókat létesítettünk, melyek-

annak, hogyan lehet önkormányzati, civil és vállalkozói összefogásból

Település

Lélekszám

Adósságállomány

Egy főre jutó adósság

Debrecen

205,122

25,000,000,000 Ft

121,879 Ft

Miskolc

167,680

26,000,000,000 Ft

155,057 Ft

szín, mely a következő évi Óbudai Nyár programsorozatban már megje-

Szeged

165,599

23,000,000,000 Ft

138,890 Ft

lenik. De ide sorolhatom azt is, hogy átvettük a Textilmúzeumot, mert

Pécs

153,195

38,000,000,000 Ft

248,050 Ft

Budapest (XI. ker.)

134,552

3,500,000,000 Ft

26,012 Ft

nek pozitív a fogadtatása a lakosság részéről. Ezek számát tovább sze-

Győr

126,304

9,000,000,000 Ft

71,257 Ft

megújítani egy területet. Ez történt Óbuda-Újlakon. Évek óta konstruk-

retnénk növelni. A sport területén kifejezetten jó rendezvénynek tartom

Budapest (III. ker.)

124,611

1,600,000,000 Ft

12,840 Ft

tivitás és együttműködés jellemzi az óbudai képviselő-testületet és az

az Óbudai Olimpiát, mely nagyon sok óbudait megmozgatott, és széles

óbudai közösséget. Szerencsére sok aktív civil szervezet kapcsolódott

körben pozitív visszhangra talált. Szeretnénk, ha az idén is folytatódna,

Nyíregyháza

119,104

18,000,000,000 Ft

151,128 Ft

be az évek során a III. kerület közéletébe. Ezeket az önkormányzat támo-

ha nem is pont ezen a néven. Fitneszparkokat és gördeszkapályát alakí-

Budapest (XIV. ker.)

115,430

7,500,000,000 Ft

64,974 Ft

gatja, mert nagyon sok terhet vesznek le a helyhatóság válláról. A képvi-

tottunk ki, mert ezekre is komoly igény mutatkozott, láthatóan fontosak

Kecskemét

112,155

16,000,000,000 Ft

142,660 Ft

selőket is meg kell említenem, hisz ők is nagy odaadással vesznek részt

a kerületieknek. Mindezek mellett jelentős összegekkel támogatjuk a III.

az óbudai közösség életében. Látható tehát, hogy a helyi ügyek felülírják

kerületi sportszervezetek működését. Szerencsére nagyon sok és sok-

A kerület felelős gazdálkodásának sikerességét mutatja a fenti táblázat is. Az országos összehasonlításban is kifejezetten alacsony eladósodott-

a pártpolitizálást a testületi döntéshozatal során. Ezt természetesen a

féle sportszervezet működik a városrészben. Célunk, hogy minél több

sági mutató egyértelműen tükrözi azt a megfontolt, kiszámítható és felelősségteljes városvezetési gyakorlatot, amelyet Óbuda-Békásmegyeren

kitűnő hivatali és szakbizottsági előkészítés alapozza meg. Előfordul,

fiatal sportoljon a kerületi egyesületekben.

évek óta követünk.
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Tisztább, zöldebb,
biztonságosabb kerület

az önkormányzat közterület-felügyelőivel közösen járőröznek majd
a vízirendőrök. A járőrszolgálat fő feladata a közrend védelme, a vízi
közlekedés biztonságának fenntartása, a balesetmegelőzés és mentési
feladatok ellátása.

Interjú puskás péter alpolgármesterrel
Az elmúlt év kihívása városfejlesztés tekintetében az Óbudai
Promenád megvalósítása volt.
Hogyan értékeli a beruházást?
A projekt az önkormányzat számára a közelmúlt legnagyobb léptékű átfogó, gazdasági, kulturális
és közösségteremtő beruházása.
A nagyszabású beruházás az Európai Unió és a Magyar Állam tá-

A külföldön régóta bevált, illetve néhány vidéki településen alkalmazott

A szelektív hulladékgyűjtést 2006 óta az ASCO Hungária Kft. végzi. Az

gyakorlatot kívánta Óbuda-Békásmegyer városvezetése bevezetni, ami-

önkormányzat a gyűjtőedények házakhoz telepítését azzal támogatja,

kor a városrész összes önkormányzati intézményébe járó óvodásnak és

hogy a telepítési díj egyharmadát fizeti. Az ASCO Kft. is egyharmadot fi-

alsós általános iskolásnak láthatósági mellényt adott. A korcsoportba

zet, a lakókra így már csak egyharmad rész marad. Lakossági panaszok

tartozó, összesen 8146 gyermeket az óvodai felügyeleti idő, illetve a ta-

miatt a kerületben számos szelektív gyűjtősziget szűnt meg, mivel kö-

nítási idő alatt, köztéri közlekedésük során úgynevezett sárga mellény

rülöttük illegális szemétlerakók alakultak ki. A tapasztalat azt mutatta,

védi, és ad nekik biztonságot.

