
Bús Balázs polgármester a helyi közösségekre épülő fej-

lesztésekről, finanszírozási lehetőségekről, sikerekről és 

lehetőségekről beszélt, de szóba került a helyi és a fővárosi 

politika, valamint a jövőt érintő személyes tervei is.

Miket említene meg, ha röviden kellene összegezni az el-

múlt négy év eredményeit?

20 év óta először volt Óbuda-Békásmegyer vezetésének le-

hetősége arra, hogy a kormányzattal és a főpolgármesteri hi-

vatallal is hasonló politikai és közösségi célok mentén, azonos 

értékközösség alapján működhetett együtt. Mi tehát számít-

hattunk a Főváros és a kormány segítségére is, így a legtöbb 

célunkat meg tudtuk valósítani. A közösségépítés gondolata 

alapján építkeztünk, mindent ennek rendeltünk alá. Sikerült a 

civil szervezetek, vállalkozók és a többi politikai közösség előtt 

is világossá tenni, hogy mi az itt élőkért dolgozunk kerületi, 

fővárosi és az országos fórumok színterein is. 

Az önkormányzatok feladat és hatáskörei az elmúlt cik-

lusban megváltoztak. Hogyan érintette a III. kerületet 

például az iskolák állami kézbe vétele?

Két dolog érintette jelentősen az elmúlt ciklusban az önkor-

mányzatot: az egyik az oktatási rendszer átszervezése, a 

másik pedig az önkormányzatok adósságának állami átvál-

lalása. Korábban sok probléma forrása volt, hogy az állam 

nem megfelelően finanszírozta az oktatást, csupán 40%-át 

fizette a költségeknek, a fennmaradó részt az önkormány-

zatoknak kellett saját forrásból kigazdálkodni, s ez komoly 

egyenlőtlenségeket eredményezett. Az egységes állami 

irányítás és finanszírozás helyes elgondolás, az önkor-

mányzatok ebben a rendszerben az intézmények működte-

tését végzik. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

is nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk. 

FOLYTATNI KELL A KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ MUNKÁT
BESZÁMOLÓ ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNY ZATÁNAK NÉGY ÉVES MUNKÁJÁRÓL

Az interjú a 10. oldalon folytatódik.
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Elkészült az Óbudai Promenád. A fejlesztések eredménye-

képpen a Lajos utca – Szépvölgyi út – Bécsi út – Nagyszom-

bat utca által határolt terület új térburkolatot kapott, és 

hozzá kapcsolódó kibővített zöldfelületekkel gazdagodott. 

Megújult a közvilágítás, parkolók és gyalogoszóna került 

kialakításra. A fejlesztés keretében megújított Kolosy téri 

piac első emeletén működik a Civilház, Óbuda-Újlak Kul-

turális és Információs Központja, ahol civil és vállalkozói 

fórumok kaptak helyet.

Az önkormányzat folyamatosan fejleszti a legkisebbek 

gondozásának, nevelésének helyet adó intézményeit. Az 

állagmegóvó munkák mellett szebb, és a kisgyermekek 

számára érdekesebb játékokkal gazdagodott az Óbudai 

Egyesített Bölcsődék négy intézményének udvara. Az 

Arató, a Szérűskert, a Víziorgona és a Medgyessy utcai 

bölcsődékben lecserélték az elöregedett eszközöket, új 

bejárati kaput építettek, ahol szükséges volt, feltöltöt-

ték a talajt, a régi aszfaltot térkő burkolatra cserélték. A 

Meggyfa Utcai Óvoda külseje is megújult, az intézmény 

vakolása és színezése korszerű megjelenésűvé és barát-

ságosabbá tette a nagy múltú óvodát.

Az önkormányzat cége jelentős mértékben hozzájárult több 

nagy társasház felújításához. Ezeknél az épületeknél akár 

30–50%-os épületszintű energiamegtakarítást is elérnek a 

tulajdonosok. (A kerületben lévő társasházak és lakásszö-

vetkezetek számára rendszeresen felújítási pályázatot ír ki 

az önkormányzat.)

A korszerűsítés az önkormányzat fenntartásában működő 

intézményekre is kiterjedt. A Kerék Utcai Általános Is-

kola épületenergetikai felújítására és a Laktanya utcai 

hivatali épület és tüdőgondozó korszerűsítésére elnyert 

EU-s pályázati források nyomán nyílászárócsere, homlok-

zat- és tetőszigetelés, valamint fűtési szelepcserék révén 

Összesen már 12 szabadtéri fitneszpark működik a kerü-

letben, és augusztusig további négy épülhet. A parkok nem 

egyformák, az átlagosan 110 m² alapterületű parkokban hét 

fitnesz gép található. A helyhatóság a beruházási program 

előkészítésébe bevonta a lakosságot, a helyszínek kiválasz-

tásában a kerületi lakók szava döntött. Az önkormányzat 

azok körében is népszerűsíteni kívánja a testmozgást, akik 

a fizetős szolgáltatásokat nem tudják igénybe venni.

2012-ben megépült a műfüves focipálya a Laborc utcai 

Barátság Szabadidőparkban. A park strandjának kis- és 

nagymedencéjét is korszerűsítették, a teniszpályák fölé pe-

dig fűthető, légtartásos sátor került, ami biztosítja a teni-

szezőknek a játék lehetőségét egész télen át.

Az önkormányzat támogatásával megújult a Balaton déli 

partján, az öt hektáros szabadidőparkban található, 27 szo-

bás Sóstói Motel. Az önkormányzat kft-je az épület teljes 

homlokzatát felújíttatta, új műanyag nyílászárók kerültek 

beépítésre, megvalósult a korlátok és esőelvezető csator-

nák cseréje, a teraszok és lépcsők új burkolatot kaptak. Az 

Óbudai Sport Nonprofit Kft. kerületi időseknek és iskolá-

soknak is komfortos nyaralási feltételeket teremtett a Ba-

laton parti üdülőkomplexumban.
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energiatakarékosabbá tették az épületeket. Az 1982-ben 

épült Arató téri bölcsődét távhő helyett ma már energia-

takarékos gázkazán fűti, így felére csökkent az intézmény 

energiafelhasználása. 

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) forrásá-

ból hamarosan a Szél utcai bölcsőde, a Szivárvány Óvoda, 

továbbá a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Dr. Béres 

József Általános Iskola újulhat meg.

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség KlímaSztár 

2013 díjjal ismerte el Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-

tának a környezeti fenntarthatóság érdekében kifejtett, és 

ez által az éghajlat védelmét is szolgáló tevékenységét. A díj 

odaítélésénél az utóbbi időszak energetikai korszerűsítése-

it értékelték kiemelkedőnek a bírálók.

Új közösségi térrel gazdagodott Békásmegyer. A Templom 

téri szabadidőpark hangulatát a zöldfelületek határoz-

zák meg, melyek a park egyes funkcióit is jól elkülönítik 

egymástól, így minden korosztály magáénak érezheti. Az 

idősebbek számára pihenőpark épült, az aktívabbak a kül-

téri fitneszeszközökön sportolhatnak. A kisgyerekeké a ját-

szótér, a kamaszoké pedig a hátul található, körbekerített 

sport- és szabadidő pálya. A kerület másik szabadidőparkja 

2012 augusztusában épült a Gladiátor utcában.

Ősszel nyitja meg kapuit Csillaghegyen a Makovecz-stílu-

sú, Hunyadi utcai bölcsőde, mely kiváltja az Álmos utcai, 

leromlott állagú bölcsődét. (Az új épület területén koráb-

ban egy elavult játszótér állt, pótlására egy korszerűbb épül 

az óvoda és a bölcsőde közötti téren.) Az új intézmény több 

mint félszáz gyermek számára biztosít ellátást, az így létre-

jövő kapacitásbővítés a környéken lakó kisgyermekes szü-

lőknek jelenthet könnyebbséget.

Megépült a Remetehegyi út és a Kolostor utca kereszte-

ződésében a körforgalomi csomópont. A terület jelentős 

forgalma, a korábbi torlódások, valamint a gyalogosok biz-

tonságos átkelése érdekében vált szükségessé az átépítés. 

A rekonstrukció során új gyalogátkelőhely létesült és a köz-

világítást is bővítették.

Miként értékeli a most 

záruló ciklusban végzett 

önkormányzati munkát?

A mögöttünk álló négy év va-

lóban a változások időszaka 

volt. Az ország egészének 

közigazgatása átalakult, 

elég csak a járási hivatalok 

felállítására, illetve az ok-

tatás állami kézbevételére 

gondolnunk. Bátran mond-

hatom, hogy az elmúlt négy 

évben legalább annyi munkát sikerült elvégeznünk, ami más-

kor két ciklusra is elegendő feladatot biztosított volna.

Mit tart az elmúlt négy év legfontosabb eredményének a 

saját munkája szempontjából? 

A legfontosabb feladatnak egyértelműen a kerület működő-

képességének megőrzését tekintem. Meglehet, hogy mind-

ez nem túl látványos, de egy átalakuló igazgatási rendszer-

ben talán ez volt a legnehezebb feladatunk. 

