
A térség eredményei mellett a III. kerület legfontosabb 
problémáira is kitért Bús Balázs polgármester azon a be-
szélgetésen, amelyen az elmúlt évet összegezte. Szóba ke-
rült egyebek mellett a közösségi együttélés szabályainak 
helyi megalkotása, és választ kaptunk arra is, hogy milyen 
forrásokból újulhat meg Óbuda.

Visszatekintve az elmúlt évre, mit tart Óbuda szempontjá-
ból a 2017-es év legnagyobb sikerének?

A legfontosabbnak azt tartom, hogy az elmúlt évben is folya-
matosan tudtunk fejleszteni, és a korábban elindított projek-
teket tovább tudtuk vinni. A siker tehát a folyamatosságban 
rejlik, mely a civilekkel, vállalkozókkal és a képviselőtestület 
tagjaival kialakított partnerségben is tetten érhető. 
Ha egy projektet kellene megneveznem, akkor az a békásme-
gyeri piac felújítása lenne. Biztosítottnak látom a beruházás-
hoz szükséges pénzügyi fedezetet, így az várhatóan 2019-re el 
is készül. Meg kell jegyeznem, hogy Óbudán csak úgy valósul-
hat meg bármilyen komolyabb fejlesztés, ha ahhoz sikerül pá-
lyázati pénzt szereznünk a fővárostól vagy a kormányzattól.

Mi ennek az oka? Nincs pénz a kerület költségvetésében?

Nagyon sok pénzt elvisz az önkormányzat és intézményeinek 
működtetése. Ennek ismeretében kell értékelni, hogy tavaly 
elindítottunk egy átfogó iskolaudvar fejlesztési programot. 
Tettük ezt annak ellenére, hogy az oktatási intézmények el-
kerültek az önkormányzattól. Számunkra azonban a formális 
kapcsolatnál fontosabbak az óbudai iskolák és az itt tanu-
ló diákok, ezért is vontuk be őket és a szülőket az említett 
program előkészítésébe. A Bárczi Géza Általános Iskolánál 
nagyon jó tapasztalatokat szereztünk már az együttműkö-
déssel kapcsolatban. 

Az interjú a 10. oldalon folytatódik

TARTALMAS, JÓL KIDOLGOZOTT 
PROGRAMOKAT KELL FELMUTATNUNK
BESZÁMOLÓ ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNY ZATÁNAK 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
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Teljes körűen és önerőből újította fel az önkormányzat a 
Családok Átmeneti Otthonát. A közel 100 millió forintos 
beruházásnak köszönhetően megújult az épület teljes 
homlokzata, és új nyílászárókat is beépítettek. Az épület-
ben található szobák nem csak szerkezetileg és műszakilag 
váltak korszerűbbé, de berendezésükről is gondoskodott 
a kerület. A festés-mázolás után a tűzhelyek és a konyha-
bútorok régóta tervezett cseréjére, valamint a teljes kert-
rendezésre is sor került. A Családok Átmeneti Otthona az 
elmúlt évben 31 szülőnek, 2 várandós anyának és összesen 
46 gyermeknek nyújtott áthidaló megoldást egyrészt a lak-
hatási, másrészt az életvezetési problémáira.

Ideiglenes piac épült nyáron Békásmegyeren, a Pünkösd-
fürdő utca – Hatvany Lajos utca sarkán található területen. 
A bérlők ide költözhettek, amíg a helyén megépül az új Bé-
kásmegyeri Piac és Közösségi Tér a hozzá kapcsolódó 190 
férőhelyes mélygarázzsal. A régi vásárcsarnokon belül lévő 
üzletek a megszokott helyükön üzemelnek tovább mind-
addig, amíg az új épület elkészül. Az ideiglenes piacon a 
változatlan minőségben kínálják portékáikat a vállalkozók. 

Új játszóteret vehettek birtokba az óbudai hegyvidéken élő 
gyermekes családok. 10 alkalommal találkoztak a tervezési 
folyamatban résztvevők az ott élőkkel, hogy a helyi ötletek 
és igények is megjelenhessenek az Ilonka utcai játszótér 
kialakítása során. A kivitelezés a családokkal együtt, kö-

zös munkával valósult meg, a költségeket az önkormányzat 
vállalta magára.