hogy hatékonyabban működik helyben, a lakóépületeknél működő sze-

mogatása mellett valósult meg. A
rekonstrukciós munkálatok 2012
nyarán kezdődhettek, a kivitelezés
december közepéig befejeződött.
A fejlesztések eredményeképpen a Lajos utca – Szépvölgyi út – Bécsi
út – Nagyszombat utca által határolt terület új térburkolatot és kibővített zöldfelületeket kapott. A fejlesztés keretében megújult a közvilá-

lektív hulladékgyűjtés mint a közterületeken lévő gyűjtőszigeteknél,

Annak érdekében, hogy kerületünk egyre tisztább lehessen, a lakosság,

ezért a jövőben ezt a megoldást támogatja az önkormányzat.

a civil szervezetek, intézmények és gazdasági társaságok a Takarítsuk
ki Óbudát! kampány keretében összefogtak, és megszabadították az
utcákat a felhalmozódott közterületi szeméttől és zöldhulladéktól. Az
önkormányzat a környezetvédelmi alapból finanszírozta a konténerek,
zöldhulladékgyűjtő és kommunális szemétgyűjtő zsákokat, illetve a védőkesztyűket. Az akcióban minden eddiginél több magánszemély, civil
szervezet és lakóközösség vett részt.

gítás, parkolók és gyalogos zóna került kialakításra. A Kolosy téren és
a promenád másik oldalán díszkutat állítottunk fel.
Újjászületett a Kolosy téri piac épülete is. A teljes homlokzat felújításán kívül a belső udvar régi ponyvafedését üvegtetőre cseréltük,
valamint fűthetővé vált a piaccsarnok. Emellett megszépült az udvar
burkolata, valamint a piacot és teljes környezetét akadálymentesítettük. Az épületben kapott helyet belső Óbuda kulturális és információs
központja, a Civilház.
2012-ben megújult több intézmény is a kerületben. Milyen tapasztalatok szűrhetők le a felújított épületek üzemeltetése kapcsán?
Sor került a Kerék Utcai Általános Iskola, az Arató Emil téri bölcsőde,
valamint a Laktanya utcai tüdőgondozó épületének épületenergetikai
korszerűsítésére. Ezek során az épületeken homlokzati hőszigetelés,
tetőszigetelés, teljes nyílászárócsere történt, jelentősen megnövelve
ezen intézményeink komfortszintjét. A beruházások célja az épületek
felújítása mellett az üzemeltetési költségek csökkentése volt. Az eddi-

Immáron 23. alkalommal rendezte meg a kerület az ÖKO-7 elnevezésű

gi tapasztalatok alapján egyértelmű a siker, a fűtés költsége több mint

játékos környezet- és természetvédelmi vetélkedőt, melyen a kerület oktatási intézményeinek tanulói vettek részt. A program keretében tavaly a

Az Országos Rendőr-főkapitányság honlapján publikált egy úgynevezett

városrészben élő amatőr művészek Óbuda-Békásmegyer épített és ter-

bűnügyi ponttérképet, mely Budapest kerületeit mutatja be különböző

mészeti értékeit bemutató alkotásaiból – festményekből, grafikákból és

paraméterek alapján. A III. kerület a bűnelkövetési arány szempontjából

fotókból – rendeztek kiállítást a Békásmegyeri Közösségi Házban.

az egyik legbiztonságosabb része a fővárosnak. Kőbányán és Kispesten

40%-kal csökkent a korszerűsített intézményekben.
Szintén EU-s támogatással sikerült akadálymentesítettük a Laktanya
utcai hivatal épületét is.
2012 végén döntöttek az emelt szintű étkeztetés biztosításáról a

kifejezetten sok, a II. kerületben átlag feletti, a XII. kerületben átlag alat-

kerületi intézményekbe járó gyerekek számára. Nem voltak elége-

ti, míg Óbudán az említett két budai kerületben mértnél is kevesebb volt
a betörések száma a jelzett időszakban. Óbuda-Békásmegyer vezetése

Az önkormányzat Fogadj örökbe egy zöld területet! című pályáza-

mindezt a rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség összefo-

ta a kerület közterületeinek rendbehozatalát támogatja. 2012-ben a

gásával végrehajtott, évek óta tartó közbiztonsági program eredményé-

nyertes Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola tanulói, tanárai és

nek tekinti.

a szülők „örökbe fogadták” az iskola és a Tanuszoda között elterülő,
gazdátlan, ősfás területet, ahol kétnapi munkával esztétikus parkot

Miután az utóbbi időben megnövekedett a gyors és nagy vízkiszorítású

alakítottak ki.

tisztább, zöldebb, biztonságosabb kerület

vált indokolttá. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata évek óta törekszik

Önkormányzatunk az október elejétől tartó őszi takarítási kampány

arra, hogy a Duna római-parti szakaszán az evezősök és a motorcsó-

keretében elektromos és elektronikai, valamint egyéb veszélyeshul-

nakosok között fennálló viszályokat megszüntesse, és visszaállítsa az

ladék-begyűjtést szervezett. A kerületben négy helyszínen vették át

evezős sportoknak kedvező feltételeket. Ennek érdekében új motor-

térítésmentesen az olajos, savas, oldószeres, irodatechnikai és egyéb

csónakot vásárolt, és megállapodást kötött a rendőrséggel arról, hogy

veszélyes hulladékot.