Emellett persze jutott erőnk fejlesztésekre is. Elegendő csak 

a Kolosy tér környékének rendbetételére, az út és járdaépí-

tésekre, a lakótelepek forgalomtechnikai fölülvizsgálatára, a 

zöldterületek rehabilitációjára, a fitneszparkok létrehozásá-

ra és a kerületi játszóterek megújítására gondolnunk. 

Mindezekre is figyelemmel jelentős sikernek érzem, hogy 

a szűkülő pénzügyi források ellenére, szigorú költségveté-

si fegyelemmel és átgondolt, következetes takarékossági 

intézkedésekkel egy változásokkal teli időszakban is meg-

őriztük az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.

Komoly eredménynek tartom ugyanakkor azt is, hogy a köz-

oktatási intézmények állami fenntartásba vételéhez kap-

csolódó feladatokat, a helyi tankerülettel szoros együttmű-

ködésben sikerült jól végrehajtanunk és egy olyan működő 

rendszert kialakítanunk, amely lehetővé teszi, hogy a kerü-

leti oktatási intézmények – a fenntartóváltástól függetlenül 

– a jövőben is magas szintű munkát végezzenek a kerület 

tanulóifjúsága érdekeinek megfelelően. 

Milyen feladatokat lát az önkormányzat előtt, ha a követ-

kező ciklusra tekint?

A működőképesség megőrzését és a változások levezény-

lését követően a legfontosabb, hogy Óbuda-Békásmegyer 

töretlenül fejlődjön tovább. Éppen ezért új fejlesztési stra-

tégiát dolgozunk ki a helyi vállalkozásokkal és civil szer-

vezetekkel közösen. Minden döntésünket a város fejlődése 

érdekében kell meghoznunk. 

Igyekszünk a Budapest, mint főváros adta kereteket a lehető 

legjobban kihasználni, annak érdekében, hogy a kerületben 

élők életminősége minden tekintetben javuljon, a kerületi 

infrastruktúra megújításától, a kerületi intézmények felújí-

tásán át, a minél több új kerületi munkahely létrehozásának 

támogatásáig bezárólag. Bízom abban, hogy elegendő költ-

ségvetési és pályázati forrás is elérhető lesz az önkormány-

zat számára, hogy ezeket a célokat teljesítse.

Alpolgármesteri feladatai során, milyen szempontokat, 

elképzeléseket tartott fontosnak megvalósítani?

Számomra a legfontosabb az emberek tisztelete és szere-

tete. Az általunk végzett városvezetői munkát e nélkül nem 

lehet jól végezni. Ugyanakkor az elkerülhetetlenül léte-

ző nehézségek esetén is mindig bizonyosnak kell lennünk 

abban, hogy minden, amit teszünk, az embertársaink javát 

szolgálja. Úgy gondolom, hogy ennek a szempontnak az ér-

vényesülését mind én, mind Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzata mindvégig szem előtt tudta tartani az elmúlt négy 

év munkája során.  

TÖRETLENÜL FEJLŐDJÖN TOVÁBB A KERÜLET

INTERJÚ THEISZ BÁLINT ALPOLGÁRMESTERREL
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának időszaki kiadványa, 2014

Felelős kiadó: Bús Balázs polgármester

Szerkesztő: Ambrus Balázs

Fotók: Antal István, Assay Péter, Fürjes Viktória, www.gallaidesign.hu,

Sánta Balázs, Steindl Gabriella

Grafikai tervezés, nyomdai munkálatok: www.gallaidesign.hu
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A Nemzeti Összetartozás Napján 2012. június 4-én új or-

szágzászlót avattak Csillaghegyen.

A Petőfi téren korábban is állt már országzászló, azonban 

az 1941-ben emelt emlékművet 1945-ben az akkori vezetés 

utasítására elbontották. A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesü-

let által kezdeményezett újraállítást az önkormányzat, civil 

szervezetek és számos magánszemély is támogatta. A re-

konstrukció során jelentős zöldfelületeket alakítottak ki a 

közterületi parkban, így új közösségi tér jöhetett létre.

Kaszásdűlői Kulturális Központ, azaz 3K a neve az Óbudai 

Kulturális Központ új házának, melyet 2013 szeptemberében 

nyitottak meg a Pethe Ferenc téren. A korábban az egyko-

ri MDF által birtokolt intézmény évek óta kihasználatlanul 

állt, ma már azonban a környék új kulturális központja. A 

150–200 ember befogadására alkalmas intézmény Törökkő, 

Filatorigát és Kaszásdűlő területén élőknek kínál közösségi 

és művelődési színteret. 

A Krúdy-év zárásaként tavaly felavatták a Szindbád-szob-

rot a Fő téren. A szobor Krúdy Gyula emlékét idézi meg a 

Postakocsi vendéglő előtt, amelyet az író születésének 135., 

és halálának 80. évfordulója alkalmából állíttatott az önkor-

mányzat. 

LÉTREJÖTT EGY JÓL SZERVEZETT, ÜGYFÉLBARÁT CSAPAT

INTERJÚ DR. PAPPNÉ DR. NAGY JUDIT ALPOLGÁRMESTERREL

2010-es alpolgármesteri 

mandátuma megszerzé-

sekor milyen elképze-

léseket tartott fontos-

nak megvalósítani saját 

szakterületén? Hol volt 

szükség változtatásra?

A mandátumom átvétele 

után a rám ruházott fel-

adatkörök ellátásában és 

a munkaszervezésben is 

segített a versenyszférá-

ból hozott munkatempó, a szolgáltató szemlélet. 

Az általam felügyelt önkormányzati feladatok közül a va-

gyonkezelés, vagyongazdálkodás területén történt a legna-

gyobb változás. 2011. évben létrejött az Óbudai Vagyonkezelő 

Zrt., ahol a szervezeti és személyi változtatások után mára 

kialakult egy ügyfélbarát, jó szakmai színvonalon teljesítő 

csapat. Remélem, kerületünk polgárai is észlelik és értéke-

lik a pozitív irányú változást. 

A jogszabályi keretek hogyan befolyásolták a munkáját?

Az elmúlt négy év jogszabályváltozásainak korábban soha 

nem látott mértéke jelentősen befolyásolta munkánkat, de 

igyekeztünk „lépést tartani” és rendeleteinkben végrehajtani 

a szükséges törvény által előírt változtatásokat. Vagyonren-

deleteinkben például olyan kodifikációs munkára is sor ke-

rült, amely a törvényi változtatások átvezetésén túl átlátha-

tóbbá, követhetőbbé és egyértelműbbé tette a szabályozást. 

Ugyanígy, teljeskörűen „megújult”, azaz újraszabályozásra 

került a közterületek használatával kapcsolatos rendele-

tünk, és folyamatban van az új ÓBVSZ megalkotása is. 

Hogyan teljesültek négy év távlatában az önkormányzati 

célkitűzések? 

Önkormányzatunk az elmúlt négy év során a törvény által rá-

ruházott, kötelező feladatainak ellátása mellett, soha nem lá-

tott fejlesztési programok, projektek sorát valósította, illetve 

valósítja meg. Említhetném a közterületek megújulását, ame-

lyek így közösségi terekké is válnak. Jó példa erre az Óbudai 

Promenád, amely már a ciklus első felében elkészült, és jól 

láthatóan az óbudaiak életének szerves részévé vált, megújult 

vendéglátóegységeivel, üzleteivel. Figyelmet érdemel számos 

intézményünk felújítása, energetikai korszerűsítése is. K
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Bizonyára Önnek is van elképzelése, hogy hogyan lehetne 

a kerület életét még jobbá tenni a következő években, évti-

zedekben. Az önkormányzat által készített kérdőív kitölté-

sével megoszthatja velünk elképzeléseit!

Legyen szó a közvetlen lakókörnyezetében található apró-

ságokról, vagy az egész kerületre vonatkozó víziókról, mi 

szeretnénk megismerni az Ön véleményét, mert ez alapján 

tudjuk megtervezni a közös jövőbe vezető utat. 

Budapest Főváros, III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Telepü-

lésfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesz-

tési Stratégiájának a felülvizsgálata jelenleg zajlik. Az ebben 

foglaltak jelölik ki a kerület számára a jövőbeni fejlesztési 

irányokat. A kérdőív kitöltésére segítséget nyújt a kerületi 

stratégia-alkotáshoz. 

Az Önkormányzat és a közreműködő partnerek szakértői úgy 

alkottak meg a kérdőívet, hogy abból a lehető legjobban fel-

ismerhetőek legyenek az itt lakók és itt dolgozók kerületet 

érintő elképzelései. Ha Önnek is fontos a városrész, ahol él, 

vagy dolgozik, szánjon 10 percet a válaszadásra, és ne hagy-

ja, hogy a kerület kizárólag mások véleménye alapján találja 

meg az új fejlesztési irányokat. 

A kérdőív leadása: 2014. augusztus 1. – szeptember 5.

Kérdőívünket elérheti elektronikusan a www.obuda-varos-

fejleszto.hu/kerdoiv oldalon, valamint papír alapon a követ-

kező helyszíneken:

• Ügyfélszolgálati Iroda (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.)

