
Óbuda-Békásmegyer elmúlt évének értékelése során Bús 
Balázs polgármester a helyben elérhető sikerek, és az eze-
ket lehetővé tevő közösségi szemlélet ismertetése mellett 
szólt a kerület, főváros és kormány viszonyáról, és az agg-
lomeráció jelentette kihívásokról is.

Mik voltak az elmúlt év kulcsszavai, a közösségépítés cél-
kitűzése alapján hová kerülnek a fejlesztés hangsúlyai?

Az elmúlt évben is egy folyamatosan fejleszthető, kulturá-
lisan elkötelezett és szociálisan érzékeny óbudai közösség 
érdekében végeztük a munkánkat. Az említett célok mel-
lett mindenképpen újdonság volt a beindított közösségi 
tervezés és a lakossági részvétel, mely a korábbiakhoz ké-
pest jelentősebb hangsúlyt kapott. Csak az előző évben 11 
új közösségi tervezést kezdeményeztünk, ezeket folytatni 
szeretnénk. Ezt jó irányba tett lépésnek látom, de a hivatal 
és az intézményeink által elnyert elismerések és díjak is, 
úgy a kulturális, mind a szociális területen visszaigazolták 
törekvéseinket.

2015 a biztonságról is szólt, nem csak a III. kerületben, de 
országos, sőt összeurópai szinten is. Nem lepne meg, ha 
még egy jó ideig ez a kérdés maradna az első helyen. Óbu-
dán a pályázati lehetőségek által folytattuk a társasházak-
nak biztosított térfigyelőkamera-rendszer bővítését, év vé-
gén 16 kamerát, most év elején pedig 28 kamerát szerelünk 
fel belső-Óbudán, Kaszásdűlőn és a Pók utcai lakótelepen. 
A hálózat további bővítése jelenleg tervezési szakaszban 
van. Emellett a rendőrséggel, a katasztrófavédelem szak-
embereivel, a polgárőrséggel és a közterület-felügyelettel 
is nagyon szoros együttműködést alakítottunk ki, ez szin-
tén a polgárok biztonságát erősíti.

A közelmúlt eseményeinek tükrében miről szólt az ön 
számára az elmúlt év?

Amennyiben biztonságos Európában szeretnénk élni, akkor 
ahhoz olyan értékeiben is erős európai társadalomra lesz 
szükség, mely csak stabil nemzeti és stabil helyi közössé-
gek alapjain képzelhető el. 
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Új gépkocsi parkolókat építettünk Békásmegyeren. A Ju-
hász Gyula utca – Királyok útja közti részen 40 új parkoló-
hely létesült, de a Hadrianus utcában is bővítettük a parko-
lóhelyek számát. Az új parkolókban álló gépkocsik éjszaka 
is láthatók a közvilágítás kiépítésének köszönhetően. 
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. fejlesztése keretében 
50 jármű számára nyílik parkolási lehetőség abban az új 
parkolóban, melyet a kaszásdűlői HÉV-állomásnál hoztak 
létre. A fejlesztés során, több helyen kerékpáros és gyalo-
gos átkelőhelyet létesítettünk, a HÉV-megálló mellett pe-
dig a kerékpárosok részére biciklitárolót is kialakítottunk.

Megújul Békásmegyeren a Tér_Köz pályázat keretében a 
Heltai Jenő tértől északra eső terület. Ennek első lépése-
ként a Madzsar József utca 7-11. alatti szolgáltatóházban 
elkészült a Heltai Jenő Idősek Klubja, mely már a 10. ilyen 
klub a kerületben. A minimal art stílusban felújított épü-
letrészben egy klubterem és egy szabadidőszoba jött lét-
re, melyek egybenyitva konferenciateremként vagy táncte-
remként is működhetnek. A klubban recepciós tér, irodák 
és pihenőhelyiség, valamint egy étkező, akadálymentes 
illemhely és zuhanyzó is található.
A második ütemben (a Heltai Jenő tér – Madzsar József utca 
– Bálint György utca – Füst Milán utca által határolt lakóte-
rületen) a lakóépületek között megújul a park és a sétány, 
rendbe hozzuk a parkolókat és felfrissítjük a zöldfelülete-
ket. A munkálatok 2016 nyarának közepén fejeződnek be.
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Október 1-től éles üzemben működik a belső-óbudai terü-
leteken a fizetőparkolási rendszer. A két zónában össze-
sen 12 ezer parkolóhely található, ezek igénybevételéhez 
170 darab automatánál lehet jegyet váltani, vagy Óbuda 
Kártyával különféle kedvezményeket igénybe venni. A be-
vezetett konstrukció páratlanul széles kedvezményeket kí-
nál a kerületben lakók, illetve az itt dolgozók, és az itteni 
gazdasági társaságok részére. A fizetőparkolás rendszeré-
nek bevezetését a kerület egyes részein kialakult kaotikus 
parkolási állapot indokolta, mivel a közlekedési csomó-
pontokhoz közeli területeket az agglomerációból érkezők 
P+R parkolóként használták, akadályozva a kerületieket a 
lakhelyükhöz közeli parkolásban.

Befejeződött a Csillaghegyen, az Ürömi út – Dózsa György 
út – Pusztakúti út csomópontjának rekonstrukciója, me-
lyet a kereszteződésben korábban tapasztalt torlódások 
és a HÉV átjáró zárva tartásából adódó forgalmi zavarok 
indokoltak. A felszerelt jelzőlámpás rendszer figyeli a cso-
mópont mind a négy ágát és a forgalom nagyságának, va-
lamint a HÉV átjáró átjárhatóságának figyelembe vételé-
vel határozza meg az egyes ágak zöld jelzéseinek hosszát. 
Sávbővítésre is sor került, az egyes forgalmi irányok szét 
lettek választva, a kanyarodó és egyenesen haladó forga-
lom így már nem torlódik fel. Kialakítottunk egy ingyenes 
parkoló területet is, a gyalogos közlekedés biztonsága 
érdekében pedig két új gyalogátkelőhelyet létesítettünk. 

Noha a beruházás jelentős mértékben az Üröm felől érke-
ző autósok érdekét szolgálta, a fejlesztésben Üröm Önkor-
mányzata nem vett részt. 

Novemberben elkészült a Nánási út – Vitorla utca csomó-
pontjában az új, közvilágítással ellátott gyalogátkelőhely. 
Az útburkolat felszínébe süllyesztett prizmák jelzik sötét-
ben a zebrát az autósok számára.

A kaszásdűlői lakók kérése nyomán, a Filatorigát HÉV meg-
álló könnyebb és biztonságosabb megközelítése érdeké-
ben két új gyalogátkelőhely épült a Búza utca – Zab utca 
találkozásánál, illetve annak folytatásában a felüljáró mel-
letti úton. Az átkelőhely az önkormányzat és a BKK közút 
közös beruházásában készült, a terveztetést, engedélyez-
tetést és az építést Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
végezte, a forgalomtechnika kialakítását pedig a BKK Köz-
út. A csatlakozó járdaszakaszok megépítése után, elkészült 
a hozzá tartozó közvilágítás is. 

Korszerű, esztétikus játszótér épült Csillaghegyen, a Mako-
vecz bölcsőde és a Hunyadi utcai óvoda közötti területen. A 
„mini szabadidőparkban” biztonságos játszóeszközök hasz-
nálatával tölthetik szabadidejüket a gyerekek. A játszótér szo-
rosan illeszkedik a bölcsőde stílusához. A homokozó, mászó-
ka és hinta mellett akadálymentes illemhelyről, pelenkázóról 
és kerékpártárolóról is gondoskodott az építtető. A tér attrak-
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ciójaként szolgál a fúvófejes vízjáték, mely a nyári melegben 
párásítóval hűsíti a gyermekeket. A kör alakú központi tér a 
kikapcsolódáson kívül találkozási pontként is funkcionál.

Egy 2004 óta üres és romos épület felújítására 63,6 millió 
forintot nyert önkormányzatunk a Nemzetgazdasági Minisz-
térium pályázatán. Ennek köszönhetően a Meseerdő Óvoda 
újabb telephellyel bővülhet, így a valaha szintén óvodai fela-
datot ellátó Váradi utca 9. alatti épület 75 kisgyermek fogadá-
sára lesz alkalmas. A felújítás során három új csoportszobát, 
valamint tornatermet és fejlesztőhelyiséget is kialakítunk.

Szegélytől szegélyig, teljes szélességben újraburkoltuk a 
Tímár utcát az Árpád fejedelem útja és a Lajos utca közöt-
ti szakaszán. Összesen 95 méter hosszon, 713 négyzetméter 
felületen történt aszfaltozás, dupla rétegben. A szakemberek 
júliusban a nagykockaköves burkolatot cserélték ki aszfaltra.

A Szent Flórián fogadalmi oltár szoborcsoport előtt lévő 
aluljáró dél-keleti belső homlokzatát még 2009-ben a Szí-
nes Város Mozgalom látta le díszítő falfestéssel, ám ez az 
idők során kifakult, és amúgy sem illeszkedett a megújult 
környezetéhez, ezért kellett újrafesteni. A 270 nm falfelü-
letre antigraffiti bevonat került. Az aluljáró falán látható 
motívumot előzetes szavazással az óbudaiak választhatták 
ki. A költségeket a Főváros és önkormányzatunk fele-fele 
részben állta. 

Elkészült a sétány a Nagyszombat utcai Amfiteátrum körül. 
A katonavárosi Amfiteátrum környezetében közvilágítással 
ellátott gyalogos sétány önkormányzatunk és a Budapesti 
Dísz- és Közvilágítási Kft. közös beruházásában épült meg. 
A megfelelő burkolatok, pihenőhelyek, illetve a környező 
zöldfelület rendbetétele és a kiépült közvilágítás együtte-
sen biztosítja az épített örökség környezetének belvárosi 
miliőhöz illeszkedő hangulatát.