tisztább, zöldebb, biztonságosabb kerület

tisztább, zöldebb, biztonságosabb kerület

Kiemelten fontosnak tartjuk a közétkeztetést, ez, azt hiszem, nem szorul magyarázatra. A kerületünkben sem rosszabb, sem jobb nem volt
a közétkeztetés színvonala, mint az országos átlag. Csupán az átlagos
szint elérése azonban a mi véleményünk szerint nem elfogadható. Az
előző közbeszerzésen kiválasztott szolgáltató az előirányzatunkhoz
képest jóval alacsonyabb áron vállalta a feladatot, ezért az önkor-

motorcsónakok, jachtok, jetskik száma a Dunán, hathatósabb felügyelet
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dettek az eddigi szolgáltatással?

tisztább, zöldebb, biztonságosabb kerület

mányzatnál megtakarítás keletkezett. Ezt az összeget fordítottuk arra,
hogy emelt szintű étkeztetést vezessünk be a kerületben, így a szülőket pluszköltségek nem terhelik.

tisztább, zöldebb, biztonságosabb kerület
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gondoskodó óbuda
A Duna medrének vizsgálata során bombát találtak októberben az
északi vasúti híd közelében. A polgármester felügyelete mellett kezdődött meg 1 kilométeres körzetben a mintegy 8000 ember kitelepítése. A
kerület befogadó állomásokat jelölt ki, és gondoskodott az otthonaikat
elhagyók ellátásáról. Miután a tűzszerészek hatástalanították a robbanószerkezetet, mindenki visszatérhetett lakóhelyére.

A kormányzati intézkedések nyomán a III. kerület és az agglomeráció
fekvőbeteg-ellátását újra a korábban, több mint ötszáz ággyal működő
Fővárosi fenntartású a Békásmegyer hegy felőli oldalánál található

Szent Margit Kórház végzi. Óbuda-Békásmegyer 2006 óta minden fó-

Gőtés tó, azonban a kerület a fenntartó helyett elvégezte a terület re-

rumon kérte a szociálliberális kabinet döntésének megváltoztatását, de

habilitációját. A tavacskák felületét benövő gyékény és nád kivágása,

csak a kormányváltást követően történt érdemi változás. Óbuda 2010-

valamint a területen felhalmozott háztartási és egyéb hulladék össze-

ben levélben fordult Tarlós István főpolgármesterhez, aki felkarolta az

gyűjtése után már megújult környezet várja az ide látogatókat.

ügyet. 2012-ben Bús Balázs parlamenti interpellációjára az egészségügyi államtitkár pozitív választ adott, így az ügy megnyugtató módon záA kerületi rendőrkapitány két új Dacia Duster típusú gépkocsit vehetett
át decemberben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatától. A járművek a

rult, közel 200 ezer ember megfelelő színvonalú egészségügyi ellátásának kérdése oldódott meg.

rendőrautóvá alakítás után már járőrautóként szolgálják a kerületben
élők nyugalmát. Az egyik gépkocsit a bűnügyi szolgálat használja, a másik, amely 4 kerék meghajtású, a közrendvédelmi járőrszolgálat munkáját könnyíti meg, elsősorban a kerület hegyvidéki területein.

Kerületünk is csatlakozott a Dr. Card Egészségkártya országos programhoz. Az Önkormányzati Egészségkártya Program első ütemében
önkormányzatunk 11 ezer darab egészségkártyát rendelt, amelyet
a helyi általános iskolások és az önkormányzat dolgozói között osztottunk szét. A plasztikkártya nagyságú füzetben lehetőség van feltüntetni a legfontosabb egészségügyi és személyes adatokat, így a
kártya lényegesen meggyorsítja a sürgősségi ellátást. A kártyát kiAz idei évben a lakosság komfortérzetének javítása, valamint a köztisz-

egészíti egy emelt szintű szolgáltatás, az úgynevezett e-kartonrend-

taság hatékonyabb fenntartása érdekében 100 darab új, parki hulla-

szer is, amelybe egyedi kód alapján léphet be a kártya tulajdonosa

dékgyűjtő került kihelyezésre, melyeket a parkfenntartó munkatársai

vagy az orvos, ha szükség lenne valamilyen egészséget érintő adatra,

heti 5 alkalommal ürítenek. A kezelésünkben lévő összes (régi és új)

A kerület lakosságának kíván kedvezményeket nyújtani az Óbuda Kár-

szemeteskosarat felszereltük cigarettacsikk-gyűjtő edénnyel, melyek

tya. A városkártya bevezetésének elsődleges célja a közösségi ös�-

rendszeres használatával máris csökkent az utcán heverő csikkek száma.

szetartozás, helyi kötődés megerősítése, illetve a helyi kereskedők

információra.

versenyképességének növelése, és ezáltal a kerület folyamatos fejlesztése. A kártyával Óbuda lakói törzsvásárlói pontokat gyűjthetnek, ameAz Óbudai Zöld Szabadegyetem 2012-ben is számos érdekes és hasz-

lyeket ajándéktárgyakra, hasznos eszközökre válthatnak be. Az első 12

nos információt adott át az óbudai hallgatóságnak. Az előadássorozaton

ezer igénylő ingyenesen jutott hozzá Óbuda Kártyájához. A városkártya

elismert műszaki szakemberek és egyetemi oktatók ismertették a kor-

által elérhető lehetőségekről, információkról naprakész tájékoztatás

szerű, zöld technológiákban rejlő lehetőségeket.