• Szent Margit Rendelőintézet – Vörösvári úti szakrendelő 

(1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.)

• Szent Margit Rendelőintézet – Csobánka téri szakrendelő 

(1039 Budapest, Csobánka tér 6.)

• Tüdőgondozó (1033 Budapest, Laktanya u. 4)

NE MARADJON KI A KÖZÖS JÖVŐ TERVEZÉSÉBŐL!
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hely néven fiatal alkotóknak, dizájnereknek is bemutatkozá-

si lehetőséget kínáló rendezvénycentrum és kávézó is nyílt.

A III. kerületiek és a városrészbe látogatók minden évben 

részesei lehettek az önkormányzat nagy rendezvényeinek. 

Óbuda Napja eseményeivel 2014-ben a megszokott helyszí-

nek mellett már a Gázgyári lakótelepen és Kaszásdűlőn is 

találkozhattak az érdeklődők. Az Óbudai Nyár programso-

rozat igényes komolyzenei koncertekkel, színpadi művekkel 

és szabadtéri filmvetítésekkel várta azokat, akik a főváros-

ban töltötték a nyarat. Az Advent Óbudán télen a karácsonyi 

hangulat megteremtését segítette. A gyermekek előadása-

ikkal, a vásári árusok portékáikkal, a hivatásos előadómű-

vészek pedig produkcióikkal tették emlékezetessé az ünne-

pi készületet.

Az egykori Építészeti Múzeum helyére, a Mókus utca 20. 

szám alatti épületbe költözött át az Óbudai Népzenei Is-

kola. Az önkormányzat külső segítség igénybevétele nélkül 

talált új otthont számára a Krúdy-negyedben. Az Európá-

ban egyedülálló közintézmény ennek köszönhetően, 2013. 

október 1-jén már a felújított és az új funkciójának megfele-

lően átalakított épületben nyithatta meg kapuit.

A kerületi önkormányzat és az Óbudai Német Hagyomá-

nyokat Ápoló Közhasznú Egyesület együttműködésével 

2012 szeptemberében újra felállították a Flórián tér szélén 

a Szent Flórián szoborcsoportot. A Fogadalmi oltár né-

ven is ismert XIX. századi emlékművet a II. világháborút 

követően bontották le. A katasztrófavédelem kötelékébe 

tartozó tűzoltók Flórián napja közeledtével itt tartják meg-

emlékezésüket.

2013 márciusa óta áll az Aranycsapat legendás labdarú-

gójának bronz emlékműve a kerület megújult városrészé-

ben, a Promenád központjában. A világ első egész alakos 

Puskás Öcsi szobra felállítását az Óbuda-Újlak Közösségi 

Egyesület elnöke és a Symbol étterem tulajdonosa kezde-

ményezte; az emlékművet Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzata támogatásával valósították meg.

2011 áprilisában, a lengyel és a magyar államfő jelenlétében 

avatták fel a Katinyi mártírok parkjában az 1940-es szovjet 

mészárlás áldozatainak emlékművét a kerületben. A Nagy-

szombat utca – Bécsi út – Árpád Gimnázium – Szőlő utca ál-

tal határolt közterület füvesítésére, parkosítására az önkor-

mányzat közbeszerzési eljárást kezdeményezett, a győztes 

pályázó a szűk határidőket betartva végezte el a munkát.

Május végén megnyílt a második Gyerek KönyvMegálló, 

ezúttal a Zemplén Győző utcában. (Az első a Silvánus sétá-

nyon, a játszótér mellett található.) Ezzel összesen már öt 

helyen találkozhatnak az olvasók a szabadtéri könyvszekré-

nyekkel. A könyvcsere lehetőségének megteremtésével az 

önkormányzat az olvasást kívánja népszerűsíteni.

Megújult a kiscelli kálvária 14 stációból álló keresztútja. A 

német ajkú lakosság által 1815-ben felállított keresztút re-

konstruálása egykori fényképek alapján, és néhány erede-

ti, megmaradt kőelem mintájára készült el. A felújítást Vízi 

Tihamér festőművész és az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesület 

kezdeményezte.

A kálvária Budapest-Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság 

Plébániához tartozó Golgota-szoborcsoportját felújítása 

után, 2014 húsvétján adták át. A felújítás fővédnöki tisztét 

Bús Balázs polgármester vállalta, az önkormányzat jelen-

tős anyagi ráfordítással támogatta.

2013 szeptemberében nyitotta meg kapuit az Óbudai Mú-

zeumhoz tartozó Goldberger Textilipari Gyűjtemény. „A 

Goldberger…”című új állandó kiállítása a nagy múltú ipar-

mágnás Goldberger Leónak és családjának korszakokon 

átívelő történetét mutatja be. Az épületben Goldberger Mű-

2011-es év díszpolgára Czigány 

György lett. A zene, a kultúra, 

a művelődés területén kifejtett 

széleskörű társadalmi szerep-

vállalása elismeréseként ré-

szesült a megtisztelő címben.

2012. A kerület oktatási életé-

nek területén kifejtett, közössé-

get és iskolát teremtő igazgatói 

munkássága elismeréseként, 

Óbuda Napján Tiszavölgyi István 

kapta meg az Óbuda-Békásme-

gyer Díszpolgára címet.

2013-ban Óbuda-Békásmegyer 

díszpolgára Csukás István lett, 

aki a gyermek- és ifjúsági iro-

dalom területén kifejtett több 

évtizedes munkássága, örök 

értékeket képviselő alkotómű-

vészete, szívet melengető köl-

temények és mesefigurák meg-

teremtésének elismeréseként 

részesült a megtisztelő címben.

2014-es év kitüntetettjei: dr. 

Zsidi Paula, az Aquincumi Mú-

zeum igazgatója, több évtize-

des régészeti-kutatómunkája, 

és az Aquincumi Múzeum új 

arculata, egyedi profilja meg-

teremtésének elismeréseként.

Posztumusz kitüntetettként 

pedig Kerényi Grácia, az 

Auschwitzot is megjárt köl-

tő-műfordító, a lengyel-ma-

gyar kapcsolatok elmélyítése 

érdekében kifejtett tevékeny-

sége elismeréseként érdemel-

te ki a díjat.

A CIKLUS DÍSZPOLGÁRAI
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Az interjú folytatása az első oldalról.

FOLYTATNI KELL A KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ MUNKÁT

Ami az adósságátvállalást illeti, az a mi önkormányzatunkat 

az átlagosnál kisebb mértékben érintette. Négy éve az Álla-

mi Számvevőszék megállapította, hogy kétszer annyi hitelt 

is kockázat nélkül felvehetett volna az önkormányzat, de mi 

mindig felelősen gazdálkodtunk, az egy főre eső adósság 

alig haladta meg a 12 ezer forintot. Ez azt jelenti, hogy a leg-

népesebb 10 település közül a legkevésbé adósodtunk el. Az 

adósságkonszolidáció újabb fejlesztések előtt nyitott utat, a 

lehetőséggel élni fogunk.

A városrész költségvetése mekkora teret enged a kerü-

let működtetésére illetve fejlesztésére? Hogyan hat a fej-

lesztési célokra a tervezett kötvénykibocsátás? 

Az önkormányzat bevételei elsősorban a működést bizto-

sítják, a fejlesztések nagy része pályázati pénzekből vagy 

hitelből valósíthatók meg. Döntően uniós pályázatokról be-

szélünk, a hitel is többnyire ezeknek az önrészéhez szüksé-

ges. Intézményhálózatunkat stabilan fenntartjuk, közülük 

egyet sem zártunk be, sőt azt mondhatom, országosan az 

egyik legfejlettebb szociális ellátórendszert működtetjük. 

Ha már a szociális gondoskodást említette, az érintettek 

életminőségét az elmúlt években hogyan javították?

Az ellátórendszer már korábban kiépült, amiért 2011-ben 

elnyertük az Idősbarát Önkormányzat címet. Ebben a cik-

lusban energiáinkat új idősek klubja létrehozására össz-

pontosítottuk, miközben azt is láttuk, hogy megjelent egy 

új, fiatalabb korú nyugdíjas réteg, akiknek más jellegű igé-

nyeik vannak. Lehetőség szerint olyan programokat szer-

vezünk, melyek révén az ő szellemi és fizikai aktivitásuk is 

megőrizhető.

A másik nagy feladat a lakhatási problémák kezelése. 

Erre olyan adósságkezelési megoldásokat dolgoztunk ki, 

– például hosszabb részletfizetési lehetőség megadásával 

– mely lehetővé teszi, hogy a lehető legtovább maradhas-

sanak az emberek a lakásokban, s így elkerülhessék a haj-

léktalanná válást.

A Szent Margit Kórház önállóságának visszaszerzéséről már 

sok szó esett. A konkrét ügyön túl mi a törekvésük üzenete?