EU pályázati forrás bevonásával fejlesztette a Fővárosi Önkor-
mányzat az óbudai Gázgyár melletti lakóövezetben a közvilá-
gítást. Az energiafelhasználás jelentős csökkentése érdeké-
ben, Budapest egyik utolsó elavult higanylámpás közvilágítása 
újult meg. A fejlesztés jelentős mennyiségű energiát spórol, így 
mintegy 2,4 millió forinttal kerül kevesebbe az energia.

Közel 19 kilométernyi új szennyvízcsatorna épült Óbudán a 
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) pro-
jekt keretében. A III. kerület eddig csatornázatlan területein 

európai uniós támogatással megépített csatornát az alapbe-
ruházás összes szakaszán üzembe helyezték. A BKISZ projekt 
részeként 1100 kerületi háztartáshoz jutott el a vezetékes 
szennyvízelvezetés. Önkormányzatunk fizette ki a lakosok 
helyett az önrészt, és felújította az érintett utakat is. 

Az ürömi körforgalom megépítésével a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. projektjének első szakasza lezá-
rult. A jelzőlámpás csomópont helyett folyamatos for-
galmat biztosító körforgalmú csomópont épült, amely 
megteremti a Bécsi út, az Ürömi út, az új nyomvonalú 10. 
sz. főút és távlatban az M0 autópálya felé vezető 10. sz. 
főút kapcsolatát. A közel 60 méter átmérőjű körforgalom 
10 hónap alatt épült meg.

A körforgalom mellett elkészült a 10. sz. főút bevezető 
szakaszánál a Bécsi út szintbeni átépítése a vasúti át-
járó kiváltása. Ezzel a fejlesztéssel tehermentesíthető a 
Külső-Bécsi út az ürömi körforgalomtól kiindulva. Az új 
nyomvonal átível a vasút és az Aranyhegyi patak felett, és 
a jelenlegi vasúti átjárótól délre köt vissza a Bécsi útba. 
A biztonságos közlekedést segítve az új szakasz alatt ke-
rékpáros és gyalogos aluljáró épült az Ürömi megállóhely 
északi oldalán, a Solymár köz vonalában.

Megújult a Zipernowsky sétány Békásmegyeren. A Hat-
vany-Zipernowsky-Gyűrű és Sarkadi Imre utca által ha-
tárolt közterületen a forgalmi igényeknek megfelelően 
díszkővel, aszfalttal, illetve szórt kővel burkolt útvonala-
kat, ezek kapcsolódásánál csomópontokat alakítottunk ki. 

Megfiatalítottuk a terület több mint negyven éves cserje-
állományát, gyepfelületét, korszerűsítettük a közvilágítást 
és az utcabútorokat. A kivágott fákat is pótoljuk, a facse-
metéket később ültetjük ki.

November végén elindult a fonódóvillamos próbajára-
ta. A fővárosi beruházás új átszállásmentes kapcsolatot 
hozott létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A projekt 
keretében a 17-es villamos egyesült három budai járat-
tal, így észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak 
jöttek létre. Óbudáról átszállásmentes, az autós közleke-
déssel szemben is versenyképes kötöttpályás kapcsolat 
létesült a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-cso-
mópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva valamint 
Kelenföld felé.

A fonódóvillamos hálózatához csatlakozik a jövőben egy 
új, meghosszabbított óbudai villamos vonal – jelentette 
be Tarlós István főpolgármester. A fejlesztése keretében 
az 1-es villamos európai uniós forrásból megújult pályáját 
a tervek szerint a Bécsi út külső szakaszán, az esztergomi 
elővárosi vasútvonal új Aranyvölgy állomásáig hosszabbít-
ják meg. Az új végállomásnál a jövőben intermodális cso-
mópont létesül P+R parkolóval és helyközi autóbusz-vég-
állomással. 
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Önkormányzatunk nagyobb szerepet szán a helyben la-
kóknak a városrész közösségi tereinek újratervezési mun-
kálataiban. Ennek megfelelően a Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. azt a megbízást kapta, hogy minden kezdődő tervezé-
sekbe vonja be az érintett lakókat, intézményeket, hogy 
az ő ötleteik és igényeik már a kezdetek kezdetétől beépül-
hessenek a megszülető tervekbe. A kerületi polgárok lel-
kesen fogadták a kezdeményezést, és készek voltak időt 
áldozni a közös ügyekre. 

2015 egy online kampánnyal indult, melyben az új kerü-
leti kültéri fitneszparkoknak kerestünk helyet. Renge-
teg javaslatot kaptunk, így a legnépszerűbb – megvaló-
sítható – helyszíneket listázva körvonalazódott, hogy a 
kerület mely részei válhatnak sportosabbá a következő 
években.

Tavasszal két olyan tervezés megvitatására hívtuk meg a 
környékbelieket, amelyek elkészítéséhez a tervezők már 
2014-ben hozzáfogtak. A békásmegyeri Táncsics park ta-
lálkozóin megtalálták végső helyüket a játékra, a sporto-
lásra, a közösségi együttlétre és a pihenésre szánt terek 
és funkciók. A Szépvölgyi úti park esetében a közlekedési 
és parkolási rendszer változása bizonyult a legfontosabb 
témának, az ezzel kapcsolatos felvetések változtatták a 
legtöbbet a tervvázlaton.

Nyáron kezdődött meg a Holdudvar közösségi tervezése, 
melynek során – csaknem két és fél hónap alatt – a helyiek 
teljesen újrarajzolták a Bécsi út – Vörösvári út találkozásá-
nál fekvő parkot.

Az ősz hét új tervezést hozott. A Derű utcai Boldog Sándor 
István parkba eredetileg sportparkot terveztünk, de a közös-
ségi találkozókon kiderült, hogy a helyiek szeretnék megőriz-
ni a pihenőfunkciót is, így ez lett a munka új iránya. Fontos 
eredmény volt a kutyatulajdonosok jelentette konfliktusok 
feloldása, végül kutyafuttatót is beterveztek a területre.

A Krúdy sétány augusztustól decemberig tartó közösségi 
tervezése során egy, a régi Óbuda hangulatát is megidéző, 
modern promenád képe rajzolódott ki, amelyben a fősze-
repet majd a kultúra, a gasztronómia és a kikapcsolódás 
kaphatja.

Másfél-másfél hónapig heti rendszerességgel ültek össze 
a Harrer sétány és a Pacsirta udvar megújulásában érde-
kelt kerületiek, hogy a panelek tövében húzódó terek az 
ő igényeiknek megfelelően alakulhassanak ki. Civil kezde-
ményezést karoltunk fel a Mészkő park esetében, ahol öt 
találkozón keresztül formálódott a „három hegy” lakóinak 
első közösségi tere. A Kastély Óvoda és a táborhegyi lakók 
közösen tervezték meg a Benedek Elek Tündéri Kertet, 
amibe az őshonos gyümölcsfákból álló tündérkerten túl Kő 

Boldizsár játszótere és számos közösségi funkció is helyet 
kaphat. A csillaghegyi Lékai téren jöhet létre a kerület első 
’48-as emlékparkja. Négy találkozó munkája érlelte ki azt a 
tervet, amely a mindennapokban is megfelelő pihenőpark-
ja lehet valamennyi környékbelinek.

Télen sem maradt abba a munka, decemberben kezdődött 
meg ugyanis a Cella Trichora romjait körülvevő tér közössé-
gi tervezése, ami jelenleg is zajlik. Szintén folyik még az ősz-
szel indított kutyafuttató-kampány is, melyben az Önök se-
gítségével keresünk helyet az új kerületi kutyafuttatóknak.

Idén új helyszíneken kezdődhet meg a közös gondolkodás. 
Az óbudai hegyvidéken, a Szent Margit Rendelőintézetnél, 
Békásmegyeren és a Római fürdő városrészében lesz kö-
zösségi terveztetés. A tavalyi projektek ezekkel párhuza-
mosan folytatódnak.
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A Magyar Népművelők Egyesülete Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának ítélte oda az „Önkormányzatok a köz-
művelődésért” díját, melyet Bús Balázs polgármester, az 
intézmények képviselőivel közösen vett át májusban. A III. 
kerületi önkormányzat a közművelődési feladatellátás terén 
végzett kiemelkedő munkájáért nyerte el a nívós elismerést.

Az Óbudai Kulturális Központ San Marco utcai épülete 2015-
ben volt 40 éves. A központ kultúra és közművelődés terüle-
tén kerületünk legfontosabb intézménye. 2008-ban, mi után 
struktúrájában megújult, felvette az Óbudai Kulturális Köz-
pont (ÓKK) nevet. Ezt követően a Csillaghegyi Közösségi Ház, 
a Kolosy téri Civil Ház, majd a Kaszásdűlői Kulturális Központ 
(3K) összefogásával létrejött az egységes kulturális szolgál-
tató hálózat. Az ÓKK a kerek évforduló kapcsán, az év utolsó 
hónapjában különleges ünnepi programokkal, jubileumi ki-
advánnyal és fotókiállítással várta közönségét.

Helyi magazin minőségi tartalommal. Így ismerik olvasói a 
nyáron megjelent Óbudai Anziksz című periodikát. Az ön-
kormányzat kiadásában és támogatásával megjelenő újság 
a III. kerület kulturális életére fókuszál, irodalom, képzőmű-
vészet, helytörténeti írások, zene és a kultúra legkülönbö-
zőbb ágai jelennek meg oldalain. A lap szerzői – többségük-
ben maguk is a kerület lakói – Óbuda múltjából és jelenéből 
idéznek fel érdekes pillanatokat, bepillantást engedve a vá-
rosrész különböző pontjainak különleges történéseibe.