olvasható a www.obudakartya.hu weboldalon.
A kerületben élő leginkább rászorulók, azaz a nagycsaládosok, nyugdí-

Az Ön véleménye is számít!

jasok, leszázalékoltak, munkanélküliek ételhez juttatása érdekében, az
Ételt az Életért program keretében együttműködünk a Krisna-tudatú Hí-

Kérjük a kerület lakóit, hogy véleményükkel, ötleteikkel, javaslataikkal

vők Közösségével. Az ételosztásban részesülőknek a hét öt napján, kedd-

továbbra is segítsék a III. kerület fejlesztését, megújítását, valamint az

től szombatig összesen már 600 adag étel könnyíti a mindennapi megél-

önkormányzat működését. E-mail címünk: otletlada@obuda.hu

hetését. A szolgáltatás bővítéséhez szervezetfejlesztésre, és tárgyi eszközök beszerzésére is szükség volt, melyet az önkormányzat támogatott.
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Interjú kelemen viktória alpolgármesterrel

2012-ben is folytatódott a nagy népszerűségnek örvendő Nyugdíjasok

31-e között a kétfogásos ebéd mellé gyümölcsöt is kaptak a gyerekek.

párakapuk lényege, hogy a vízpermetet, illetve a vízködöt alkotó cseppek

Óbudai Akadémiája, melynek előadói az adott témák szakavatott pro-

Helyben fogyasztás mellett az ételt – szemben a korábbi gyakorlattal

mérete a szokásos vízcseppeknél jóval kisebb, így a párakapukon átha-

fesszorai voltak. Az önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola közös

– már elvitelre is kiadták. Az ingyen ebédet a rendszeres gyermekvédel-

ladók lényegesen hatásosabban csökkentik hőérzetüket.

szervezésű előadásait az ötven év feletti lakosok ingyenesen látogat-

mi kedvezményben részesülő családok gyermekei számára rendelte az

területe közül, hol mutatkozott a

hatták. A témák között szerepelt egyebek mellett az időskori diszkrimi-

önkormányzat.

legnagyobb igény az önkormány-

A szociális gondoskodás számos

náció, a civilizációk harca, az internetben rejlő lehetőségek, az idősek

zati ellátásokra? Milyen terhet

érdekvédelme és az áldozattá válás elkerülése is.

jelentett ez?
A felügyeletem alá tartozó terüle-

Új, csúcsminőségű röntgengépeket telepítettünk februárban a Szent

tek közül a szociális részen adódott

Margit Rendelőintézet Csobánka téri rendelőjébe, májusban pedig a

a legtöbb teendő az elmúlt évben.

Vörösvári úti szakrendelőjébe. Ezek a berendezések gyorsabb, moz-

Rengetegen kerestek meg lakhatási

gásukban korlátozottak és kismamák számára könnyebb és kisebb su-

problémákkal, egyre többen a ke-

gárterheléssel járó vizsgálatokat tesznek lehetővé. A Fujifilm digitális

rületben élő bedőlt devizahitelesek

képalkotó berendezések több mint 125 ezer óbudai lakos, és az agglo-

közül is. A pályázati lehetőségek

merációból érkezők egészségügyi ellátásában nyújtanak segítséget.

folyamatosan nyitva álltak, és ezt
szeretnénk folytatni a jövőben is, de sajnos nagyon sok krízishelyzetbe
került család ügyével is foglalkozott az Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság. Több mint száz családnak az önkormányzat
más módon is segítséget nyújtott, lehetőségük volt, és igénybe is vették
2012-ben 360 tonna burgonyát osztottak ki rendkívül kedvezményes,

a Szociális Szolgáltató Főosztály által nyújtott támogatásokat. A Csalá-

300 forint/zsák áron az igazoltan rászorultak között. (Egy zsák 20 kg.

dok Átmeneti Otthonában, Békásmegyeren helyeztük el azokat, akiket az

Óbuda-Békásmegyer Román Nemzetiségi Önkormányzata felkarolta a

súlyú volt.) A burgonyavásárlási akció október 11-én és 12-én zajlott

utcára kerülés veszélye fenyegetett. Figyelembe véve az egyes élethely-

határon innen és túli, hátrányos helyzetben és a kisebbségben élő gyer-

kilenc kerületi helyszínen. Összesen 18 ezer zsák burgonyát vásároltak

zeteket, márciustól léptettük életbe az ún. lakhatási támogatást, amellyel

mekek óbudai nyaraltatásának gondolatát. A táborlakók nagy része

meg az önkormányzati ártámogatás keretében.

a rezsi fizetéséhez járulunk hozzá. Ezt a lehetőséget több százan veszik

Erdélyből, a Dévai Szent Ferenc Alapítványtól érkezett, Böjte Csaba

igénybe. Az adósságkezelési támogatással a már felhalmozott adósságok

testvér intézetéből. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Rozgonyi

kifizetéséhez nyújtunk segítséget. Újragondoltuk ezt a támogatási for-

Piroska utcai vendégházában szállásolták el a gyermekeket, akik itt-

mát, és egy hatékonyabb, a lakhatás megőrzésének biztonságát szolgáló

tartózkodásuk során egyebek mellett az Óbudai Sportegyesület szünidei

rendszert vezettünk be, mely a prevencióra helyezi a hangsúlyt. A cél az,

ingyenes evezésoktatásán is részt vehettek a Római-parton.