Nemcsak az óbudaiak, az agglomerációban élők életé-

ben is régóta megatározó szerepe volt a Margit Kórház-

nak. Nem véletlen tehát, hogy nagyon sok civil szervezet 

is csatlakozott az intézmény önállóságának visszaköve-

telőihez. 2006 óta küzdöttünk mi is, végül a Főváros és 

a kormány támogatásával célt értünk. A Margit Kórház 

ügye megmutatta, hogy közösen el tudjuk érni céljainkat, 

de mindig meg kell küzdenünk érte. Nekünk semmit nem 

adnak ingyen.

Budapest második legnagyobb lélekszámú kerületében 

közel 124 ezren laknak, s a településszerkezet is a csalá-

di házas övezetektől a nagy lakótelepekig terjedően igen-

csak összetett. Hogyan épülhetnek a kerületben lakók 

sokaságából helyi közösségek? 

Jahn Gehl dán építészt azt mondta, hogy az ember legfon-

tosabb szükséglete a többi ember társasága, ezért a várost 

vissza kell adni az embereknek, és a tervezést is ennek kell 

alárendelni. Itt a III. kerületben a közösségi terek kialakítá-

sával igyekszünk ezt a gondolatot adaptálni, azaz lehetősé-

get biztosítani a találkozásokra. Ehhez természetesen a vá-

rosrész számos pontját újra kell tervezni, de úgy gondolom, 

hogy a megújuló játszóterek, közösségi kertek és szabad-

téri fitneszparkok is azt mutatják, hogy van fogadókészség 

ezekre a közösségi szemléletű fejlesztésekre.

Hogy érzi, a városfejlesztés mely területe az, amelyet a 

lakosság leginkább igényel? 

Az előbb említett fejlesztéseken túl természetesen az 

adottságként itt lévő épített környezetre, elsősorban a nagy 

panelházakra kell figyelmet fordítani. Ezek energiahaté-

kony megújításában az önkormányzat, források biztosítá-

sával jelentős szerepet vállalt. A megvalósult korszerűsí-

tési munkákat a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség 

Klíma Sztár díjjal ismerte el 2013-ban. 

A kerület kulturális palettája színesebbé vált az elmúlt 

években, a bővülést intézményi fejlesztések is támogat-

ták. Miért?

Mivel meglehetősen nagy kiterjedésű a kerület, fontos, hogy 

mindenhol könnyen elérhetők legyenek a kulturális szol-

gáltatások. Kaszásdűlőn korábban nem volt közösségi ház, 

ezt ebben a ciklusban meg tudtuk teremteni, s a Pók utcai 

lakótelepen is szeretnénk egy hozzá hasonlót létrehozni a 

közeljövőben. Nem kevésbé örömteli, hogy végre sikerült az 

Óbudai Népzenei Iskola számára a hiánypótló munkájukhoz 

méltó elhelyezést biztosítani a Krúdy negyedben. Az Óbudai 

Múzeum égisze alatt pedig megújult, korszerű környezet-

ben járul hozzá ma már a Goldberger Textilipari Gyűjtemény 

a kerület kulturális sokszínűségéhez.

Városvezetőként hogyan tekint a helyi civil szervezetek-

re, milyen a kapcsolatuk az önkormányzattal?

Igen jó kapcsolat alakult ki az évek során az önkormány-

zat és a különböző civil szervezetek között. Igyekszünk őket 

programjainkba bevonni, mert úgy látjuk, hogy a közösség-

teremtés legfontosabb közegét az egyesületek és alapítvá-

nyok jelentik. Ha a civilek ezt igénylik, a kerület támogatja 

működésüket. Az öntevékeny alkotás talán legjobb példája, 

ahogy Ófaluban a helyiek kis körei elkezdték saját igényeik-

hez hozzáigazítani környezetüket. Más területeken, például 

a szociális ellátásban, sokkal több és nehezebb feladata 

lenne az önkormányzatnak, ha a civil szervezetek nem ven-

nének le terheket a válláról. Ezeken túl számos sportegye-

sület is itt van a III. kerületben, nagyon sok fiatalnak kínál-

nak értelmes időtöltést.

Az önkormányzati törvény módosítása nyomán nagyobb-

részt a polgármesterekből áll majd a fővárosi közgyűlés. 

Mennyire ismerős önnek az ott folyó munka, és melyek 

azok a témák, melyeket hangsúlyosan kell képviselnie a 

III. kerületi polgármesternek e testületben? 

Szerencsére nem ismeretlen számomra a Fővárosi Önkor-

mányzat, hisz 1993 és 2000 között szakértőként dolgoztam 

ott, két évig fővárosi képviselő is voltam korábban. Városré-

szünk egyik legnagyobb problémája a közlekedéssel, illetve 

a parkolással függ össze. Ezt a kérdést a Fővárosi Önkor-

mányzattal együttműködve szeretnénk kezelni. Fejleszteni 

kell a kötöttpályás közlekedést és több P+R parkolót kell 

építeni a városhatáron, mert jelenleg az agglomerációból 

jelentős forgalmi terhelés zúdul a kerület úthálózatára. 

A másik a dunai árvíz veszélyének végleges kiküszöbölése. 

Reményeim szerint az építési munkálatok 2015-ben lezaj-

lanak és pontot tehetünk a hosszú múltra visszatekintő ügy 

végére. A javarészt polgármesterekből álló fővárosi kép-

viselőtestület a főváros és a kerületek szorosabb együtt-

működését teszi lehetővé, régóta várunk erre. Fontosnak 

tartom, hogy a III. kerület érdeke és szempontjai jobban 

megjelenjenek a fővárosi döntéshozatalban, mint ahogy azt 

is, hogy Óbuda-Békásmegyer is részesüljön olyan források-

ból, mint az elmúlt időszakban a belvárosi (pesti) területek.

Többször említette, hogy ön is a párbeszéd híve. Hol szá-

míthatnak partnerei, vagy a többi frakció együttműkö-

désre, és melyek azok az ügyek, amelyekben nem ismer 

kompromisszumot?

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően mindig, minden ügyben 

kikértük az ellenzéki frakciók véleményét, hisz alapvetően 

a konszenzus híve vagyok. Azt gondolom, hogy a helyiek 

azért választottak meg minket, hogy az ő ügyeiket képvisel-

jük a testületben, ne pártpolitikai eredetű elgondolásokat. 

Remélem, hogy fent tudjuk tartani ezt a hagyományt, én 

számítok ebben az ellenzéki pártokra. Ugyanakkor vannak 

olyan helyieket érintő ügyek, amiben nem lehet kompro-

misszum. A Margit Kórház visszaszerzése érdekében még 

az akkori kormányzattal is vállaltuk a konfrontációt. 

Noha ebben a ciklusban minden egyéni képviselői helyet a 

mi pártszövetségünk nyert meg, így a testületben abszolút 

többségünk volt, cégeink felügyelőbizottságaiban számará-

nyuk fölötti többséget biztosítottunk az ellenzéknek. 
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Miért gondolja azt, hogy a helyi politikai életben az önök 

oldala hatékonyabban tudja képviselni az emberek ügyes 

bajos dolgait, mint mások?

Az elmúlt négy év megmutatta, hogy ha a kerület és a kor-

mányzat irányultsága azonos, akkor a helyi fejlesztéseket 

és beruházásokat nem terhelik politikai megfontolások. Ta-

vasszal a kormány kétharmados felhatalmazást kapott, így 

a III. kerület fejlesztése érdekében célszerű lenne hason-

ló támogatást adni a városvezetésben a polgári oldalnak. 

Ahogy eddig, a jövőben is figyelembe fogjuk venni az ellen-

zék véleményét. A kellő bizalom elnyerése esetén képesek 

leszünk a helyi ügyek megoldásához az említettekkel part-

neri együttműködés keretében a szükséges kormányzati 

támogatás megszerzésére.

Ön lesz a polgári oldal (Fidesz-KDNP) közös polgármester-

jelöltje. Milyen tervei vannak az elkövetkezendő évekre?

Folytatni szeretném az elmúlt évek konszenzusos politiká-

ját, ezzel is hangsúlyozva a városrész békés és szerethető 

arculatát. Másrészről tovább kívánom vinni a közösségépí-

tő politikát, melyben továbbra is számítok a civil szerveze-

tekre és a helyi közösségekre. A közterületeink megújítása 

sem állhat le, és a térfigyelő kamerahálózat bővítésével 

még biztonságosabbá fogjuk tenni Óbuda-Békásmegyert. 

A panel rehabilitációs programot fenntartjuk, a P+R par-

kolók megépítése pedig végre megkezdődhet. Sokak előtt 

ismertek az eddig megépült szabadtéri fitneszparkok és 

a közösségi kertek, ezeket tovább szeretnénk bővíteni, és 

újabb idősklubokat is kialakítunk. Kormánytámogatással 

felújítható a békásmegyeri piac, és ugyancsak központi se-

gítséggel rendbe hozhatjuk a Flórián teret, a gázgyár kör-

nyékét és a Hajógyári-szigetet. Az M0-ás északi szektora, 

azaz a 10-es és 11-es út összekötése által a III. kerület és 

Észak-Buda közlekedése nagyot léphet előre. 

Munkája során számos csoporttal, közösséggel, civil és 

politikai szervezettel került kapcsolatba. Hogyan emlék-

szik rájuk?