Kortárs alkotók tárlatát tekinthették meg az érdeklődők júli-
usban, a Budapest Galériában. A Fellini Római Kultúrbisztró-
val közös, „Római P’Art 14.” című képzőművészeti pályázat 
legjobb alkotásai kerültek ki a Lajos utcai galéria falaira. Az 
alkotók egy négyzetméternél nem nagyobb festményükkel 
pályázhattak. A zsűri 64 pályaművet értékelt, ebből 28, tár-
laton és pályázaton még nem szerepelt alkotás maradhatott 
versenyben. E nyári kiállítás megszervezése utalt arra, hogy 
az önkormányzat nyitni szeretne a kortárs képzőművészet 
felé. A kuratórium a legjobb pályaműnek Radák Eszter „Ha-
jóvonták találkozása tilos” című képét választotta.

Az alig több mint egyéves Esernyős Óbudai Kulturális, Tu-
risztikai és Információs Pont újabb mérföldkőhöz érkezett 
októberben, ekkor nyílt meg ugyanis a hozzá kapcsolódó 

kortárs művészeti kiállítótér, az Esernyős Galéria. A művé-
szeti koncepció szerint az új helység a friss látószögű, fia-
talos, elgondolkodtató, és markáns módon üzenethordozó 
kortárs alkotások számára kíván nyilvánosságot teremteni. 
Megnyitó kiállításként az Édes és savanyú: spliti történe-
tek című tárlat anyagát mutatták be, mely a spliti Galerija 
Umjetnina kortárs gyűjteményében található művek alko-
tóinak munkáiból állt.

Dr. Örlős Endréről és Goldberger Leóról írt életrajzi köte-
tek megjelentetését támogatta az önkormányzat. A Gold-
berger Textilgyár utolsó elnök-vezérigazgatójáról, Goldber-
ger Leóról szóló könyv a két világháború közötti időszaka 
kiemelkedő gazdasági- és közéleti személyiségét mutatja 
be. A másik kötet Örlős Endre a Margit Kórház egykori igaz-
gatója a XX. századot átívelő, regénybe illő, tragédiákkal 
átszőtt élettörténetét tárja az olvasók elé.

2015-ben is rengeteg ingyenes program várta Óbuda Nap-
ján a látogatókat. A rendezvény fő színtere a Fő tér és kör-
nyéke, a Szentlélek tér, a Zichy-kastély udvara, a Kobuci 
kert, valamint a Kórház utca volt. A helyszíneken családi 
programokkal, színpadi előadásokkal, kézműves kirako-
dóvásárral, civil udvarral, közbiztonsági bemutatóval és 
sportrendezvényekkel találkozhattak az érdeklődők. Az 
egész napos rendezvény Csillaghegyen, Békásmegyeren, 
Kaszásdűlőn, a 3K-ban, Pünkösdfürdőn, a Római parton, a 
Krúdy-negyedben és a Gázgyári lakótelepen is a találkozá-
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sokról és a kikapcsolódásról szólt. A színpadokon mások 
mellett Halász Judit, Tóth Vera, Palya Bea, Deák Bill Gyula, 
a Random Trip, a Hősök, a Mary Popkids és Keresztes Ildikó 
is fellépett.

2015-ben már másodszor találkozhattak a kerületben az 
érdeklődők az Óbudai Korok Fesztiválja kavalkádjával. Az 
Óbudai Nyár nyitó eseményén az ókortól, a középkoron át, 
a barokk korig terjedő időszak különböző megjelenési for-
máit kívánták felvillantani a városrész stílszerű építészeti 
emlékei között. Az egész napos fesztiválon kiállított hagyo-
mányőrző és kézműves eszközöket a Szentlélek téren és a 
Zichy kastély udvarában a gyermekek nem csak megnéz-
hették, de ki is próbálhatták.

Az Óbudai Nyár programjaival, a hagyományoknak meg-
felelően számos helyszínen találkozhattak a látogatók. 
A Kobuci Kert, az Óbudai Társaskör, de még az Aquincu-
mi Múzeum is helyet adott színpadi előadásoknak. Boban 
Markovic Orkestartól, Lajkó Félixen át egészen az Óbudai 
Danubia Zenekarig terjedt a koncertkínálat. A Fellini Római 
Kultúrbisztróban Rejtő Jenő alakjai elevenedtek meg, Kulka 
János az Óbudai Platán Könyvtárban tartott sanzonestet. A 
Fő téren, mások mellett Horgas Eszter, a Benkó Dixie land 
Band és a Ghymes együttes is emlékezetes előadással já-
rult hozzá a helyiek nyári pihenéséhez.

A 2012-től működik a kerületben az óbudai KönyvMeg-
állók projekt, mely a szabadtéri, becsukható könyves-
polcok működtetését jelenti, melyek az olvasást népsze-
rűsítik. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, az Óbudai 
Platán Könyvtárral közösen összesen hat állandó és egy, 
minden évben a Sziget Fesztivál idejére felállított Könyv-
Megálló elérhetőségéről gondoskodik. Ezek közül kettő 
gyermek KönyvMegálló, kicsiknek szóló könyvekkel, fü-
zetekkel. 2015 májusában a Huszti úti Máltai játszótérnél 
egy újabb létesült. A KönyvMegálló projekt fontos célja 
a gyerekek elérése is, hiszen a jövő nemzedékének való 
mintaátadás a feladata.

„Mi közöm hozzá?” – ez volt a mottója annak a diákkon-
ferenciának, mely lezárta az Óbudai Múzeum Holokauszt 
Emlékévhez kapcsolódó projektjét. A múzeum hat óbudai 
gimnázium 24 diákjának összesen hat gondolatébresztő, 
inspirációs programot biztosított, melyek között szere-
peltek múzeumi programok, színházi-nevelési előadás, 
érzékenyítő foglalkozás az előítéletről szociológus-tréner 
vezetésével, várostörténeti séta és zsinagógalátogatás is. 
A projektet szeptemberben az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma Múzeumpedagógiai nívódíjjal jutalmazta. Az elis-
merést dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár adta 
át az intézmény vezetőinek.

Budapest legcsaládiasabb adventi vásáraként említette a 
sajtó a november 28. és december 23. közötti időpontban 
megrendezett Advent Óbudán rendezvénysorozatot. A Fő 
téren a Kincső Néptáncegyüttes, a Sebő együttes, Palya 
Bea, Ferenczi György, a Makám és a Kaláka zenekar is fel-
lépett a kerületi dalkörök és iskolák tanulóinak színpadi 
előadásai után. Az adventi koszorú gyertyáit Bús Balázs 
polgármester, Tarlós István főpolgármester, Kozma Imre 
atya és Varga Mihály miniszter gyújtotta meg. A Fő tér kö-
zepén, illetve a Békásmegyeren felállított korcsolyapálya 
február végéig ingyenesen látogatható.

ELŐRELÉPÉS SZÁMOS TERÜLETEN
INTERJÚ KELEMEN VIKTÓRIA ALPOLGÁRMESTERREL

Alpolgármesteri feladat-
köre kibővült. Milyen vál-
tozásokat jelent ez veze-
tői munkájában?

A mostani ciklusban új fel-
adatként én felügyelem a 
helyi környezetvédelem 
ügyét, az oktatási, kultu-
rális és civil területet is, 
de szerencsére nem kellett 
teljesen elszakadnom a 
szociális illetve egészség-

ügyi területtől sem, hiszen a jelenlegi feladataim több pon-
ton kapcsolódnak hozzájuk.

Hogyan látja, új feladatkörében milyen kihívásokra kell 
választ keresnie az önkormányzatnak?

A környezetvédelem területén nagyon fontosnak tartom, 
hogy elkészült az 5 éves időtávra vonatkozó környezetvé-
delmi fenntarthatósági programunk. Környezetünk védelme 
napjainkra a társadalmi és a gazdasági élet szerves részévé 
vált. A környezetvédelmi szempontok érvényesítése beépült 
a helyi szintű döntéshozatalba, önkormányzatunk munká-
jába is, évek óta elkötelezettek vagyunk a fenntartható fej-
lődés megteremtése mellett. Óriási dolognak tartom, hogy 
Budapesten nálunk indult el azoknak a leendő klímarefe-
rens szakembereknek a képzése, akik a Nemzeti Klímaadap-
tációs Hálózat tagjaiként tehetnek majd sokat szűkebb-tá-
gabb környezetükben a klímaváltozás hatásai ellen.
Az Óbudai Egyetemmel együttműködve Óbuda-kutatócso-
portot hoztunk létre a nyár folyamán. Az együttműködés lé-
nyege, hogy a futó vagy tervezés alatt álló környezetvédelmi 
projektekben folyamatos szakértői háttérmunkával segítik 
az önkormányzatot, illetve fejlesztési területek, innovációk, 
pilotprojektekhez pályázati lehetőségeket keresnek.

Az oktatási, nevelési intézményekbe járó gyerekek szá-
mára milyen újdonságokat hozott a 2015-ös év?

Tavaly is igyekeztünk az iskolák esetében a működtetői fel-
adatok ellátása mellett egyéb módon is támogatni a kerü-
leti gyermekeket és családjaikat. Kulturális intézmények és 
emlékhelyek látogatására pályázatot hoztunk létre abból a 
célból, hogy minél több óvodás és iskolás gyermek eljuthas-
son múzeumokba, kulturális programokra.

A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre nagyobb a szülői igény 
a sajátos nevelési igényű gyermekeik magas szakmai és kör-
nyezeti színvonalú ellátására. A Meseerdő óvoda úgyneve-
zett integráló óvodaként autista, beilleszkedési zavarokkal 
küzdő sajátos nevelési igényű gyermekeknek nyújt ellátást 
és nevelést. Nagy előrelépést jelent, hogy az óvoda udvarán 
lévő régi épület felújítására a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um pályázatán sikerült forrást szereznünk. Ez lehetővé teszi, 
hogy az idén felújítandó épületben, kis létszámú csoportok-
ban, állapotuknak megfelelően tudnak majd a pedagógusok 
foglalkozni a gyerekekkel. A kialakítandó új tornaszoba ré-
vén nagyobb hangsúlyt kaphat a mozgásfejlesztés is.