2017-ben iskolaudvar fejlesztési programot indított az 
önkormányzat. Ennek keretében minden évben egy isko-
laudvar megújítására kerül sor. A kerületben lévő általá-
nos iskolák udvarainak felmérését követően a Bárczi Géza 
Általános Iskola udvarát javasolták elsőként felújításra a 
szakemberek. A felújítást és a fejlesztést közösségi ter-
vezés előzte meg, amelybe bevonták az általános iskola 
diákjait, valamint a szülőket is. A sportpálya mellett épült 
lelátó gumi burkolatot kapott és új fekvőhálókat is tele-
pítettek, melyek a tanulók udvaron töltött idejét teszik 
kényelmesebbé. A pálya aszfaltburkolatát kicserélték, 
felfestések által pedig többfajta sportolásra is alkalmas-
sá tették. A fejlesztést egy háromoldalú megállapodás 
megkötése tette lehetővé.

A Mókus utcai és az Ágoston utcai óvodát, valamint az 
Óbudai utcai háziorvosi rendelőt energetikailag korsze-
rűsítették. A három intézményben sok gondot okozott 
az, hogy a napsütéses nyári napokban a falakon belül 
megrekedt a meleg, illetve a téli hidegben csak nagy 
energiaveszteséggel érhették el a komfortos hőérzetet. 
A modernizáció pénzügyi hátterét európai uniós forrás, 
illetve a kormány Széchenyi 2020 pályázati programja 
teremtette meg. A rekonstrukció során az épületek új 

homlokzati hőszigetelést és új nyílászárókat kaptak, il-
letve sor került a tetők szigetelésére és napelemek te-
lepítésére is.

Megújult a kerületi kulturális intézményhálózat zászlós-
hajója. Az Óbudai Kulturális Központ felújítási munkála-
tai során a belsőépítészeti renoválásnak köszönhetően 
a közönségterek modern, letisztult arculatot kaptak. Az 
épületet Kévés György Kossuth-díjas építész tervezte 
1973-ban, Bauhaus stílusban. A ma is egyedinek ható 
építészeti megoldásoknak köszönhetően a ház többféle 
mobil térrel is rendelkezik. A művelődési ház belsőépí-
tészeti felújítása a közönségforgalmú tereket érintette, 
főleg a toló és harmonikafalak, falburkolatok megújítá-
sa volt a cél, de a falfelületek festésére is sor került. 
Megújult a világítás és új padlóburkolatot kapott a belső 
tér jelentős része, az előtérben pedig két új ruhatárat 
alakítottak ki. 

A városrészben összességében több százmillió forintból 
végeztek állagmegóvó munkákat, de óvodák konyháit, ud-
varait, gyermekmosdóit is korszerűsítették. A bölcsődék 
többségében tisztasági festést végeztek, nyílászárókat 
cseréltek. A munkálatokat az Óbudai Vagyonkezelő Non-
profit Zrt. bonyolította le, melynek keretösszege 250 millió 
forint volt. Ezen kívül hat óvodaudvar 76 millió forintból 
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újulhatott meg. A Medgyessy bölcsődét 196 millió forintból 
korszerűsítették.

Megvalósult Csillaghegy északkeleti részén a forgalom-
csillapított övezet kialakítása. A Szentendrei út – Pün-
kösdfürdő utca – Királyok útja – Mátyás király út által 
határolt területen forgalomcsillapítást szolgáló forga-
lomtechnikai eszközöket telepítettek. A tervezés a lakos-
ság aktív bevonásával történt. A projekt keretében össze-
sen 22 darab forgalomcsillapító küszöb került az utakra, 
valamint TEMPO 30-as övezet táblákat helyeztek ki és út-
burkolati jeleket is felfestettek. 

Már használhatják a gyerekek az új futópályát a Krúdy 
Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolá-
ban. Az iskola vezetése, a szülői munkaközösség tagjai és 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közösen döntöttek a 
futópálya és a hozzá tartozó távolugró pálya felújításáról. 
A futópálya rugalmas burkolatot kapott és a futósávok fel-
festése is megtörtént. A távolugró pálya is gumiburkolattal 
lett ellátva. Összesen 466 m² öntött gumi sportburkolatot 
terítettek az említett pályák felületére.