Köszönetemet szeretném kifejezni nekik. Elsősorban a III. 

kerületieknek, akik jobbító elgondolásaikkal, javaslataikkal, 

vagy akár panaszaikkal segítették a városrész fejlődését. A 

Polgármesteri Hivatal minden munkatársának is kijár a kö-

szönet, hisz mindennapi munkájukkal erősítették az intéz-

mény szolgáltató jellegét. Köszönöm a családom megértő 

támogatását, ez számomra a legértékesebb. Nem utolsó 

sorban pedig meg kell köszönnöm a pártok helyi szerve-

zeteinek és képviselőinek a konstruktív és párbeszédre 

törekvő hozzáállását, mely jelentősen megkönnyítette Óbu-

da-Békásmegyer fejlődése és gyarapodása érdekében ki-

fejtett közös erőfeszítéseinket.
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A Kód Kft. telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2014. június 7-16. között, 
amelynek során 1536 véletlenszerűen kiválasztott felnőtt korú személyt kérdezett meg CATI módszerrel.

AZ ÖN VÉLEMÉNYE SZERINT MENNYIRE MENNEK JÓL A DOLGOK ITT A III. KERÜLETBEN? (%)

MENNYIRE ELÉGEDETT ÖN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁNAK TEVÉKENYSÉGÉVEL, 
EDDIGI MUNKÁJÁVAL? (%)

3.7 10.2 26.8 40.8 18 0.3

0.2

ÖN SZERINT A KERÜLET AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN ÁLTALÁBAN VÉVE: (%)

2.1

2.3

19.1 47.7 28.1 0.4

0.4

3.5 7 24 38.7 24.2 2.2

0.4

MENNYIRE ELÉGEDETT ÖN BÚS BALÁZS, A KERÜLET POLGÁRMESTERÉNEK EDDIGI MUNKÁJÁVAL? (%)

4.5 5.9 17 36.9 31.4

3.4

0.3

0.4

MINDENT EGYBEVETVE, ÖSSZESSÉGÉBEN INKÁBB KEDVEZŐ, VAGY INKÁBB KEDVEZŐTLEN A VÉLEMÉNYE 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKÁJÁRÓL? (%)

71.515.2 12.9

nem tudja nem válaszoltinkább kedvező

egyáltalán nem

sokat hanyatlott

egyáltalán nem

egyáltalán nem

2

egy kicsit hanyatlott

2

2

3

ugyanolyan maradt

3

3

4

4

4

nagyon

sokat fejlődött

nagyon

nagyon

nem tudja

nem tudja

nem tudja

nem tudja

nem válaszolt

nem válaszolt

nem válaszolt

nem válaszolt

inkább kedvezőtlen

egy kicsit fejlődött
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Akadálymentessé tette az önkormányzat, így a mozgásuk-

ban korlátozottak számára is megközelíthetővé vált a Szent 

Margit Rendelőintézet Tüdőgondozójának, valamint a Pol-

gármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztályának és az 

Oktatási Osztálynak helyet adó Laktanyai utcai épület. A fő-

bejárat mellett liftet, az épületben pedig több akadálymen-

tes vizesblokkot építtetett, és átalakultak az ügyfélfogadó 

terek, ügyfélablakok is. Az épület energetikai szempontból 

is megújult. A több mint 2 ezer m² alapterületű intézmény 

üzemeltetése jelentősen olcsóbbá vált, miután a külső 

hőszigetelés és a nyílászárók cseréje által, illetve a fűtési 

rendszer korszerűsítése révén csökkenteni lehetett a fel-

használt energiamennyiséget.

A Harrer Pál utcai idősklub akadálymentesítésére az ön-

kormányzat pályázatot nyújtott be az “Egyenlő esélyű hoz-

záférés a közszolgáltatásokhoz” elnevezésű alaphoz. A 

pályázaton nyert támogatásból 2011-ben akadálymentes 

parkoló épült feljáró rámpával, akadálymentes lett a bejá-

rat is, ahol belső telefon is található, de külső téri emelőla-

pos felvonót is felszereltek. A belső térben akadálymentes 

orvosi és nővérszobát, valamint mellékhelyiséget alakítot-

tak ki. Megnövelték és akadálymentesítették, valamint jel-

zőburkolattal és irányító táblákkal látták el az ügyfélteret.

A külföldön régóta bevált, illetve néhány vidéki településen 

alkalmazott gyakorlatot kívánta a városrész vezetése be-

vezetni, amikor a városrész összes önkormányzati intéz-

ményébe járó óvodásnak és alsós általános iskolásnak lát-

hatósági mellényt adott. A korcsoportba tartozó mintegy 

8000 gyermek számára az óvodai felügyeleti időben, illetve 

a tanítási idő alatt, köztéri közlekedésük során ez a sárga 

mellény nyújt védelmet. 

Az Összefogás Óbudáért Egyesület 2013 márciusában az 

önkormányzat támogatásával a Békásmegyeri Közösségi 

Házban indította útjára a „rászoruló gyermekek regge-

liztetése” elnevezésű programot, ahol mára már napi 70 

gyermeknek adnak térítésmentesen reggelit, valamint tí-

zórai csomagot. Tavaly év végétől a megújult Kaszásdűlői 

Kulturális Központban is várják tanítási napokon, reggel 6 

és 8 óra között a gyermekeket. (Az óbudai szalézi szerze-

tesek a rászoruló gyermekeknek a Kiscelli utcai házukban 

rendszeresen adnak reggelit tanítási napokon.)

Megújult a Harang utcai Idősek Klubja is. A 28 éve áta-

dott nyugdíjasházban működése óta ilyen nagy beruházás 

még nem történt. A beruházással korszerűsítették a klub 

étkezőjét, konyháját, mosodáját és szociális helyiségeit. A 

munkálatok eredményeként az említett helyiségek új bur-

kolatot kaptak, kicserélték a bútorokat, új légkeveréses sü-

tővel működő tűzhely és mosogatógép került a konyhába, 

az aulát pedig kifestették.

Az önkormányzat vezetése elsősorban a kisgyermekes 

édes anyák számára kívánt esélyt teremteni a munka világá-

ba történő visszatérésükre, amikor a Polgármesteri Hivatal, 

illetve az önkormányzat intézményeinek létszámkeretén fe-

lül 20 fő részmunkaidős (4 órás) munkahelyet engedélye-

zett. Jelenleg tíz fő dolgozik a hivatalban, tízen pedig intéz-

ményekben, jellemzően adminisztratív munkakörökben.

2014 februárjában immár hatodik félévét kezdte meg a 

Zsigmond Király Főiskolával közösen szervezett Nyugdí-

jasok Óbudai Akadémiája. Az előadások rendkívül sokféle 

témát kínálnak: az idősek szociális helyzetétől az interne-

tig, az idősek munkalehetőségeitől az életkor meghosszab-

bításáról szóló elméletekig. Az előadók a téma szakavatott 

ismerői. A program célja, hogy minél több nyugdíjas korú 

ember kapjon kedvet a tanuláshoz, a későbbiekben akár a 

főiskola egyéb képzésein is.

Minden évben nagy sikernek örvend a kerületi intézmények 

és magánszemélyek közreműködésével, a nyugdíjasok és 

szociálisan rászorultak számára meghirdetett, pártoktól 

független, kedvezményes önkormányzati burgonyavásár-

lási akció. Annak érdekében, hogy minél több jogosult, mi-

nél könnyebben vásárolhasson a kedvezményes árú bur-

gonyából, az önkormányzat előzetes felméréseket készített 

a kerületi intézmények és a többi szervezet gondozottjai, 

ellátottjai körében. A támogatott burgonyavásár közel húsz 

éves múltra tekint vissza, mely már hagyománynak számít 

a III. kerületben.
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Alpolgármesterként mire 

a legbüszkébb az elmúlt 

négy év eredményei közül?

2011-től vagyok alpolgár-

mester. Azóta a nehéz 

helyzetbe került családok 

megsegítésére és a nyugdí-

jasosok sokrétű támogatá-

sára vagyok a legbüszkébb.

Már korábban, a szociá-

lis bizottság elnökeként, 

majd alpolgármesterként 

is rengeteg olyan esettel találkoztam, amikor a kerületben 

élőknek nehézséget okozott a rezsiköltségek fizetése. Dön-

tően panelházas körzetben választottak képviselővé, helyi 

lakosként jól ismerem az itteni problémákat. Az adósság 

felhalmozásának megelőzése érdekében az önkormányzat-

nál – a vagyonkezelő és a családsegítő bevonásával – kidol-

goztunk egy programot a hátralékok kezelésére, amellyel 

nagyon sok embernek tudtunk segíteni. 

A kötelezően ellátandó feladatokon túl mely területeken 

bővült a szociális ellátások köre?

A lakhatás költségeit az önkormányzat más módon is igyek-

szik támogatni. A szociális törvény változása miatt megszűnt 

méltányossági lakásfenntartási támogatás, ezért a kerület 

saját költségvetésből lakhatási támogatást vezetett be.