hogy a családok ne halmozhassanak fel óriási hátralékot, illetve ha már
adósságba kerültek, minél hamarabb megszűntessük a bajt. A szociális
ágazat minden intézménye, magas hivatástudattal és lelkiismeretesen

Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. szervezésében hét héten

látta el a feladatát. A szociális területen működő civil szervezetek közül a

keresztül nyaralhattak a Laborc utcai Barátság Szabadidő Parkban, il-

Magyar Máltai Szeretetszolgálatot szeretném kiemelni, amely munkájá-

letve a Balaton-parton, Sóstón a kerület iskoláiba járó gyermekek. Az

ért Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat kapott.

óbudai napközis táborban változatos sportprogramokon – strandröplabda, strandkézilabda, foci, úszás, vívás, kosárlabda, judo – vehettek

Az egészségügyi ellátás területén milyen előrelépés történt?

részt, míg Balatonon kerékpár, pingpong és salakos focipálya várta

Komoly siker, hogy vissza lehetett szerezni a Szent Margit Kórház

őket. Egészségükre a tábor orvosa felügyelt.

függetlenségét, de a szakrendelőink diagnosztikai eszközparkjának
fejlesztése is fontos eredmény. A Vörösvári úti, valamint a Csobánka
téri szakrendelőkbe csúcsminőségű röntgengépek kerültek, mellyel
A önkormányzat nagy értékű szolgáltatást vásárolt a Budapest Gyógy-

a magas szintű gyógyító munka alapjait sikerült megteremtenünk. Ki-

fürdői és Hévizei Zrt.-től, így tíz szezonon keresztül, télen is üzemel-

alakításra került egy általános célú vizsgáló helyiség is. Az új gépek

het a Csillaghegyi Strand (az északi medencét sátorral fedik be). A

használata során jelentősen csökkent a pácienseket érő sugárterhe-

megállapodás értelmében évente három alkalommal az önkormányzat

lés, gyorsabbá, pontosabbá vált a kiértékelés. Ezt a kerületi lakosok

rendelkezésére áll a Pünkösdfürdői és a Csillaghegyi Strand, ott egész

prevenciós ellátásában igen lényeges elemnek tartom.

Csatlakozva a Magyar Hospice Alapítvány kezdeményezéséhez, a kerü-

napos kulturális, sport vagy szabadidős rendezvényt tarthat. A Zrt. azt

let vezetése az Óbudai Egyetem előtti téren nárciszültetéssel fejezte ki

is vállalta, hogy gyógyfürdőibe nyugdíjas bérleteket biztosít a kerületi

A civil szervezetek munkáját hogyan ösztönözte az önkormányzat?

a betegek és elesettek iránti együttérzését. Az alapítvány és az önkor-

nyugdíjas házak lakóinak.

A tavalyi évben is számos, a kerület életében jelen lévő civil szervezet vett
részt az önkormányzat által szervezett rendezvényeken. A korábbi évek-

mányzat ezzel a programmal arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy

hez hasonlóan ismét tudtunk pályázati lehetőséget biztosítani működési

mekkora erőt és támaszt nyújt a gyógyíthatatlan betegeknek a szakszerű segítség és az a tudat, hogy biztosan számíthatnak valakire, aki a leg-

megújult az önkormányzat honlapja

céljaikra 20 millió forint összegben. 2012-ben az Év Civil Szervezete Díjat
a kerületben élő veszélyeztetett fiatalok védelme és esélyteremtése ér-

nehezebb időszakban is mellettük áll.
Nem csupán új arculattal, hanem menürendszerét tekintve is új

dekében végzett munkájuk elismeréseként a Jövőbarát Alapítvány kapta.

A nyári kánikula idején párakapukat állítottunk fel a Fő tér – Szentlé-

honlappal köszöntötte az új évet Óbuda-Békásmegyer Önkormány-

Szerencsére sok tartalmas munka érkezett a „Fogadj örökbe egy zöld

Bár nem kötelező az önkormányzatok számára, a III. kerület idén is meg-

lek tér határán, a Heltai Jenő téren a békási piacnál, a Római térnél,

zata. Ahogy a helyhatósági munka egészében, úgy a tájékoztatás-

területet!”címmel kiírt pályázatunkra is, melynek köszönhetően egyre

szervezte a gyermekek nyári étkeztetését. Június 18-a és augusztus

a Csobánka téren és a Rozgonyi Piroska utca végén a Római-parton. A

ban is cél a partnerség erősítése, a közösségépítés, a hatékony,

több, gondozott, virágos közterülettel gazdagodott Óbuda.

gyors ügyintézés elősegítése. www.obuda.hu
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mozgásban a város
Interjú DR. pappné dr. nagy judit
alpolgármesterrel
Milyen elvek és szempontrendszer alapján, illetve szervezeti
rend keretében történik az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás?
Az önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésén
elfogadta az Önkormányzati Vagyongazdálkodás Stratégiáját a
Négy új fitneszparkkal nőtt a kínálat, így jelenleg nyolc helyen sportol-

2012
–2014 évekre vonatkozóan.

hatnak ingyen a kerületiek (nagyobb részt az idősebb korosztály tagjai).