Kulturális intézményeink, illetve a civil szervezetek vo-
natkozásában mit emelne ki?

Örömteli, hogy új, kortárs művészeti kiállítótérrel, az Eser-
nyős Galériával tudtuk bővíteni a kulturális palettát, melyet 
az ősz folyamán avattunk fel a Fő téren. Az Óbudai Kulturális 
Központ a tavalyi évben ünnepelte 40. évfordulóját. Az azó-
ta eltelt időszakban végzett munkájuk nagyban hozzájárult, 
hogy 2015-ben „Önkormányzatok a közművelődésért” díjat 
kapott önkormányzatunk.
Óbudára jellemző módon, számos civil szervezettel együtt-
működve végezzük a közösségépítő munkánkat. Közülük ki-
emelném a Békásmegyer-Ófalun működő Boldog Salamon 
Kört, amely magas színvonalú kulturális és közösségépítő 
munkájával vesz részt a városrész civil életében. Tavaly ők 
kapták a Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat. 
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Óbuda-Békásmegyer Dísz polgára címet 2015-ben 
Kenessey Lászlónak, az Aelia Sabina Zene-, Kép-

ző és Táncművészeti Iskola 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény vezetőjének ado-
mányozta a képviselő-testü-
let. Az elismerést az óbudai 
egyház-zenei élet újraindí-
tásában játszott kiemelkedő 
szerepvállalásáért, az Albert 
Schweitzer Kórus és Kama-
razenekar megalapításának, 

töretlen hazai és nemzetközi sikereinek elismeré-
séért, intézményvezetői tevékenysége során Óbuda 
kulturális és oktatási életének magas színvonalon 
tartásában szerzett érdemeiért vehette át.
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Aki nem segíti a helyi közösségek megerősödését, a he-
lyi önkormányzati döntéshozatalt, az nem segíti a nemzeti 
közösségek megerősödését sem. 2015 a közösségépítés és 
a közösségi tervezés éve volt, melyet folytatni szeretnénk 
2016-ban is. A szubszidiaritás fontos kereszténydemokra-
ta alapérték, melyet az unió alapjait lerakó államférfiak is 
fontosnak tartottak. A fogalom lényege szerint, amit helyi 
szinten meg lehet, azt ott is kell megoldani, és csak azt 
szabad magasabb (állami) szintre emelni, amit helyi szin-
ten nem képesek elrendezni. Az önkormányzati feladatok 
elvonásakor is ezt a szemléletet kell figyelembe venni. 
Aki nem így tesz, az sajnos a közösséget nem megerősíti, 
hanem szétveri. Ha biztonságos Európában akarunk élni, 
akkor a helyi közösségeinket kell megerősíteni. Meggyőző-
désem, hogy egy biztonságos Európa alapját az erős helyi 
közösségek garantálják, s ebben az önkormányzatoknak 
kulcsszerepük van.

Van erre vonatkozó javaslata?

Érdemes lenne a szubszidiaritás szemszögéből újra meg-
vizsgálni az állami és önkormányzati feladatokat. Nem jó 
irányba kezd alakulni az oktatás, vagy például az építésha-
tóság területe, ezért érdemes lenne még időben végrehaj-
tani a korrekciókat. Egy politikusnak és politikai közösség-
nek is az az igazi ereje (ez nem gyengeség!), ha tud és mer 
változtatni a korábbi, nem megfelelő döntésein.
Egy egészséges szerkezetű társadalom alulról, a helyi, ci-
vil közösségek alapjain épül fel, ezért is támogatunk évről 
évre több mint 100 civil szervezetet. Meggyőződésem, hogy 
fontos feladatokat látnak el a sport, a szociális ellátás, 
vagy az oktatás terén, de a közbiztonság vagy a környezet-
védelem feladatkörében is számíthatunk munkájukra.

Említette a közösségi tervezést. A helyiek ötleteit is tar-
talmazó tervek mind megvalósíthatók? 

2016-ban folytatni fogjuk a tervezést, de fontos látni, 
hogy a megvalósítás fedezetét a szűkülő források mellett 
nehéz lesz biztosítani. Ahol lehet, élünk a pályázati le-
hetőségekkel, de azok a projektek élveznek elsőbbséget, 
melyek tervezésébe a helyiek aktívan bekapcsolódtak, hi-
szen ezzel egyúttal azt is kifejezik, hogy fontosnak tartják 
a változást a lakókörnyezetükben. Érthetetlen, hogy bár 
az érintettek beleszólhatnak a tervezésbe, sokan csak ké-
sőbb, a kivitelezés időszakában fogalmazzák meg (nagy-

részt negatív) véleményüket. Ezért a jövőben, ahol gyenge 
lesz a helyi részvétel a tervezés időszakában, ott elgon-
dolkodunk, hogy érdemes lesz-e egyáltalán kiviteli terve-
ket készíteni. Óbuda az első olyan önkormányzat, amely 
minden projektjét közösségi tervezéssel kezdi, ezért arra 
biztatom a kerületieket, hogy éljenek a lehetőséggel, ve-
gyenek részt környezetük alakításában, érezzék maguké-
nak a kerületet, lakókörnyezetüket, s építsük közösen az 
óbudai közösséget.

A főváros egyik legnagyobb kerületének vezetőjeként 
mit tekint rendszerszintű hibának a Budapest – kerület – 
agglomeráció viszonyrendszerében?

A legnagyobb gondot az agglomeráció és Budapest viszo-
nya jelenti, mely az óbudaiakra és kerületünk költségve-
tésére is negatívan hat. Az óbudai iskolákban nagyság-
rendileg 1500 agglomerációból érkező gyerek tanul. Az ő 
költségeiket – bár nem az óbudaiak feladata lenne, hanem 
az államé – nekünk kell viselnünk. Ez évente több mint 200 
millió forint plusz kiadást jelent, melyeket akár az oktatási 
épületeink felújítására is fordíthatnánk. Nehezen védhető 
álláspont, hogy a szegényebb óbudai adófizetőknek kell 
állniuk a tehetősebb, agglomerációba költözők oktatási 
költségeit. Hasonló gondot jelent Budapestnek az agg-
lomerációs közlekedés, mely nem fővárosi feladat, mégis 
a budapestiek fizetik a költségeket. Ráadásul, noha a tö-
megközlekedés nem kerületi feladat, mégis tőlünk vontak 
el most 250 milliót a fővárosi közlekedés finanszírozására. 
Örömteli, hogy az állam is egyetért Tarlós István főpolgár-
mester úrral abban, hogy az agglomerációs tömegközleke-
dés biztosítása nem fővárosi feladat. Ez egyben reményt 
ad arra is, hogy az agglomerációból érkezők oktatásának 
finanszírozását is megoldja az állam, hisz az – a tömeg-
közlekedéshez hasonlóan – szintén nem fővárosi feladat. 
Megjegyezem, az Ürömi út – Dózsa György utcai jelzőlám-
pás csomópont építésére is azért volt szükség, mert Üröm 
úgy vont belterületbe építési területeket, hogy közben a 
közlekedési gondokat az óbudaiakra hárította. Bizonyos 
esetekben úgy tűnik, hogy az agglomeráció egyes telepü-
lései visszaélésszerűen hasznot húznak Budapest ellátási 
és szolgáltatási rendszeréből. 

Az év elején a szociális ellátás helyi rendszerének szálait 
is alaposan összekuszálta a vonatkozó törvény.

Magunk is érzékeltük, hogy az átalakuló szociális ellátások, 
az államhoz átkerülő feladatok milyen problémákat okoz-
nak. A képviselőtestület erre reagálva átalakította a szo-
ciális rendeletet, a feladatokra több mint 500 millió forint 
többletet biztosított. Nem túlzás, ha azt mondom, talán or-
szágosan is a legjobb szociális ellátórendszert építettük ki, 
mely valóban segítséget jelent a nehéz helyzetbe kerülők 
számára. Új idősek klubját hoztunk létre, sokkal több idős 
polgárunkról gondoskodunk, mint az előző időszakban. Ez 
is hozzájárult ahhoz, hogy elnyerhettük az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Idősbarát Önkormányzat-díját.
A szociális feladatokhoz hasonlóan több más önkormány-
zati feladatot (közoktatás, okmányiroda, építésrendészet) 
és a hozzájuk rendelt pénzügyi forrásokat is elvonta az 
utóbbi években az állam. Éppen ezért fontos tudni, hogy 
ezen feladatok ellátása esetén az önkormányzatok hatás-
körrel már nem rendelkeznek és pénzügyi források sem 
biztosítottak ezek elvégzéséhez.

Sok szó esik az időseknek szóló beruházásokról, szolgál-
tatásokról. A gyermekek számára milyen jelentősebb fej-
lesztést tartogat a városrész vezetése?

2015-ben indult el a TUE pálya fejlesztése. Ennek részeként 
megkezdődött egy új uszoda megtervezése is. Megépülése 

után több óvodás gyermek részesülhet úszásoktatásban. 
Bővítjük az óvodai férőhelyeket belső Óbudán, további 
sportparkokat tervezünk, s hogy a gyermekek szociális 
helyzete érdekében eddig tett erőfeszítéseink mások sze-
rint is példaértékűek, azt az UNICEF nekünk ítélt Gyermek-
barát Település díja igazolja. 