A legjobban rászorultak szociális helyzetük alapján pályáz-

hatnak beköltözhető állapotú lakásra; akik pedig fel tudnak 

újítani helyreállításra szoruló lakást, költségelvű bérleti díj 

fizetése mellett pályázhatnak ilyen lakásokra. 

A Budapest Gyógyfürdői Zrt.-vel kötött megállapodásunk-

nak köszönhetően például harmadik éve tudunk ingyenes 

uszodabérleteket biztosítani a nyári hónapokra az Óbudai 

Szociális Szolgáltató Intézmény által ellátott kerületi nyug-

díjasoknak a Dagály és a Csillaghegyi Strandra, valamint a 

Lukács fürdőbe. Fel tudtuk újítani a Harang utcai idősklu-

bot, és nagy öröm, hogy a Gázgyári lakótelepen hiánypótló 

szolgáltatásként hamarosan, a Fővárosi Önkormányzat se-

gítségével új Idősek Klubját nyithatunk meg. De nem csak 

az idősekre figyel az önkormányzat: megújultak a bölcső-

deudvarok, népzeneoktatás kezdődött az intézményekben 

a kicsik számára, és új Védőnői Tanácsadót nyitottunk a 

Vöröskereszt utcában. A különböző területeken működő 

szakmai fórumok építő jelleggel hatottak a mindennapi 

munkára, gondolok itt az Idősügyi Tanács, a Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum, a Fogyatékosügyi Tanács és a Szociális 

Kerekasztal munkájára.

Milyen eredménnyel zárultak az egészségügy területén 

megfogalmazott elképzelések?

A legfontosabb a Szent Margit Kórház újra önállóvá válása, 

és a szakrendelő fejlesztése volt. Ma már csúcsminőségű 

röntgengépek szolgálják a betegeket. Az „Egészségkörút 

Óbudán” című programban egész éven át szűréseken ve-

hetnek részt az érdeklődők, továbbá ingyenesen használ-

ható fitneszparkokat alakítottunk ki az egészségmegőrzés 

segítésére a kerület számos pontján. Hasonló célokat szol-

gál a San Marco Szabadegyetem újraindítása, amely siker-

rel fut az Óbudai Kulturális Központban.

Milyen fejlesztésre lenne szükség a következő önkormány-

zati ciklusban?

A burgonya- és muskátliakciót továbbra is támogatjuk, az 

elmúlt négy évben beindított termelői piacok mellett pe-

dig szeretnénk újabbakat is létrehozni. Szükségessé vált 

a szakrendelőben a várakozási idő csökkentése, erre min-

denképpen megoldást fogunk találni. Természetesen az in-

gyenes egészségügyi szűrőprogramok sem maradhatnak 

el, de támogatni fogjuk, hogy egy új, fogyatékosok átmeneti 

otthona is megnyithassa majd a kapuit.

Összefoglalóan hogyan értékeli a városrész szempontjából 

az elmúlt négy évet?

Úgy érzem, hogy az elmúlt négy évben a prevenció, egész-

ségügyi védelem, szociális biztonság és gondoskodás, vala-

mint a közösségépítés értékei mentén, konszenzuson ala-

puló döntések által jó irányba haladtunk. Ezt szeretnénk a 

jövőben is folytatni.

JÓ IRÁNYBA HALADTUNK

INTERJÚ KELEMEN VIKTÓRIA ALPOLGÁRMESTERREL

Az önkormányzat legfontosabb céljai között szerepel az 

idősek alapszintet meghaladó, korszerű ellátása. 2011-ben 

modern, a 21. század követelményeinek megfelelő idősek 

klubját avatott a városrész vezetése az óbudai Meggyfa ut-

cában, az egykori téglagyári kultúrház épületében. A kerü-

let Szociális Szolgáltató Intézményének használatában lévő 

helyiség korábban is hasonló célokat szolgált, felújítása 

azonban már régóta váratott magára. Az idősellátó intéz-

mények esetében a kínált programok minősége mellett ez-

zel az otthonosság érzése is előtérbe került.

A Csillaghegyi, a Dagály és a Lukács Strandfürdőben ingye-

nes úszáslehetőséghez juttatta az önkormányzat a kerületi 

nyugdíjasházak lakóit. Mindazok igényelhetik a több alka-

lomra belépést biztosító uszodabérleteket, akik nyugdíja-

sigazolványuk és lakcímkártyájuk bemutatásával igazolják a 

jogosultságukat. A felkínált lehetőséggel júniustól élhettek a 

jelentkezők. A Budapesti Gyógyfürdő Zrt.-vel kötött megálla-

podás arra is kiterjed, hogy egy alkalommal az önkormány-

zat rendelkezésére áll a Csillaghegyi Strand, ott egész napos 

kulturális, sport vagy szabadidős rendezvényt tarthat. 

A közösségépítő koncepció első lépéseként a Gázgyári la-

kótelepen nyáron új idősek klubja nyílik. A felújított épület 

biztonságos, családias légkörű helyszínt teremt, s mintegy 

400 helyi nyugdíjas számára teszi könnyen elérhetővé a 

szükséges szociális és egészségügyi szolgáltatásokat. A 

fejlesztés a gázgyári lakótelep szociális rehabilitációjához 

kapcsolódik. 

Rendszeresen, összesen 600 adag meleg ételt oszt ki az 

Ételt az Életért program, a Magyarországi Krisna-tudatú 

Hívők szegényélelmezési programja keretében, az óbudai 

polgármester támogatásával. Májusban a gyereknapon, a 

Szőlő utcai „Faluház” parkolójában mintegy 800 rászoru-

ló kerületi lakost láttak vendégül meleg ebédre, valamint 

egy rendkívül gazdag, friss és tartós élelmiszerekből álló 

különleges élelmiszercsomaggal ajándékozták meg őket. A 

csomagban az alapvető élelmiszerek mellett joghurt, több-

féle gyümölcs, zöldség, müzli szelet, minőségi csokoládé, 

de még gyerekvitamin is volt. Az akciót az óbudai családse-

gítő által regisztrált, a kerületben lakó, leginkább rászoruló 

családok számára hirdették meg.

Áprilisban a városrész hét különböző helyszínén ugyancsak 

évről évre megrendezik a kedvezményes muskátlivásárlá-

si akciót. A vásárlásra a kerületben bejelentett lakóhellyel 

rendelkező, nagykorú lakosok jogosultak.



18 19

zásra, komposztálásra, talajjavításra, parképítési feladatok 

elvégzésére, valamint a rendbetett terület folyamatos gon-

dozására, takarítására fordíthatták.

A lakosság évente kétszer, térítésmentesen adhatja le a 

háztartásokban keletkezett elektromos és elektronikai 

hulladékot. Az árammal, akkumulátorral vagy elemmel 

működő készülékeket tavasszal a kerület négy-négy kü-

lönböző pontján adhatták át feldolgozásra az ún. E+E 

(elektromos és elektronikai eszközök) begyűjtése ke-

retében. Ősszel a gyűjtőpontokon egyéb veszélyes hul-

ladéktól (festéktől, gyógyszerektől, gumiabroncsoktól, 

olajtól, fénycsövektől) is ingyenesen szabadulhatott meg 

a lakosság. 

A kerületi rendőrkapitányság két új Dacia Duster típusú 

gépkocsit vehetett át 2012 decemberében Óbuda-Békás-

megyer Önkormányzatától. A járművek a rendőrautóvá ala-

kítás után már járőrautóként szolgálják a kerületben élők 

nyugalmát. Az egyik gépkocsit a bűnügyi szolgálat hasz-

nálja, a másik, amely négykerék-meghajtású, a közrendvé-

delmi járőrszolgálat munkáját könnyíti meg, elsősorban a 

kerület hegyvidéki területein.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata évek óta törekszik 

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

a motorcsónakosok között fennálló viszályokat megszün-

tesse, és visszaállítsa az evezős sportoknak kedvező fel-

tételeket. Ennek érdekében új motorcsónakot vásárolt, és 

megállapodást kötött a rendőrséggel arról, hogy az önkor-

mányzat közterület-felügyelőivel közösen járőröznek majd 

a vízirendőrök. A járőrszolgálat fő feladata a közrend védel-

me, a vízi közlekedés biztonságának fenntartása, a baleset-

megelőzés és mentési feladatok ellátása.

2013-tól kerékpárokon járőröznek a készenléti rendőr-

ség egyenruhásai a nyári hónapokban a Római-parton. A 

III. kerületi közterület-felügyelet munkatársai a frekventált 

időszakban ugyancsak kerékpáron felügyelik a közrendet. 

Az így megerősített szolgálat célja a bűncselekmények 

megelőzése és a közbiztonság fenntartása.

Elektromos ajtóékekkel segíti az egyedül élő nyugdíjasokat 

az önkormányzat az otthonukban ért támadás megelőzése 

érdekében. Az ajtó alá helyezhető szerkezet megakadályoz-

za az ajtó kinyitását, és ha illetéktelenek megpróbálják ki-

nyitni, akkor hang kíséretében jelez a lakásban lévőknek. 