Ez a stratégia részletesen feltárja

A szabadtéri parkok alapterülete közel 110 négyzetméter, mindegyiken

és elemzi az önkormányzati va-

hét eszköz segítségével mozgathatják át magukat a sportolni vágyók. A

2011-ben hirdette meg az önkormányzat az Óbudai Olimpia öt állomás-

gyon minden elemét, ideértve va-

parkok helyének kijelölésekor fontos szempont volt, hogy a tőszomszéd-

ból álló sportrendezvény-sorozatát. Az első két állomást még abban az

lamennyi ingó és ingatlan vagyonát, annak fajtáit, azon belül is rész-

ságukban játszótér vagy egyéb pihenésre, szórakozásra alkalmas terü-

évben teljesíthették az indulók. Az Óbudai Teljesítménytúra második

letesen elemezve az egyes vagyontárgyak jövőbeni hasznosításának

let legyen. Ennek köszönhetően egy időben nyílik lehetősége a család

állomásán (mely nyolc és huszonöt kilométeres távot jelent) kicsik és

mikéntjét, illetve ezekre javaslatot tesz. Ezt a feladatot az Óbudai

minden tagjának a közös időtöltésre.

nagyok is startvonalhoz álltak. A legifjabb természetbarát nyolc éves

Vagyonkezelő Zrt. hajtja végre a Vagyongazdálkodási Stratégiában

volt, a legidősebb kilencven éves. A harmadik állomás, a Tour de Óbu-

rögzített ütemtervnek megfelelően. Fő cél a vagyonelemek minél hatékonyabb hasznosítása, hasznosulása, esetenként – ahol erre lehetőség nyílik – befektetők, beruházók bevonása útján is.
A vagyongazdálkodásban hogyan illeszthetők össze a gazdasági és
szociális szempontok?
A felelős vagyongazdálkodás megvalósítása és a méltányolandó szociális szempontok egyidejű figyelembevétele, érvényesítése nem

vényt. A nap meglepetéseként a Barátság Szabadidő Parkban egy mű-

könnyű feladat, és nem is mindig oldható meg maradéktalanul. Ön-

füves focipályát is átadtak a kerület futballreménységeinek.

kormányzatunk azonban igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy e kettős szempontrendszernek, elvárásnak megfeleljen. Ezt
példázza az a 2012. évben lezajlott folyamat, amely a lakásingatlanok
bérlői jövedelmi viszonyainak felülvizsgálatára irányult, és amelynek
eredményeképpen aktuális és valós képet kaptunk, kaphattunk arról, kit vagy kiket illethet meg kedvezményes (szociális alapú) lakbér
megállapítása, és kik azok, akik a lakásingatlan fenntartása tényleges

Áprilisban az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. szervezésében

költségeinek megfizetését figyelembe vevő lakbérfizetési kötelezett-

megrendezték az Óbudai Családi Sportágbörzét, amelyen több mint

da kerékpáros megmérettetés volt, itt márciusban 1150-en indultak. A

ségnek is eleget tudnak tenni. Ez egyrészt jelentős lépés a felelős, és�-

huszonöt különböző sportággal ismerkedhettek meg az érdeklődők.

biciklis túranapon a Fő térről két távon tekerhettek a versenyzők: a har-

szerű gazdálkodás irányába, másrészt a kedvezmények igazságosabb,

Többek között futóversenyek, a sportegyesületek színpadi bemutatói,

mincnyolc kilométeres hosszútávon és a tizenöt kilométeres rövidtávon.

megalapozottabb érvényesítése felé.

ugrálóvár és ingyenes szűrővizsgálatok tették népszerűvé a rendez-

A Futófesztiválon rekordszámú versenyző, 2000 fő eredt futásnak a HaMelyek voltak a 2012 év közterület-használatának legfontosabb tapasztalatai?
A 2012. évben a közterület használatot igénylők, az előző évekhez képest jogkövetőbb magatartást tanúsítottak, vagyis kevesebb kintlévőség keletkezett a meg nem fizetett közterület-használati díjak terén,
Óbuda ad otthont az első magyar frizbi golf (disc golf) pályának. A Test-

és a szabálytalan használók száma is csökkenő tendenciát mutatott.

vérhegyen kijelölt pályát az év minden napján bárki ingyenesen hasz-

Ugyanakkor az is elmondható, az önkormányzat szakbizottsága min-

nálhatja. A frizbikkel űzhető szórakoztató játék, egy-két órás sétát he-

den megalapozott, megfelelően indokolt díjcsökkentésre, esetenként

lyettesítő, természetközeli szabadidős tevékenységet jelenthet bármely

annak elengedésére irányuló méltányossági kérelemnek helyt adott,

korosztály számára. Az önkormányzat olyan telket biztosított a pálya

ezzel is csökkentve a vállalkozók terheit.

kialakításához, amely tereprendezés nélkül, sőt, különböző terepakadályokkal (pl. szintkülönbség, fák és bokrok) teszi kifejezetten izgalmassá
az itt megrendezett versenyeket.
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A 2012-es év DÍJAzottjai
jógyári szigeten. Az olimpia utolsó állomása májusban a Falmászó nap

ösztöndíj célja elismerni és támogatni törekvéseikben az oktatás és a sport

volt. Összesen több mint 5000 embert mozgatott meg az Óbudai Olimpia.

területén egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat.