Jó ideje már mindenki tényként kezelte a budai oldal 
egészségügyi ellátásának hiányosságait. Az állami forrá-
sok bejelentése azonnal aktivizálta a kerületeket. Annak 
érdekében, hogy felhívják az állami illetékesek figyelmét 
a III. kerület egészségügyi ellátás javításának fontossá-
gára, egy helyi civil kezdeményezéshez kapcsolódva alá-
írásgyűjtési kampányt indítottak a Szent Margit Kórház 
fejlesztéséért. A III. kerületnek mik a tapasztalatai és 
legfontosabb szempontjai?

Két és fél hónap alatt több mint 22000 aláírás gyűlt össze 
a Szent Margit Kórház fejlesztése érdekében, ez majdnem 
duplája, mint amennyi a Szent János Kórház mellett össze-
gyűlt. Tudjuk, hogy a budai oldalon a kórházi ellátás fej-
lesztésére van szükség, a János kórház helyett a középső 
budai régióban egy új, korszerű kórház kell. 2007 óta azt is 
látjuk, (amikor a szocialisták a Margit Kórházat a János Kór-
házhoz csatolták), hogy a Margit körúttól délre, az észak 

Az interjú folytatása az első oldalról.

BIZTONSÁGOS TÁRSADALOM A HELYI KÖZÖSSÉGEKRE ÉPÜL
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budaiaknak és az északi agglomerációnak nem tudnak 
megfelelő egészségügyi ellátást biztosítani a közlekedé-
si gondok miatt. Hibás az az elképzelés, amelyik a János 
Kórházban vagy helyén képzeli el az észak budai ellátást, 
ez gyurcsányi gondolkodás. Látható, hogy a Margit Kórház 
önállóan, adósságok felhalmozása nélkül is képes meg-
felelő ellátást biztosítani. Ugyanakkor kb. 7 milliárd forint 
fejlesztés mindenképpen szükséges a korszerűsítésére, 
modern műtő létrehozására. A civil kezdeményezést az 
önkormányzati pártok egyhangúan támogatták és Tarlós 
István főpolgármester úr, Varga Mihály miniszter úr és több 
agglomerációs település is a kezdeményezés mögé állt. A 
gazdag hegyvidékiek és rózsadombiak ellátásáért felelős 
János Kórházban az óbudaiak mindig csak másodrendű el-
látottak lehetnek. Ebbe a folyóba nem szabad még egyszer 
belelépni, bár érzékelek ilyen irányú tendenciát. Szeren-
csére az Orbán-kormánynak köszönhetően visszanyertük 
a Margit Kórház önállóságát, így biztosítottnak látom, hogy 
a rózsadombiakat preferáló gondolkodás a Margit Kórház 
kárára ne nyerhessen újra teret.

A helyi fejlesztések és egyéb ügyek kapcsán miként ala-
kult a kormányhoz és a Fővárosi Önkormányzathoz fűző-
dő viszonyrendszer?

Nagyon jó együttműködés alakult ki a fővárosi önkor-
mányzattal és Tarlós István főpolgármester úrral is. A 
fonódó villamoshálózattal, a Vörösvári úti villamospá-
lya-felújítással, a Csillaghegyi strand korszerűsítésével, 
illetve a Római-part rendezési koncepciójával, az 1-es 
villamos meghosszabbítási tervével olyan fejlesztések, 
illetve tervezések indultak el, melyekre több mint 20 éve 
vártunk. A Tér_Köz pályázat segítségével a Heltai Jenő 
tértől északra fekvő közterület rehabilitációja is meg-
valósulhat. Jó tapasztalni, hogy hosszú idő után végre 
a főváros fejlesztési térképére a III. kerület is felkerült. 
Varga Mihály országgyűlési képviselő, nemzetgazdasági 
miniszter úr is állandó résztvevője óbudai életünknek. 
Támogatásával valósulhat meg több óvoda, gimnázium, 
és a Váradi utca meghosszabbítása is. Segítségével kap-
hattunk fejlesztési célokra 1,5 milliárd forint belügymi-
nisztériumi támogatást, többek között a legfontosabb 
projektünkre, a békásmegyeri piac felújítására. Bár ez a 
fejlesztés nagyságrendileg 4,5 milliárd forintba kerül, a 
most kapott támogatással el tudunk indulni. Személye, 
valamint miniszteri pozíciója a garancia arra, hogy a kor-
mány korábbi ígéretéhez híven a többi hiányzó forrást 
is biztosítja majd a piac befejezéséhez. Összességében 
elmondható, hogy mind az állami, mind a fővárosi part-
nereinkkel jó az együttműködés, és anyagilag is támo-
gatják óbudai törekvéseinket.

Hogyan alakult a városrész jövőjét alakító döntéshozata-
li munka 2015-ben?

Összességében nem lehet okunk panaszra. Szeretném 
megköszönni a képviselőtestület tagjainak azt a konstruk-
tív hozzáállást és együttműködést, amit az előkészítésben, 
a döntéshozatalban és a végrehajtásban mutattak. Úgy 
látom, továbbra is működik az óbudai modell, a fontos 
dolgokban, pártállástól függetlenül sikerül egyetértésre 
jutnunk. A köszönet azonban kijár az önkormányzat dol-
gozóinak, a helyi vállalkozóknak, civileknek, közös képvi-
selőknek, pedagógusoknak, orvosoknak, szociális munká-
soknak és mindazoknak, akik közreműködtek közösségünk 
építésében. Köszönöm a III. kerületben élők kritikáit, ta-
nácsait, észrevételeit is, melyekkel aktívan segítették az 
együttgondolkodást, a közösségi tervezést. 
Végezetül az ismert népdal soraival szeretnék minden ke-
rületben élőnek sikeres újesztendőt kívánni.

Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat,
Ne csak mindig a rosszat, a rosszat.
Mitől félünk, mentsen meg, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg, legyen meg.

Adjon Isten minden jót, minden jót,
Jobb időt, mint tavaly volt, tavaly volt,
Sok örömet e házba, e házba,
Boldogságot hazánkba, hazánkba.

A LEGNAGYOBB FELADAT AZ ÉRDEKTELENSÉG LEKÜZDÉSE
INTERJÚ PUSKÁS PÉTER ALPOLGÁRMESTERREL

Ön 2007 óta alpolgármes-
terként felügyeli – többek 
között – az önkormányza-
ti fejlesztéseket. Milyen 
kihívásokkal szembesült 
2015-ben, mit emelne ki a 
tavalyi évből?

2015 a tervezés éve volt. 
Az országban egyedülálló 
módon bevezettük a kö-
zösségi tervezést, mely az 
érintett lakosságot is be-

vonja a beruházás előkészítési szakaszába. A feladat, bár 
könnyűnek hangzik, nem az. Az emberek elszoktak attól, 
hogy beleszóljanak közvetlen lakókörnyezetük alakításá-
ba. A legnagyobb feladat az érdektelenség leküzdése volt. 
Több csatornán keresztül igyekeztük megszólítani a lakos-
ságot, és azt kell, hogy mondjam, sikerrel jártak kollégáim. 
A 11 helyszínen több mint 45 alkalommal szerveztek meg-
beszéléseket a munkatársaink, ahol közel 800 érintetnek 
sikerült a véleményét kikérni a tervezett beruházásokról.
Fontos kiemelni a fővárosi beruházásban megvaló-
sult BKISZ csatornaépítési projektet is. A főleg Arany-
hegy-Ürömhegy-Péterhegy térségében megépült 19 ki-
lométernyi új szennyvízcsatorna közel 1100 háztartást 
érintett. Önkormányzatunk azon túl, hogy átvállalta az 
érintett lakosság 400 millió forintos önrészét, több mint 
300 millió forintos útfejlesztést hajtott végre a csatorna-
építéssel érintett utcákban. Örömteli hír, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat újabb projektet indít a kimaradt utcák köz-
művesítésére.

Az év végi hajrában elkészült a térfigyelő kamerarend-
szer bővítése. Mit várnak a fejlesztéstől?

2007-ben tettük meg az első lépést, amikor 64 kamerát he-
lyeztünk ki első sorban az akkor legfertőzöttebb békásme-
gyeri lakótelep utcáira. A következő két évben a közterüle-
ten elkövetett bűncselekmények száma közel 70 százalékkal 
csökkent. Az ezt követő években elkészült az egész kerület-
re vonatkozó kamera telepítési terv. A Belügyminisztérium 
2014-es pályázati kiírása teremtette meg a lehetőséget a 
továbbfejlesztésre. Az elnyert támogatáshoz jelentős ön-
kormányzati forrás is párosult, így 44 kamerát helyeztünk ki 
az óbudai, kaszásdűlői és Pók utcai lakótelep közterületeire. 
Digitalizáltuk a térfigyelő központ rendszerét, magát a köz-

pontot pedig átköltöztettük a közterület-felügyelet Mozaik 
utcai telephelyére. Reményeink szerint a beruházás hasonló 
eredményeket hoz majd, mint 2007-ben.

Óbuda-Békásmegyer területén az önkormányzat beve-
zette a fizető parkolást. Az első néhány hónap után mik 
a tapasztalatok?

A rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Belső 
Óbudán sikerült rendezni a kaotikus parkolási helyzetet. A 
fővárosban egyedülálló kedvezményrendszernek köszön-
hetően több mint 20.000 kedvezményt bocsátottunk ki az 
érintett lakosságnak. Ennek természetesen megvan az ára, 
hiszen a parkolási rendszer minimális nyereséggel üzemel, 
gyakorlatilag nullszaldós. A Szépvölgyi úttól a Bogdáni útig 
terjedő fizető övezet északi határát felül kell vizsgálni. A 
kaszásdűlői lakótelep övezetbe vonása elkerülhetetlen az 
ott tapasztalható parkolási problémák miatt. 

Terveznek-e további változást a parkolási rendszerben?