(Mintegy 10 ezer egyedül élő nyugdíjas személy lakik a ke-
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A Szent József Ház kertjében nyílt meg Budapest első 

Tündérkertje. A Békásmegyer-Ófalun lévő kertben 

őshonos, nemesített gyümölcsfák telepítésével, gon-

dozásával foglalkoznak. A kezdeményezés célja a Kár-

pát-medence kihalófélben lévő fajtáinak megmentése 

és a közösségépítés.

A közösségi kert lehetőséget ad az öngondoskodásra 

és elősegíti a környezeti nevelést. A közös kertgondozás 

a panelházas övezetben arra is jó lehetőség, hogy a kör-

nyéken lakók közelebb kerülhessenek egymáshoz. Ezért 

létesített Békásmegyeren, a Juhász Gyula utca – Királyok 

útja kereszteződésénél, 1005 négyzetméteres, 27 parcellás 

mintakertet az önkormányzat a Városi Kertek Egyesülettel 

együttműködésben. Ófaluban az Iskola utcában található a 

másik közösségi kert, melyet az önkormányzat támogatá-

sával az Óbor-kör Egyesület hozott létre. 

Az önkormányzat minden évben kiírta a társasházak, civil 

szervezetek és oktatási intézmények számára a zöldte-

rület-gondozási pályázatot, melyet a Környezetvédelmi 

Alapból finanszírozott. A nyertes pályázók a forrást a közte-

rületen fekvő zöldfelületek rendbetételére, kialakítására és 

megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondo-
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Amikor alpolgármester-

ré választották, csupán 

folytatni kellett a koráb-

ban megkezdett munkát, 

vagy új feladatokkal is 

szembesült? 

1998 óta képviselőként tevé-

kenykedem Óbuda-Bé kás-

megyer Önkormány za tában. 

2007-es al  pol  gár  mesterré 

választásomkor úgy érez-

tem, hogy tisztában vagyok a kerületet érintő problémák-

kal. Azonban rá kellet jönnöm, hogy más látásmódot és 

hozzáállást igényel egy terület felügyelete vezetőként. 2006 

és 2010 között számos fejlesztést készítettünk elő, melye-

ket 2010 után valósítottunk meg. Tekintettel arra, hogy a 

Polgármesteri Hivatal munkatársai ciklusoktól függetlenül 

végzik munkájukat, így kellemetlen meglepetésekkel nem 

kellett szembesülnöm.

A városfejlesztés mely területe volt a legnagyobb kihívás?

A Szőlő utcai Faluház felújításával letettük a voksunkat az 

energiahatékonyságot célzó beruházások támogatása mel-

lett. 2012-ben és 2013-ban önkormányzati paneles szerke-

zetű épületek felújítása érdekében pályázatot indítottunk, 

ennek keretében több ezer lakás újult és újul meg kerület-

szerte. Bár a lakóépületek felújításának támogatása nem 

önkormányzati feladat, nem lehetünk addig elégedettek, 

amíg az összes panelépületre, a rekonstrukciós munkálatok 

keretében sor nem kerül. Kerületünkben számos oktatási és 

szociális intézmény található. Az Új Széchenyi Tervnek kö-

szönhetően számos intézmény energiahatékony felújítására 

is megtörtént. Átadtuk a Kolosy tér megújított környékét, s 

ezzel lezártuk az „Óbudai Promenád” projektet. 

Miről tud számot adni, ha az előző évekre visszatekint? 

Amikor készülve az önkormányzati választásokra, kezembe 

vettem a négy évvel ezelőtti programunkat, jó érzéssel töl-

tött el, hogy az ígéreteink nagy többsége megvalósult. Úgy 

érzem sikerült reálisan felmérni a kerület problémáit, és a 

lehetőségeinket. 

Mik a legfontosabb feladatai az elkövetkező önkormány-

zati időszaknak? 

Folytatni kell a panelépületek és az önkormányzati intéz-

mények felújítását. Tovább kell bővítenünk a térfigyelő ka-

merarendszert. Be kell fejezni a hegyvidék csatornázását. 

Újabb köztereket kell felújítanunk. Az elmúlt években kié-

pített jó kormányzati kapcsolat szavatolja, hogy a követke-

ző ciklusban is sok EU-s és központi költségvetési forrást 

tudunk majd a kerületbe hozni ezeknek a projekteknek a 

megvalósítására.

Mit tart a ciklus legnagyobb sikerének? 

Az eddig elmondottakon túl azt tartom sikernek, hogy az 

önkormányzat mindennapjait nem szövi át a politika. Bár 

egyes újonnan alakult baloldali formációk a botránykeltés-

ben érdekeltek, a józan többség, legyen az fideszes vagy 

ellenzéki, inkább a problémák megoldását helyezi előtérbe 

munkája során, nem az utcai politizálást. Tudomásul kell 

venni, hogy a III. kerületi polgárok az önkormányzatban 

az ügyeiket szeretnék intézni, és nem önmegvalósításá-

ra törekvő politikusokra kíváncsiak. Garantálhatom, hogy 

ameddig a választók minket tisztelnek meg bizalmukkal, az 

önkormányzat a lakosság problémáira fog megoldásokat 

keresni. Utakat, járdákat, játszótereket, nyugdíjas klubokat, 

parkokat, csatornát fogunk építeni, mert ez a dolgunk.

FEJLESZTÜNK, MERT EZ A DOLGUNK

INTERJÚ PUSKÁS PÉTER ALPOLGÁRMESTERREL

rületben.) A program első körében, 3 ezer rászoruló idős 

ember biztonságát növelte így az önkormányzat. A további-

akban, a jelentkező igények függvényében még több egye-

dül élő idős személy kaphat elektromos ajtóéket.

2013 júniusában harmadfokú árvíz vonult le a Dunán. A vé-

dekezés a Királyok útja – Nánási úti fővédvonalon zajlott. 

Az önkormányzat homokzsákkal és a töltéséhez szüksé-

ges homokkal, illetve fóliával segítette a hullámtérben vé-

dekező lakosságot. A III. kerületi védekezésben összesen 

600 fő vett részt, ennek a fele önkéntes volt. Összesen 49 

kitelepített lakó elhelyezéséről kellett gondoskodni, ők az 

önkormányzat nyugdíjasházaiban, valamint önkormányzati 

lakásokban kaptak átmeneti szállást.

A Duna medrének vizsgálata során bombát találtak 2012 

októberében az Északi vasúti összekötő híd közelében. A 

polgármester felügyelete mellett kezdődött meg 1 kilo-

méteres 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 vissza-

térhetett lakóhelyére.

A KERÜLETET ÉRINTŐ TOVÁBBI 
JELENTŐS BERUHÁZÁSOK

2015 márciusáig közel 19 ezer méternyi új csatorna 

épül meg a kerületben a Fővárosi Önkormányzat meg-

bízásából. A beruházás eredményeként a városrész 

szinte teljes egészében csatornázottá válik. A fejlesz-

tés jellemzően lakófunkcióval rendelkező területek 

szennyvízelvezetését és csatornabekötését érinti. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata több mint 400 

millió forint önrészt vállal át az érintett lakosságtól a 

szennyvízhálózat bővítése érdekében. 

A Budapesti Közlekedési Központ átépítette a Batthyány 

út, a Madzsar József utca és a Hadrianus utca jelzőlám-

pás csomópontját. Ennek elsődleges célja az volt, hogy 

a Batthyány úton észak felől érkező autóbuszok a HÉV 

irányában könnyebben hajthassanak be a Madzsar Jó-

zsef utcába. Új forgalmi sáv is épült, az új jelzőlámpás 

csomópont pedig forgalomfüggő üzemmódban műkö-

dik, azaz a forgalmi igényeknek megfelelően módosítja 

a szabad jelzések hosszát.

Békásmegyer északi részén tíz különböző útszaka-

szon, összesen 3,6 km hosszú útpálya újult meg fővá-

rosi beruházás keretében.

Az 1-es villamos vonalán a Vörösvári úton létrejött Bu-

dapest első fűburkolatú sínpályája. Az Óbudai rende-

lőintézet és a Flórián tér között kialakított füves pálya 

hozzájárul a villamosok halkabb közlekedéséhez, zöl-

den tartásáról pedig automatikus öntözőrendszer gon-

doskodik. A tervezett sebesség 60 km/óra is lehet, így 

a villamosok menetideje nagymértékben csökkenhet.
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A Reménység utcai Százszorszép Óvoda gyermekei számá-

ra új tornaterem épült. 2012-ig a közelben lévő művelődési 

házban voltak kénytelenek megtartani a testnevelés fog-

lalkozásokat. A 60 m²-es saját tornaterem átadása után az 

óvoda homlokzatának vakolásával, színezésével vált teljes-

sé az intézmény korszerűsítése.

A telente üzemelő Fő téri ingyenes jégpálya mellett a ke-

rület az Aquincumi iskolánál felállíttatta az első műanyag 

felületű korcsolyapályáját is. A szokatlan és újszerű meg-

oldás költséghatékonyabb, hiszen nem kell hűteni, ráadá-

sul hagyományos korcsolyával is lehet használni. A pálya 

mellett egy kölcsönzőt is üzemeltet az Óbudai Sport Kft., 

ahol a kifejezetten erre a pályára alkalmas korcsolyát in-

gyen biztosítják.