Budapest területén a közvilágítás alapvetően a Budapest 
Dísz- és Közvilágítási Kft. feladatköre, de Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata többletfeladatként vállalta a kerület 
egyes pontjain a szükséges közvilágítási fejlesztéseket. A 
nagyobb vagyon- és közlekedésbiztonságot eredményező 
beruházás az elmúlt évben a Saroglya utca Aranyhegyi út 
és Saroglya köz közötti szakaszát, a Tamás utcát, az Ezüst-
hegyi út – Dózsa György út – Őszike u. – Víziorgona u. által 
határolt parkot, illetve a Nánási út – Pók utca, és a Marcus 
Aurelius közt érintette.

Az óbudai rendelőintézet Vörösvári úti épületében in-
gyenesen elérhető wifi szolgáltatás üzemel. A rendszer 
használatához a helyszínen csupán néhány rövid online 
kérdésre kell válaszolni, ezt követően az internet szolgál-
tatást 4 órán keresztül bárki szabadon használhatja az 
épületen belül.

A gyalogosok már használatba is vették az Orbán Balázs 
utat és a Bécsi utat összekötő új járdaszakaszt, mely a 
korábbi, kitaposott gyalogút nyomvonalán készült el. Nagy 
szükség volt rá, mert az Orbán Balázs úton élő lakók nagy 
része használta gyalogosan a korábbi, kitaposott utat. A 
Váradi úton, a Bécsi úti torkolat közelében is elkészült egy 
új járdaszakasz. Az új járda ezen a részen jelentősen meg-
könnyítette a gyalogos közlekedést, hiszen korábban csak 
az út másik oldalán lehetett közlekedni.

4
4 ÁTFOGÓ PROGRAM
A III. kerület megújításának legfontosabb területeit le-
fedő és a fejlesztések irányát kijelölő 4 komplex prog-
ramot dolgozott ki a kerület vezetése. Az infrastruktu-
rális fejlesztések, a szociális, a környezetvédelmi és az 
egészségügyi területekre összpontosító dokumentumok 
a városrész fejlesztésének lehetőségeit, működésének 
magasabb szintre emelését mutatják be. 
A Hadrianus Program innovatív, közösségi tervezés ke-
retében összeállított városfejlesztési koncepciót tar-
talmaz. A Fischer Ágoston Szociális Program a jelenlegi 
ellátórendszer lényegesebb elemeit és eredményeit, to-
vábbá a megfogalmazott rövid-, közép- és hosszú távú 
célkitűzésekkel vázolja fel, illetve a szociális területet 
érintő fejlesztési terveket, javaslatokat fogalmazza meg. 
A Guckler Károly Környezetvédelmi Program a III. kerület 
rövid távú környezetvédelmi stratégiája, mely az élhető 
és fenntartható környezet megőrzésének és fejlesztésé-
nek lépéseit tartalmazza. Végül az Örlős Endre Program 
fogja össze mindazokat a tennivalókat, amelyeket az ön-
kormányzat – nagyobb részt saját forrásból, kisebb rész-
ben pályázati források felhasználásával – kíván megva-
lósítani a következő két esztendőben az egészségügyi 
szolgáltatások területén.

HADRIANUS PROGRAM

FISCHER ÁGOSTON PROGRAM

GUCKLER KÁROLY PROGRAM

ÖRLŐS ENDRE PROGRAM

4 ÁTFOGÓ 
PROGRAM
a megújuló Óbudáért

www.megujulo.obuda.hu

www.megujulo.obuda.hu

HADRIANUS PROGRAM

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017-ben is 
két támogatási pályázatot írt ki társasházak részére. 
Az általános felújítási pályázat keretében 44 épület 

támogatása valósult meg közel 70 millió forint értékben. 
A pénzből lépcsőházi festésre, az elektromos hálózat 

felújítására, bejárati ajtók cseréjére, a kémények 
és homlokzat felújítására, és lapostetők szigetelésére 