A szakemberek most is dolgoznak az előkészítő terveken, 
melyeket 2016 első felében a Fővárosi Önkormányzathoz 
fogunk benyújtani engedélyeztetésre. Terveink szerint 
2016 végére a fizető parkolási övezetbe Kaszásdűlőt is 
bevonjuk. 
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2015-ben több közismert és nagyra becsült, Óbu-
da-Békásmegyerhez kötődő embertől is búcsúznunk 
kellett. 
Göncz Árpád köztársasági elnököt, kerületünk dísz-
polgárát, a rendszerváltás meghatározó személyi-
ségét több ezren kísérték végső útjára az Óbudai 
Temetőben. 
Távozott közülünk az Óbuda Kultúrájáért Díjjal kitün-
tetett művész, pedagógus, az Óbudai Népzenei Iskola 
igazgatója, Kobzos Kiss Tamás is. 
2015-ben hunyt el Fehér Miklós díszpolgárunk, a Régi 
Sipos Vendéglő vezetője, az „olimpikonok vendéglőse”. 
Az óbudai zenei élet megkerülhetetlen alakjától, a 
Benkó Dixieland Band alapítójától, Benkó Sándortól 
is végső búcsút vettünk. 
Dr. Bökönyi István, a III. kerület egykori rendőrkapi-
tánya sincs már köztünk. 

Emléküket megőrizzük.

KÖZEL AZ EMBEREKHEZ
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Önökért 
végzi munkáját. Ennek során figyelembe vesszük 
az Önök tapasztalatait és a jelzett problémákra 
igyekszünk mielőbbi megoldásokat találni.
Az együttműködés reményében ismét arra kér-
jük Önöket, hogy 2016. június 30-áig a kozel-
azemberekhez@obuda.hu e-mail címre írott 
levelükben osszák meg velünk véleményüket, 
észrevételeiket.
Tegyük együtt még szerethetőbbé a III. kerületet!
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Gyermekbarát Település díjat kapott Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata az UNICEF Magyar Bizottság Alapít-
ványtól. A pályázat célja, hogy a települések az eddigieknél 
hatékonyabban képviseljék a gyermekek érdekeit és jogait. 
A pályázaton 27 önkormányzat indult, végül a független ér-
tékelő bizottság szakmai döntése nyomán Óbuda-Békás-
megyer is elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak támogatását is élvező díjat.

Önkormányzatunk 2011 után 2015-ben is elnyerte az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma Idősbarát Önkormányzat 
díját. A rangos elismerést az idősügy területén végzett 
tevékenységéért vehette át a Pesti Vigadóban az önkor-
mányzat képviselője. Czibere Károly államtitkár szavai sze-
rint azokat illeti a köszönetet, akik az idősekért dolgoznak, 
akik nem csak ellátást nyújtanak, hanem otthonná terem-
tik az intézményeket az idősek számára.

2015. március 1-jétől jelentősen átalakult a szociális támoga-
tások rendszere. Az önkormányzatok felhatalmazást kaptak, 
hogy a települési támogatás megállapításának, kifizetésé-
nek, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait helyi rendeletükben szabályozzák. Erre a III. ke-
rületben, februárban került sor. Önkormányzatunk a koráb-
bi ellátási színvonalat megtartva, új adó kivetése nélkül, az 
előző évinél is jelentősebb összegű saját forrást (626 millió 
forintot) tervezett a szociálisan rászoruló kerületi lakosok tá-
mogatására és a megszűnő segélytípusok pótlására.

Fennállásának 25 évfordulóját ünnepelte a Gézengúz Ala-
pítvány. A csecsemők és kisgyermekek fejlesztése terü-
letén végzett munkája hiánypótló. Óbuda-Békásmegyer 
gyermekei és családjai is sokat köszönhetnek az alapít-
ványnak, ezért a 2015-ös év elején az önkormányzat által 
is szponzorált jótékonysági esemény bevétele a Gézengúz 
Alapítványt támogatta. Az alapítvány 1990-ben a születés 
körüli időszakban kialakuló vagy veleszületetten sérült 
csecsemők és kisgyermekek gyógyítása, rehabilitációja ér-
dekében jött létre.

A Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapít-
vány és az Összefogás Óbudáért Egyesület a kerületben 
élő szegényebb vagy szociálisan leszakadó 18 év alatti 
gyermekek számára minden hétköznap ingyenes regge-
li étkeztetést biztosít a városrész négy különböző pont-
ján. Előbbi a fiataloknak ingyenes programokat is szervez, 
amelyek szabadidejük tartalmas eltöltését és lelki fejlődé-
süket szolgálják, utóbbi ingyenes kézműves foglalkozáso-
kat is tart. 

Több éves munkája eredményeképpen márciusban meg-
kapta a Polgármesteri Hivatal a fogyatékosságbarát mun-
kahely elismerést. Az adományozó Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a megváltozott munkaképességű munkatár-
sakkal szembeni érzékenységre figyelemmel adományozta 
a kitüntetést. A hivatal épületét akadálymentesítették, a 
munkatársak között dolgozik esélyegyenlőségi referens, és 

olyan recepciós kolléga is, aki rendelkezik jeltolmácsi vég-
zettséggel, de alkalmaznak megváltozott munkaképességű 
kollégát is.

A VIII. Civil és Nemzetiségi Nap összekapcsolódott a város-
rész gyermeknapi programjaival. Az egész napos ünnepnek 
a Békásmegyeri Közösségi Ház előtti Csobánka tér adott 
otthont. A legkisebbek az ingyenes programok között ki-
próbálhatták a trambulint, a játékparkot, a kisebbek pedig 
a babasátort. Az idősebbek egészségügyi szűréseken ve-
hettek részt. A nap folyamán színpadra léptek többek közt 
az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesületének tagjai, a Gördülő 
Tánccsoport, a kerületi nemzetiségi önkormányzatok és a 
sportegyesületek képviselői, sőt még a Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör is bekapcsolódott a civil és nemzetiségi szervezetek 
májusi seregszemléjébe.

Óbudán az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati 
forrásából, illetve az ennek elnyeréséhez szükséges ön-
kormányzati önerő biztosításával megoldottá vált a gyer-
mekek szociális nyári étkeztetése. Június 16-tól augusztus 
28-ig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő gyermekek így napi egyszeri meleg ételhez juthatnak. 
Három éve finanszírozza önkormányzatunk rászoruló gyer-
mekek étkeztetését, akik így már nem csak a nyári szünet-
ben, hanem valamennyi iskolai szünetben reggelihez és 
meleg ebédhez juthatnak, melyet helyben fogyasztva vagy 
elvitelre is kérhetnek.
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Gyereknapon a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közös-
sége, Ételt az Életért programjának keretében, a Faluház 
előtti parkolóban a rászoruló családoknak összesen 800 
adag meleg ételt osztott ki. Ezen túlmenően élelmiszer-
csomagot, valamint mosóport is kaptak a családok. A ren-
dezvény lebonyolításában az Óbudai Családsegítő Szolgá-
lat munkatársai segítettek, illetve az ő ügyfeleik kaphattak 
meleg ételt és tartós élelmiszercsomagot. A gyereknapi 
rendezvényen az Összefogás Óbudáért Egyesület jóvoltá-
ból rengeteg játékot is hazavihettek a gyerekek.

Két napon keresztül, kilenc helyszínen osztottunk a burgo-
nyát idén is a kerületben, ahol összesen 360 tonna krumpli 
talált gazdára. Az önkormányzatunk által szervezett akció-
ban a kerületben élő nyugdíjasok és meghatározott szoci-
ális ellátásban részesülő rászorulók vásárolhattak fejen-
ként egy zsák (20 kg) burgonyát, 300 forintért.

A 2015/2016-os tanévben folytatódott az Európai Számí-
tógép-kezelői Jogosítvány megszerzésének intézménye-
sített programja az önkormányzat által működtetett is-
kolákban. Ennek keretében a diákok számára továbbra is 
térítésmentesen biztosítottuk az ECDL Base vizsgakártyát. 
Támogattuk a kerületi nyugdíjasok informatikai képzé-
sének intézményesített programját is. A számítógép ha-
tékony kezelésén túl a korosztály képviselői olyan infor-
matikai kérdésekkel is foglalkoznak, mint a kommunikáció 

e-mailen; menetrendek, útvonaltervezés, online vásárlás, 
e-ügyintézés.

Új furgont vásárolt önkormányzatunk az Óbudai Rehabili-
tációs Központnak. A jármű elsősorban a fogyatékkal élő 
személyek szállítását szolgálja. A központ egy targoncát is 
kapott, amellyel a szociális foglalkoztatásban készült áruk 
mozgatását és szállítását végzik a munkatársak.

9. félévét kezdte meg szeptemberben a Nyugdíjasok Óbu-
dai Akadémiája, a Zsigmond Király Főiskola szervezeti ke-
retei között. Ezen továbbra is ingyen vehetnek részt az 50 
év feletti érdeklődők. Az előadások rendkívül sokféle té-
mát ölelnek föl: az idősek szociális helyzetétől, az internet 
felhasználási területein és az idősek munkalehetőségein 
át, az életkor meghosszabbításáról szóló elméletekig. 

2015-ben összesen 63 szépkorú (90 évesnél idősebb) kerüle-
ti polgárt köszöntött személyesen hivatalunk képviselője. A 
két 100. életévét betöltött kerületi lakónkat Bús Balázs pol-
gármester és Kelemen Viktória alpolgármester köszöntötte 
a kerek évfordulón. A 100. születésnapjukon ők támogatás-
ban is részesültek. Rajtuk kívül az előző évben még három 
100 év fölötti néni élt a kerületben. A városrész vezetője le-
hetőség szerint személyesen fejezi ki az önkormányzat idő-
sek iránti tiszteletét és megbecsülését. Idén a III. kerületben 
várhatóan nyolc nő és két férfi éri el a 100 éves kort.