2013 őszén nyílt meg az Óbudai Gepárdok Jégcsarnok  –  

amely a legforróbb hónapokat kivéve  –, várja a jeges spor-

tok kedvelőit. A jégpálya és a jégcsarnok a Gepárd egyesü-

leté, a földterület az önkormányzat tulajdona. A megkötött 

együttműködés keretében a jégpályán a délelőtti órákban 

óvodások és iskolások korcsolyáznak, délután pedig a 

Gepárd Jégkorong Egyesület sportolói edzenek. 

A hidegebb hónapok alatt az Óbudai Sport és Szabadidő 

Nonprofit Kft. Óbudai Sportakadémia címmel előadásso-

rozatot indított útjára. A Szociális Szolgáltató dísztermé-

ben évről évre megrendezett eseményre a hazai sportélet 

kiválóságai mellett a sport elméleti tudományában jártas 

szakemberei is felkérést kaptak. A legutóbbi alkalmakkor a 

sportakadémia hallgatósága Benedek Tibor olimpiai bajnok 

vízilabdázóval és Ábrahám István utánpótlásedzővel talál-

kozhatott, máskor Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember 

előadását hallgathatta meg.

A kerület sportversenyeit minden évben nagy érdeklődés 

kísérte, amit az is jelez, hogy több mint 15 ezren vettek részt 

ezeken összesen. A futófesztiválon három teljesíthető tá-

von – 3,5 km, 7 km, valamint félmaratoni távon – tehették 

próbára képességeiket a résztvevők. (A 7 km-es távot má-

sok mellett Gyurta Dániel és Varga Mihály nemzetgazdasági 

miniszter is teljesítette.)

Az ugyancsak hagyományos óbudai kerékpáros napon, a 

Tour de Óbudán a résztvevő családok és baráti társaságok 

15 km-es vagy a 38 km-es táv megtételére vállalkozhattak. 

A túra útvonala végig kiépített, biciklis úton haladt, három 

szerviz- és frissítőállomás segítette a célba érkezést.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2008-ban indított 

programot az iskolabüfék egészségesebbé tételére, 

melyben dietetikusok bevonásával javítják folyamatosan az 

iskolai étkeztetés színvonalát. A III. kerület 22 általános és 

középiskolájában már nem lehet kólát, energiaitalt kapni, 

a szendvicsek nagy része teljes kiőrlésű pékáruból készül, 

és zöldségeket is tesznek bele. Létrejött a programot fel-

ügyelő Egészséges Iskolabüfé Munkacsoport és évről évre 

meghirdetik az iskolabüfék versenyét. A program legutóbb 

a hazai beszállítók és termelők bevonásával, és az őket fog-

lalkoztató büfék díjazásával egészült ki.

A III. kerületi önkormányzat 2013-ban újabb Életmentési 

Pontokat alakított ki öt óbudai közintézményben, és egy 

hordozható defibrillátorral látta el a közterület-felügyelet 

egyik járőrautóját. A városrészben így már összesen nyolc 

Életmentési Pont és két mobil defibrillátor áll a kerületi la-

kosok rendelkezésére, ha a hirtelen szívhalál megakadá-

lyozása érdekében be kell avatkozniuk.

Kültéri sportcentrumként működik a Csobánka tér mellett a 

fitneszpark szomszédságában kialakított új extrém pálya. A 

kerület első, ingyenes közterületi BMX-és gördeszkapályája 

a Benito Urban spanyol cég elemeiből épült 12 éven felüliek 

számára. A pályát körülvevő falra szabadon lehet graffitizni.

Gyorsabb és kisebb sugárterheléssel járó vizsgálatokat 

tesznek lehetővé a Szent Margit Rendelőintézet Csobánka 

téri, illetve Vörösvári úti szakrendelőiben 2012-ben átadott 

új, csúcsminőségű röntgengépek. A digitális képalkotó be-

rendezések 124 ezer óbudai lakos és az agglomerációból 

érkezők egészségügyi ellátásában nyújtanak segítséget.

Sikerült visszaszerezni a Szent Margit Kórház önállóságát, 

ezzel a III. kerületiek mellett az agglomerációban élők, ösz-

szesen mintegy 200 ezer ember juthatott ismét az őt megille-

tő, elvárható színvonalú egészségügyi ellátáshoz. Az önkor-

mányzat erőfeszítéseiért a gyógyító intézmény főigazgatója 

személyesen fejezte ki köszönetét a képviselő-testületnek.
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Miként vélekedik a hivatal 

elmúlt négy éves munká-

járól, különös tekintettel a 

változó jogszabályi környe-

zetre?

2010 decemberében egy 

jól működő hivatal vezeté-

sét vettem át az elődömtől. 

Elsődleges feladatom a 

működés folyamatossá-

gának biztosítása volt, így 

igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy a 

jegyzőváltás ne okozzon zavart a hivatal mindennapi életé-

ben. Nem vezérelt a mindenáron változtatni akarás szán-

déka, így tulajdonképpen egy-két kivételtől eltekintve ma 

is ugyanaz a szakmailag jól felkészült és elhivatott vezetői 

apparátus segíti a munkámat, melynek tagjai jegyzői kine-

vezésem idején vezették az egyes szervezeti egységeket. 

A mögöttünk hagyott négy év azért nem múlt el kisebb-na-

gyobb változások nélkül. Jelentős változásokat hozott 2013. 

január 1-jétől a járási rendszer kialakítása.  A járási hivata-

lok elsősorban okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi 

és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédel-

mi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését vették át 

az önkormányzatoktól.

Az újonnan kapott feladat- és hatáskörök közül külön meg-

említeném a zenés, táncos rendezvények engedélyezésével 

kapcsolatos hatáskört. Egy kormányrendelet alapján ugyan-

is 2011-től kezdve a jogszabály hatálya alá tartozó zenés, 

táncos rendezvény helye szerint illetékes jegyző fogja össze 

a rendezvény megtartásához szükséges engedélyezési eljá-

rást. Az új feladat komoly terhet és felelősséget rótt ránk, 

bár a gyakorlatban a jegyző szinte „csak” koordináló szere-

pet tölt be az engedély kiadásában, ugyanis a hangsúly az 

eljárásban a különböző szakhatósági hozzájárulásokon van. 

Úgy tudjuk, a társasházak, illetve az építésügy területén 

is új feladatokat kapott. 

Az idei év „újdonsága” valóban egy február 1-jétől kapott 

feladat volt, ettől az időponttól kezdve ugyanis a jegyző látja 

el a társasházak törvényességi felügyeletét. A sajtóban több 

olyan híradás látott napvilágot, amely azt sugallta, hogy ez-

zel egy újabb „panaszfórumot” biztosít a jogalkotó az tár-

sasházakban élők számára. A törvényességi felügyeletet 

gyakorló jegyző valójában azt ellenőrzi, hogy a társasház 

alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok 

módosítása, működése, közgyűlési határozata megfelel-e 

a jogszabályoknak, valamint a társasház működése meg-

felel-e az alapító okiratnak, a szervezeti-működési szabály-

zatnak és a közgyűlési határozatokban foglaltaknak. 

Szintén komoly változás volt a hatósági területen, hogy az épí-

tési ügyekkel kapcsolatos rendszerben a papíralapú ügyinté-

zést felváltotta az Építésügyi hatósági engedélyezési eljáráso-

kat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR). 

Ez a lépés része annak a folyamatnak, amely azt célozza, hogy 

minél több hatósági ügyet lehessen elektronikusan intézni, 

gyorsan és költséghatékonyan. 2014 nyarán indult az elekt-

ronikus anyakönyvezéssel kapcsolatos projekt is, melynek 

eredményeként bizonyos időn belül az ügyfelek gyorsabban, 

egyszerűbben juthatnak hozzá anyakönyvi kivonataikhoz.

Milyen feladatokra számít a jövőben, milyen célokat tűz-

ne ki maga, és a hivatal elé?

A jegyző a hivatal közigazgatási-szakmai vezetője, aki számos 

hatósági hatáskör címzettje. A hatósági területen a feladatok 

aktuális jogi környezetnek megfelelő folyamatos és szakszerű 

ellátása alapvető követelmény. A céljaimat illetően a jövőben 

az igazgatási munka és általában az ügyek intézésével kap-

csolatos hitvallásomat szeretném továbbra is képviselni és 

megvalósítani, ez pedig a jogszabályoknak megfelelő, szak-

szerű, pártatlan és igazságos, a problémát nem „elodázó”, 

hanem annak megoldására törekvő, színvonalas ügyintézés 

megvalósítását jelenti. Abban bízom, hogy a hivatal állománya 

a következő önkormányzati ciklusban is ezt a szemléletet kép-

viselve fogja intézni a kerületi lakosság ügyeit. 

A FELADATOK SZAKSZERŰ ELLÁTÁSA ALAPVETŐ KÖVETELMÉNY

INTERJÚ KISS ANITA JEGYZŐVEL 