került sor. Energetikai pályázat útján további 
5 társasházzal kötött szerződést 

az önkormányzat, összesen 92 millió forinttal 
támogatva a nyertes pályázókat 

a beruházáshoz felvett hitel 
havi részleteinek fizetésében.
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Kós Károlyt idézi a református templom tűzfalára festett 
installáció. A Kálvin közi, műemléki védettségű reformá-
tus parókia tűzfalán Veszeli Lajos festőművész kollázsa 
látható, mely a templom egykori tervezőjének, a híres író, 
építőművésznek állít emléket. A monumentális alkotás ré-
vén nem csak a parókia vált esztétikusabbá, de az épület 
hőszigetelése is megoldódott. Az önkormányzat támogatá-
sával elkészített alkotás az ottani városkép alakítása mel-
lett jellegzetes egyediségével a református templomot is 
könnyen azonosíthatóvá tette. 

Krúdy Gyula író életéhez kapcsolódó műveket festettek az 
óbudai Tanuló utcában lévő Katolikus Plébánia melléképü-
letének falára. A 350 négyzetméter nagyságú tűzfal Benkő 
Katalin képzőművész tervei alapján újult meg. A felületen 
több mint tíz művész dolgozott két héten át, és 220 liter 
festéket használtak el. A munkálatokat most is felújítás 
előzte meg. A projekt azzal a szándékkal jött létre, hogy 
a Krúdy-sétánynak elnevezett területen zajló fejlesztése-
ket előkészítse. A területet azért nevezték el az íróról, mert 
Krúdy a Tanuló utca szomszédságában élt.

Az egyetemet alapító Luxemburgi Zsigmond magyar király 
önálló universitas alapítását célzó szándékát jeleníti meg 
az Óbudai Gimnázium Szentlélek tér felé néző homlokza-
tán elhelyezett sík- és domborműves alkotás. A címereket 
és a feliratokat Schéffer Anna keramikus iparművész ké-

szítette. Az emlékmű egy egyedileg mintázott, körülbelül 
3x5 méter alapterületű, kültéri homlokzati épületdísz. Az 
óbudai universitas a pécsi után a középkori Magyarország 
második legrégebbi egyeteme volt, 1395-ben alapították. A 
mai Budapest területén elsőként alapított egyetem ezzel 
méltó emlékművet kapott.

Az Árpád Gimnázium oldalán áprilisban avatták fel az 
Andrzej Przewoźnik történész tiszteletére készített em-
léktáblát és megemlékezést tartottak a Katyńi Áldozatok 
Emléknapja alkalmából. Andrzej Przewoźnik a Lengyel 
Nemzeti Harc és Mártíromság Emlékét Őrző Tanács egyko-
ri főtitkára, a magyar-lengyel kapcsolatok kiemelt támo-
gatója 2010. április 10-én hunyt el a Szmolenszk melletti 
repülőgép-balesetben. Az emléktábla állítását dr. Csúcs 
Lászlóné lengyel nemzetiségi szószóló kezdeményezte. 

A III. kerület lakói és az itt lévő iskolák tanulói 2017-től, az 
önkormányzat támogatása révén nemcsak ingyenesen te-
kinthetik meg a Budapesti Történeti Múzeum (Aquincumi 
Múzeum, Kiscelli Múzeum, Varga Imre Gyűjtemény, Budapest 
Galéria), Petőfi Irodalmi Múzeum (Kassák Múzeum), Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Szépművészeti 
Múzeum (Vasarely Múzeum) kiállításait és egyéb bemutatóit, 
de a múzeumpedagógiai foglalkozásokon is térítésmentesen 
vehetnek részt. Az önkormányzati fenntartású múzeumokat 
(Óbudai Múzeum és Goldberger Textilipari Gyűjteményt) már 
2016 májusa óta ingyenesen látogathatták.

A kulturális intézmények zöme részt vállalt az Óbudai 
Nyár eseménysorozatából: az Óbudai Kulturális Központ 
békásmegyeri és kaszásdűlői háza, az Óbudai Múzeum és 
filiája, a Goldberger Textilipari Gyűjtemény, az Óbudai Pla-
tán Könyvtár, az Óbudai Társaskör, az Esernyős Kulturális, 
Turisztikai és Információs Pont, az Aquincumi Múzeum, a 
Kobuci kert és a Fellini Római Kultúrbisztró is. Nagy sikert 
aratott a Fő téri Óbudai Danubia Zenekar nyitó koncertje 
mellett a Zichy kastély kertjében fellépő világhírű előadó, 
Matt Bianco is. A Kobuci kertben blues fesztivál, az Óbu-
dai Társaskörben klasszikus jazz örökzöldek, swing, boo-
gie-woogie és ragtime muzsika szórakoztatta a közönsé-
get. A több mint 250 éves múlttal büszkélkedhető Óbudai 
Búcsú kétnapos, színes forgatagával júniusban kapcsoló-
dott az Óbudai Nyár forgatagába.