TERET NYITNI A FEJLESZTÉSEK ELŐTT
INTERJÚ DR. PAPPNÉ DR. NAGY JUDIT ALPOLGÁRMESTERREL

Az önkormányzat által 
tervezett fejlesztések 
ala kulását hogyan befo-
lyásolta a helyi jogsza-
bályok változása?

Az elmúlt egy év során, 
a területemet érintően 
azokat a változásokat 
emelném ki elsősor-
ban, amelyek különböző 
KSZT-k formájában szü-
lettek meg, és azok kép-

viselőtestületi elfogadásával teret nyitnak, lehetőséget 
biztosítanak a kerületünket érintő új beruházások, fej-
lesztések megvalósítása előtt.
A rendeletek közül különösen kiemelendő, – az övezeti 
besorolás változtatása révén – a Pünkösdfürdő úton lévő 
Fővárosi Vízművek és az Oázis Sport Klub tulajdonát ké-
pező ingatlanon tervezett fejlesztés. Itt, önkormányzatunk 
szakmai támogatásával, a jelenlegi 25 méteres medencén 
kívül egy 33 méteres medence, valamint egy kisebb gyer-
mekmedence valósulhat meg, továbbá az uszoda működé-
séhez tartozó korszerű kiszolgáló létesítmények.
Legalább ilyen fontos önkormányzati célt szolgál a Gelléri 
Andor Endre utca 6-8. szám alatti ingatlant érintő KSZT 
módosítása, amelynek eredményeképpen lehetővé válik, 
hogy a területen a Szent Margit Kórház volt nővérszállója 
helyén egy 36 kezelős, az országban egyedülálló új művese 
állomás épülhessen, a tervek szerint mintegy 1250 m2-en.
Városrészünk közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését 
szolgálja a Vörösvári út és az esztergomi vasútvonal között 
az 1-es villamos vonalának meghosszabbítása. A projektre 
a Főpolgármesteri Hivatal és a BKK fejlesztési megállapo-
dást kötött, önkormányzatunk képviselőtestülete pedig 
2015 decemberében elfogadta Óbuda-Békásmegyer Város-
rendezési és Építési Szabályzatának szükséges módosítá-
sával kapcsolatos rendeletét, a vonalhosszabbítás sikeres 
megvalósítása érdekében.

Hogyan alakult a közterület használattal összefüggő sza-
bályozás alkalmazása a mindennapi gyakorlatban?

Sikerült egységes gyakorlatot kialakítani az irányadó jogi 
szabályozás alkalmazása terén, azaz meghatároztuk a 
méltányossági kérelmek elbírálásának egységes szem-
pontrendszerét és a jogszabálysértő, a határozatok végre-
hajtását figyelmen kívül hagyókkal szembeni konzekvens, 
és jogkövetkezményeket érvényesítő eljárást.

A vagyongazdálkodás tekintetében milyen eredmények-
ről tud beszámolni?

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. végzi – közszolgáltatási 
szerződés keretében – az önkormányzat által ráruházott 
feladatokat, amelyek az önkormányzati vagyon megőrzé-
sével, hasznosításával, esetenkénti értékesítésével kap-
csolatos. Elmondható, hogy a Vagyonkezelő feladatait a 
2015-ös évben is eredményesen végrehajtotta, és műkö-
dése során a tervezett költségkeret jelentős hányadát si-
került megtakarítani. 
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Négyen részesültek „Pro Óbuda” Díjban. 

Pokorádi Gizella a szociális terü-
leten hosszú éveken át nyújtott 
kimagasló hivatástudattal és el-
kötelezettséggel végzett, példaér-
tékűen empatikus, segítőkészséget 
tanúsító munkája elismeréseként 
vehette át az kitüntetést.

Bojár Gábor a Graphisoft Park és 
az Aquincumi Technológiai Inté-
zet létrehozásáért, értékteremtő 
munkájáért; az oktatás támogatá-
sában játszott felelős szerepválla-
lása, a műszaki területen kifejtett 
innovatív tevékenysége elismeré-
seként részesült a kitüntetésben.

Cserfalvi Ákos az évek óta folya-
matosan magas színvonalat kép-
viselő cukrásztermékei, és a ven-
dégeknek nyújtott igazi kulináris 
élvezetek biztosításáért vehette 
át a városrész elismerését.

Gyimesi László sokoldalú, mű-
fajgazdag irodalmi munkássága, 
hagyományőrző irodalmi előadá-
sok szervezése, Óbuda kulturális 
életében a művelődésszervezés, 
népművelés területén kifejtett 
kultúraközvetítő és értékmegőr-
ző tevékenysége elismeréseként 
kapta meg a Pro Óbuda díjat.
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Sikerrel zárult a Szent Margit Rendelőintézet által szer-
vezett Egészségkörút Óbudán szűrőprogram. A sorozatot 
második éve rendezik a Szent Margit Rendelőintézet lebo-
nyolításában, önkormányzati támogatás mellett. 2015-ben 
összesen több mint 1500-an vettek részt a nyolc állomás-
ból álló rendezvénysorozaton, melyen egyebek mellett 
volt vércukor- és koleszterinmérés, csontsűrűség- és vér-
nyomásmérés. Az idősebb korosztály részére tartásjavító 
tornát is rendeztek.

2015-ben is négy új fitneszparkot adott át az önkormány-
zatunk, melyek közül kettő úgynevezett „street workout” 
eszközökkel is fel van szerelve. Az új parkokkal együtt már 
21 helyszínen sportolhatnak ingyen a kerületben élők. Az új 
parkok helyszínét csakúgy, mint a korábbiakét a lakosság 
megkérdezésével választottuk ki. A fitneszparkok hálóza-
tának bővítése 2016-ban tovább folytatódik.

Tavaszi és őszi teljesítménytúra, két futófesztivál, sportág-
börze, nyugdíjasoknak vizes sportnap és a hagyományos 
Tour de Óbuda kerékpáros nap alkotta tavaly a Sport Kft. 
által megrendezett Szabadidő, szeretem! sportesemény 
sorozatot. A gyermekek és családok képességeihez iga-
zítva különböző távokon mérhették össze képességeiket a 
résztvevők. A versenyek helyszínein olimpikonok és világ-
bajnok sportolók népszerűsítették az aktív életmódot.

Ötezer példányban került a standokra a Sportturisztikai 
ajánló. Az Óbudai Turisztikai Egyesület kiadásában, egy so-
rozat harmadik részeként jelent meg. Elsőként a kerület ne-
vezetességeit bemutató „Történelmi séta Óbudán”, majd a 
kulturális kínálatát összegző „Óbudai kulturális ajánló” című 
kiadvány készült el. A legfrissebb prospektus, összesen 25 
mozgással, sporttal, szabadidős rekreációval összefüggő le-
hetőségre, vagy ezekhez kapcsolódó III. kerületi létesítmény-
re, állandó rendezvényekre hívja fel az olvasók figyelmét.

Az Óbuda Baráti Kör Egyesület aláírásgyűjtést szervezett 
azért, hogy felhívja a kormányzat döntéshozóinak figyel-
mét a Szent Margit Kórház fejlesztésének szükségességé-
re és fontosságára. Az egyesület elnöke, Dr. Pintér Endre, 
a Szent Margit Kórház nyugalmazott sebészprofesszora az 
intézmény fejlesztése érdekében (önkormányzatunk támo-
gatásával) két hónap alatt mintegy 22 ezer aláírást gyűjtött 
össze. Az íveket Bús Balázs polgármester, Tarlós István fő-
polgármester írta elsőként alá, és Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter is ellátta kézjegyével.

Önkormányzatunk is jelentős összeggel támogatta azt az 
adománygyűjtő akciót, mely a Szent Margit Kórház köz-
ponti műtőjének felújítását célozta. Ennek első lépéseként 
vásárolták meg a laparoszkópiás torony nevű műtéti esz-
közt, melynek használata révén a betegek gyorsabban, ke-
vesebb lehetséges szövődménnyel gyógyulnak a kórház-
ban, és hamarabb térhetnek haza. 

A Szent Margit Kórházban EU-s forrásból négy darab rönt-
gengép cseréjére is sor került. A radiológiai géppark teljes 
körű felújításához és modernizálásához kapcsolódóan 
ugyanakkor elengedhetetlenül szükséges volt a képtároló 
és képtovábbító rendszer kiépítése, a szoftver telepíté-
se, mely nélkül nem használhatóak az újonnan beszerzett 
modern röntgengépek. Annak érdekében, hogy ne kelljen 
visszafizetnie a pályázaton nyert több százmilliós össze-
get, önkormányzatunk átvállalta ezek beszerzési és tele-
pítési költségeit .

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpáros Ma-
gyarország Szövetség közös pályázatán, tavaly kilencedik 
alkalommal mérettethették meg magukat a települések és 
a munkahelyek. Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hiva-
tala harmadszor is sikerrel pályázott a „Kerékpárosbarát 
Munkahely” címre. A Hivatal korábban 20, majd újabb 30 
darab kerékpárt vásárolt dolgozóinak, elsősorban a mun-
kába, valamint helyszínekre járás céljából. 

A nagycsoportos korú, már iskolakezdésre készülő gyere-
kek részére ingyenes óvodai úszásoktatást biztosítunk. E 
program harmadik szakaszában újabb öt óvoda, összesen 
280 gyermeke vehetett részt. Az oktatás márciusától két 
helyszínen folytatódott, a Fővárosi Vízművek Zrt. uszodá-
jában, ahol az edzéseket a Római Sport Egyesület szak-
képzett oktatói végezték és a Római Teniszakadémián. Az 
oktatók a gyermekek úszástudása alapján differenciáltan 
foglalkoztak a különböző csoportokkal.
Ősszel három kerületi általános iskola diákjai járhat-
tak korcsolyázni tanulni a testnevelés órák keretében a 
Gepárd Jégcsarnokba, az önkormányzat jóvoltából. Az in-
gyenes iskolai korcsolyaoktatás szeptemberben kezdő-
dött, a résztvevő 2. osztályos gyerekek minden alkalommal 
50 percet tölthettek a jégen.