A programokhoz sportolók, olimpikonok, civil szervezetek és vállalkozások is csatlakoztak.

Közösségépítő kültéri sportcentrummá alakult a Csobánka tér a fitneszpark szomszédságában kialakított új extrém pályával. A kerület első, in-

Az Óbudai Sport Nonprofit Kft. által meghirdetett Óbudai Sportakadé-

gyenes közterületi BMX- és Gördeszka pályája a fiataloknak nyújt spor-

mia havi rendszerességgel ingyenes lehetőséget biztosít a kerületben

tolásra lehetőséget. A Veress Péter Gimnázium előtti aszfaltos focipálya

tevékenykedő civil sportszervezeteknek, testnevelő tanároknak, sport-

átalakításával, most már nemcsak a közeli közösségi ház hozza össze az

vállalkozóknak, sportolóknak és természetesen az érdeklődő kerületi

embereket, hanem maga a tér is. A pálya ugyanis az egyik szabadtéri fit-

lakosoknak, szaktudásuk vagy laikus ismereteik elmélyítésére. A meg-

neszpark szomszédságában van, amely az idősebbeknek teszi lehetővé

hívott előadók a magyar sporttudomány és sportélet legjobbjai, külön-

az aktív mozgást. A pályát körülvevő fal hivatalos graffiti fal is egyben.

böző aktuális témákban tartottak előadást. Az előadások célja és kívánt
eredménye a testkultúra társadalmilag jelentős területeinek magas
szintű műveléséhez és (a nemzet érdekeivel összhangban) az egészségügy problémáinak megoldásához való hozzájárulás.
A Szociális Munka Napján alázatos és áldozatkész
A Sport Kft. szervezésében, a londoni olimpiáról hazatérő Gyurta Dáni-

munkájuk elismeréseként Fischer Ágoston Óbudai

elt és a játékokon résztvevő sportolókat a Kobuci kertben köszöntötték

Szociális Díjban részesült a Magyar Máltai Szeretet-

a kerület lakói. Az ünneplés moderátora az ismert televíziós sportújság-

szolgálat.

író, Szántó Dávid volt, az olimpiai bajnok úszót egykori tanárai és edzői
méltatták. Az összegyűlt több száz érdeklődő, Koltai Róbert színész

Az Év Civilszervezete Díjjal a lakótelepi kallódó gyere-

színpadi előadásával köszönte meg a sportoló kimagasló helytállását.

kekért dolgozó Jövőbarát Alapítvány húsz éves munkáját ismerték el az V. Civil és Nemzetiségi Napon.

Tiszavölgyi István

Gálosfai Jenőné

Horváth Péter

Dr. Gál Éva

Dr. Szabados Pál

Tóth Hermina

Paksy Tímea

Kékesi Márton

Miklós Andrea

Dorogi László

Szabó Dóra

Korondy Tamás

Janza Richárd

Dr. Vereb Katalin

A kerület oktatási életének területén kifejtett, közösséget és iskolát
teremtő igazgatói munkássága elismeréseként, Tiszavölgyi István
Óbuda Napján vehette át a Díszpolgári címet.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával megújult a Balaton
déli partján, az 5 hektáros szabadidőparkban található, 27 szobás Sóstói

Kilencedik alkalommal került kiosztásra az Óbuda Kultúrájáért Díj,

Motel. Az önkormányzat kft-je az épület teljes homlokzatát felújíttatta, új

melyet Gálosfai Jenőné a kerület kulturális életében betöltött több

műanyag nyílászárók kerültek beépítésre, megvalósult a korlátok és eső-

évtizedes kiemelkedő kultúraközvetítő és hagyományápoló tevé-

elvezető csatornák cseréje, a teraszok és lépcsők új burkolatot kaptak, a

kenysége elismerésként vehetett át.

zsalugáterek egységes barna színre lettek lefestve. Az Óbudai Sport Nonprofit Kft. 2013 tavaszától várja a mozgásra, aktív kikapcsolódásra vágyó

Hidegkuti Nándor Emlékplakettet vehetett át Horváth Péter, a Ma-

sportbarátokat a Balaton parti üdülőkomplexumba.

gyar Kajak-Kenu Szövetség sportágfejlesztési alelnöke, a Rómaiparton működő Multi SE ügyvezető elnöke.
Dr. Gál Éva, dr. Szabados Pál és Tóth Hermina a gazdaság, a tu-

Összesen hatvan kerületi diák pályázott idén Óbuda-Békásmegyer Sport Köz-

domány, a művészet és a kultúra területén nyújtott kiemelkedő te-

alapítványának Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjára. Közülük huszonketten

vékenységével Óbuda-Békásmegyer fejlődéséhez, gyarapodásához

nyerték el a támogatást, tizenheten pedig oklevelet kaptak. A meghirdetett

és hírnevének öregbítéséhez járult hozzá, amivel a Pro Óbuda díjat
érdemelték ki.
Az Óbuda Sportolója Díjat Paksy Tímea kajakos és Kékesi Márton
alpesi síző nyerte el.
Miklós Andrea, fogyatékkal élő sportolót, Dorogi Lászlót a magyarországi judo alapú nevelés megalapítóját, Szabó Dóra műugrót, valamint Korondy Tamás és Janza Richárd kajakosokat Óbuda Sportolója Emléklappal tüntették ki.
Óbuda Lakosságának Egészségéért díjat dr. Vereb Katalin, a Szent
Margit Rendelőintézet szemész szakorvosa kapta.
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A közvélemény pozitívan értékeli
a Polgármesteri Hivatal munkáját

Interjú Kiss Anita jegyzővel

Az önkormányzat megbízása alapján 2012. október 19. és november 7.