Már nyolc éve működik a III. kerületben az Iskolabüfé 
Program, melynek célja, hogy az iskolai büfék kínálatá-
nak javítása által egészségesebb választék kerüljön a 
gyermekek elé, ezzel együtt pedig az üres kalóriákat tar-
talmazó szénsavas üdítők, édességek kínálata visszaszo-
ruljon. A program két részből áll, egyrészről évente két 
alkalommal ellenőrzi az iskola-egészségügyi szolgálat 
és az Iskolabüfé Munkacsoport az iskolai büféket, más-
részt a tanulók számára kerületi vetélkedőt szerveznek az 
egészséges táplálkozás témakörében. 2015-ben az Év Is-
kolabüféje címet a Pais Dezső Általános Iskola büféjének 
üzemeltetője nyert el.
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Nagy sikere volt a harmadik óbudai kedvezményes mus-
kátli vásárnak. Hat helyszínen 36 ezer tő virágból vásárol-
hattak a helyi lakosok. Fejenként egy csomag virágot lehe-
tett venni 200 forintos áron, a csomagokban az előző évhez 
képest több, 5 tő, különböző színű muskátli került. 

Az „Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata középületeinek 
energetikai korszerűsítése” című projekt keretében a Mó-
kus Bölcsőde, a Kanóc utcai Gyermekvilág Óvoda, és a Keve 
utcai Dr. Béres József Általános Iskola épülete is komfor-
tosabbá és energiahatékonyabbá vált. Az elnyert pályáza-
ti források lehetővé tették, hogy a bölcsőde és az óvoda 
épületei új homlokzati hőszigetelést és nyílászárókat kap-
janak, az iskola esetében pedig az ajtók-ablakok cseréjére 
és a padlástér újraszigetelésére kerüljön sor. 

„Takarítsuk ki Óbudát!” Az őszi, kerületi takarítási akció hoz 
számos civil szervezet, intézmény és lakóközösség csatla-
kozott. Önkormányzatunk 6000 zöldhulladék-gyűjtő, 2000 
szemétgyűjtő zsákot és 2000 pár védőkesztyűt, valamint 
hulladékgyűjtő konténereket biztosított az akcióhoz. A ta-
karítás mérlege: 600 köbméter zöldhulladék, 250 köbméter 
szemét gyűlt össze. A takarítás a háztartásokban keletkező 
veszélyes hulladékok begyűjtésére is kiterjedt. Összesen 8 
kijelölt helyszínen lehetett ingyenesen leadni a használa-
ton kívüli elektromos és elektronikai eszközöket, valamint 
az egyéb veszélyes hulladékot.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának képviselőtestü-
lete 2015-ben is meghirdette a kerületi társasházak és la-
kásszövetkezetek részére a társasház-felújítási és zöldfe-
lület-megújítási pályázatot. Ahogyan azt a helyben élők 
megszokhatták, önkormányzatunk 2015-ben is támogatta 
azokat a társasházakat, amelyek felújítást terveztek, vagy 
a lakókörnyezetük csinosítását tűzték ki célul.

2015-ben a térfigyelő rendszer központja a rendőrségről 
a közterület-felügyelet Mozaik utcai központjának új térfi-
gyelő helyiségébe került. A digitális alapú technika a régi 
analóg rendszert váltotta fel. Az adatok (kamerakép+inter-
net) üvegszálas kábelen érkeznek a központba, így minő-
ségileg sokkal jobb képet láthatnak a figyelők. 2015-ben 16 
új kamerát telepítettünk, 2016-ban pedig újabb 28-at belső 
Óbudára, Kaszásdűlőre és a Pók utcai lakótelepre. Ezek-
kel együtt hamarosan 108 kamera őrzi köztereink rendjét. 
A központi helyiségben négy közterület-felügyelő és egy 
rendőr fog folyamatosan szolgálatot teljesíteni, mellettük 
két járőr gépkocsi ügyel a biztonságra. A két kocsiban egy 
rendőr és egy közterület-felügyelő ad közös szolgálatot a 
nap 24 órájában.

Egy Skoda Rapid személygépjárművet átadományoztunk a 
III. kerület Rendőrkapitányság részére. A járművet márci-
usban a Fő téren adta át hivatalosan Óbuda-Békásmegyer 
polgármestere Horváth Antal rendőrkapitánynak. A jármű 

beszerzése a rendőrséggel való pontos egyeztetés alapján 
történt. Az autó az önkormányzat tulajdonában maradt, az 
adományozási szerződés keretében csak az üzemben tar-
tói jogot ruházták át a rendőrségre.

A helyi polgárőrök munkáját segíti az a terepjáró, melyet 
önkormányzatunk adományozott az egyesületnek augusz-
tusban. Könnyebben eljuthatnak majd olyan nehezen meg-
közelíthető helyekre, mint a hegyvidéki területek, illetve az 
időszakos árvizek idején a töltésekhez közel eső részek. A 
jármű felszereléséhez tartozik az az életmentő készülék is, 
melyet szintén az önkormányzat adott a szervezetnek, még 
a múlt évben.

A III. kerületi Rendőrkapitányság partneri együttmű-
ködésével decemberben megalakult az Óbuda-Bé-
kásmegyer Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési 
Rendszer. A kezdeményezés célja a bűncselekmények 
áldozataivá vált személyek minél hatékonyabb, helyi 
szintű segítése. Bűncselekmény kárvallottjaival az ál-
lami szervek, önkormányzatok, illetve civil szervezetek 
képviselői is többször találkozhatnak. E találkozások 
során szerzett tapasztalataikat egymás között meg-
osztva, hatékonyabbá tehető az áldozattá válás meg-
előzése és az áldozatsegítési munka. TI
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A 2003-ban alapított Óbuda Kul-
túrájáért Díjat Sasvári Edit, a 
Kassák Múzeum vezetője vehet-
te át, aki Óbuda-Békásmegyer 
életében betöltött kiemelkedő 
kultúraközvetítő tevékenysége 
elismeréseként részesült a ki-
tüntetésben.
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A közigazgatási rendszer 
2015-ös változásai meny-
nyiben befolyásolták az 
önkormányzat működését, 
feladat- és hatásköreit?

A Polgármesteri Hivatal 
2015. évét a stabil és ki-
egyensúlyozott működés 
jellemezte. Olyan markáns 
feladatváltozás, amely a 
közigazgatási reform ré-
szeként az elmúlt két év-

ben megvalósult, az idei évben nem volt, a járási hivatal-
hoz márciustól mindösszesen egy újabb ügytípus, az aktív 
korúak ellátása került át. Egy márciusban kihirdetett kor-
mányrendelet jelentősen módosította a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási hivatalokról szóló 
korábbi szabályozást, melynek értelmében a szakhatósá-
gok jelentős része a kormányhivatalokhoz integrálódott. 

Ez a változás mennyiben befolyásolta a hivatalban vég-
zett hatósági munkát?

A módosítás kezdetben bonyolultabbá tette a hatósá-
gi ügymenetet, különösen az építési igazgatás területén, 
ahol az elektronikus engedélyezési rendszerben kezdet-
ben nehéz volt realizálni a változásokat. 

Melyek voltak a 2015. év legfontosabb feladatai?

A napi ügyek intézésén túl a képviselőtestület munkájának 
segítését, az üléseken tárgyalt napirendek előkészítését, 

valamint az önkormányzati rendeletalkotás, módosítás te-
rén végzett szakmai munkát emelném ki az elvégzett fel-
adatok közül. Munkatársaimmal mintegy 70 önkormányzati 
rendelet módosításának, megalkotásának előkészítésében 
vettünk részt az év folyamán. Befejeződött a vagyongaz-
dálkodással kapcsolatos szabályozás tavaly megkezdett 
felülvizsgálata és megalkotta a képviselő-testület az ön-
kormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak bérbeadá-
sáról szóló új rendeletét, amely 2015. március 1-jétől hatá-
lyos. Átfogó felülvizsgálatra került sor a szociális igazgatás 
területén, ahol a helyi szabályokat szintén új rendelet 
határozza meg 2015. március 1-jétől és a fizető parkolás 
bevezetésével a gyakorlati alkalmazás során felmerült 
problémákat igyekeztünk orvosolni a vonatkozó rendelet 
többszöri módosításával.
A hivatal ügyfélkapcsolati irodája számos közérdekű be-
jelentést és panaszt intézett az év folyamán, és munkájuk 
jelentős részét tette ki a jegyzői hatáskörbe helyezett tár-
sasházi törvényességi felügyeleti eljárások lefolytatása. 
Az ügyiratforgalom jelentős, mintegy 30%-os növekedését 
tapasztaltuk a városüzemeltetési főosztályon, ahol többek 
között a közterület-használat engedélyezése kapcsán, va-
lamint közútkezelői, környezetvédelmi, állatvédelmi és ál-
lattartási ügyekben jártak el munkatársaim. 

Az előttünk álló évben vannak különleges prioritások?

A most következő évben a legfontosabb célunk tovább-
ra is az, hogy a folyamatosan változó jogszabályi kör-
nyezetben valamennyi szakterületen hatékonyan, szak-
szerűen, jogszerűen működjünk és segítsük a kerületi 
lakosságot a hatáskörünkbe tartozó ügyek, problémák 
megoldásában.  

SEGÍTJÜK A LAKOSSÁGOT PROBLÉMÁIK MEGOLDÁSÁBAN
INTERJÚ KISS ANITA JEGYZŐVEL 
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