Január 1-jétől létrejöttek a járá-

között a KÓD Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet megvizsgálta a

sok, mint az államigazgatás leg-

kerület lakóinak a hivatal tevékenységével kapcsolatos véleményét, a

alsó egységei. Mit érdemes erről a

kerület felnőtt lakosságát reprezentáló 1003 fős véletlenszerűen kivá-

kerületieknek tudni?

lasztott mintán.

2013. január 1-jével ismét létrejöt-

A válaszadók, akik kapcsolatba kerültek az elmúlt egy évben a hivatal-

tek a magyar közigazgatás egykor

lal, többségükben kedvező képet alakítottak ki az ügyintézők munká-

szerves egységét képező járások

járól: 77,8% kedvező benyomásairól számolt be az ügyintézéssel kap-

és járási hivatalok. A több száz éves

csolatban, 9,1% ítélte inkább negatívnak a képet, a többi válaszadónak

múltra visszatekintő járási rend-

nem volt határozott véleménye (12,9%).

szert 1983-ban szüntették meg,

A hivatal munkájának egyes kulcs dimenzióit a válaszadók 5 fokú

tehát közel 30 év elteltével a járási

skálán kifejezetten jónak értékelték. Az ügyfélszolgálat egészével a

hivatalok új szervezeti rendben és

megkérdezettek 37,9%-a teljesen elégedett, további 35,2%-uk nagy-

új céllal alakulnak meg ismét a me-

részt elégedett volt.

gyei kormányhivatalok, illetve a fővárosban a fővárosi kormányhivatal

A hivatal munkatársainak segítőkészségét illetően a megkérdezettek

szervezeti egységeiként.

56,8 %-a teljesen, 23%-uk pedig nagyobb részt elégedettnek mondta

2013. január 1-től vidéken 175 járási hivatal, a fővárosban 23 kerületi

magát. Az ügyintézők udvariassága, pontossága és gyorsasága eseté-

hivatal kezdte meg működését. A járások kialakításának alapelve az

ben is nagy többségben voltak az elégedett ügyfelek.

volt, hogy az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási

Megállapítható tehát, hogy 2012-ben az Polgármesteri Hivatalnak ügy-

szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést és a jelenleg léte-

félteljesítményéről a közvélemény kifejezetten kedvezően vélekedett.

ző ügyintézési helyszínek lehetőség szerint maradjanak meg.
A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi
szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehe-

mindent egybevetve, összességében inkább
kedvező vagy kedvezőtlen a véleménye
a polgármesteri hivatal munkájáról?

tőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben
az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal
tudjon majd hatékonyabban intézkedni.
A járási hivatalok elsősorban okmányirodai feladatokat, gyámügyeket, valamint egyes szociális, gyermekvédelmi, környezetvédelmi,

12,9%

0,2%

9,1%

természetvédelmi igazgatási ügyek intézését vették át a településektől. 2013-tól a járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként
fog működni a járási gyámhivatal, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal és a járási munkaügyi
kirendeltség.
A járások látják el szinte kizárólagosan a kommunális igazgatással
(pl. temetőengedélyezés), a menedékjogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat.
Kerületünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy az okmányiroda

77,8%

és a gyámhivatal továbbra is a korábbi, megszokott helyszíneken fogadja az ügyfeleket, a járási hivatal törzshivatala pedig a Fő tér közelében, az Adóügyi Osztály volt épületében, a Harrer Pál utca 9–11. szám
alatt kezdte meg működését.
A III. kerületi járási hivatal vezetője Simon Józsefné lett, aki járási hivatalvezetővé történő kinevezéséig a kerület Gyámhivatalát vezette.

inkább kedvező

nem tudja

inkább kedvezőtlen

nem válaszolt

Hány ügyet intézett a hivatal apparátusa 2012-ben, s ezek közül
mely ügycsoportok jelentették a kollégák számára a legnagyobb
kihívást?
Az iktatórendszerünk adatai szerint a hivatal apparátusa 2012-ben közel 140 ezer ügyet intézett. Nem tudnék olyan feladatot, ügycsoportot

Imp re s s z um

kiemelni, amely ebben az évben a megszokottnál nagyobb kihívás elé
állította volna a kollégákat. A jogszabályi változások folyamatos köÓbuda-Békásmegyer Önkormányzatának időszaki kiadványa

vetése, a hatékony és jogszerű ügyintézés 2012-ben is elvárás volt a

Felelős kiadó: Bús Balázs polgármester

hivatal vezetése részéről a munkatársak számára.
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