2017-ben is a Fő tér jelentette Óbuda Napjának középpont-
ját, ahol a délelőtti, gyermekeknek szóló programokat az 
esti, egész Budapest fiataljait vonzó koncertek követték. A 
kisebb produkciókat a Kobuci kertben tekinthették meg. A 
Zichy udvar játszótere, a Borudvar és a Gasztrosétány nap-
közben a családok érdeklődésére számított, míg az Eser-
nyős Galériában a városrész képzőművészeinek alkotásait 
mutatták be az érdeklődőknek. A rendezvény programjaiból 
az Óbudai Múzeum, a Kassák Múzeum, a Platán könyvtár 
is kivette a részét. Csillaghegy napját is ekkor ünnepelték, 
Békásmegyeren pedig a gyerekek a közbiztonsági napon is-
merkedhettek a védelmi és mentési munka részleteivel.
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Nyáron debütált az Esernyős felújított udvara, a Warm-
up Udvar, azaz a WuU programhelyszíne. A hangulatos 
kerthelység változatos programot, elsősorban a nyári 
fesztiválokon már befutott fiatal nemzedék zenei előa-
dásait kínálta akusztikus kiadásban. A belvárosi kon-
certhelyszínek újabb, elérhető árú alternatíváját kínáló 
helyszínén az érdeklődők szerdán és pénteken láthatták 
kedvenceiket kis kamarakoncertek keretében. Az egész 
nyarat átfogó program az Esernyős Kulturális Kft. szer-
vezésében, az egykori Cseh Tamás Program szakmai tá-
mogatásával zajlott.

Hadrianus MCM – Egy ókori karrier története. Ezzel a 
címmel ünnepelte a III. kerület Hadrianus császár 1900 
évvel ezelőtti trónra lépésének évfordulóját. Az Aquin-
cumi Múzeum ennek kapcsán egy egész szezonon átíve-
lő programsorozattal emlékezett. A Kórház utcában sza-
badtéri kiállításon mutatták be az ünnepi év keretében 
az antik uralkodó gazdag és nem mindennapi pályafu-
tásának legérdekesebb eseményeit. A programsorozat 
egyik legfontosabb állomása annak az installációnak az 
átadása volt, amelyet a Hello Wood tervezői csapata ké-
szített. A Hadrianus fejét ábrázoló köztéri alkotás mél-
tó emléket állított Pannonia helytartójának, a későbbi 
császárnak.

A Petőfi Irodalmi Múzeum és tagintézményei Kassákizmus 
főcímmel három, egymást hetenként követő kiállítás meg-
nyitásával emlékeztek meg Kassák Lajos születésének 
130., valamint halálának 50. évfordulójáról. Az óbudai Zi-
chy-kastélyban működő Kassák Múzeumban (a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum filiáléja) októberben nyílt meg Az új Kassák 
– A ló meghal és a madarak kiröpülnek című kiállítása. Az 
önkormányzat Csavargók, angyalok címmel jelentette meg 
Kassák Lajos válogatott műveit. A kötet a magyar avant-
gárd legjelentősebb alakjának utazásait érintő írásait, il-
letve istenes verseit tartalmazza.

A 2017-es év fotópályázatának tematikus tárlata az Óbuda/
Aquincum, a kétezer éves város témakörét járta körül. A kiállí-
tás a fotóművészet eszközeivel festett képet a történelmi tra-
díciókkal bíró Óbuda/Aquincum épített örökségéről, múltjáról, 
hagyományairól, természeti jellegzetességeiről, az itt élő, ide 
járó emberek hétköznapjairól, ünnepeiről, az emblematikus 
helyet jellemző sajátosságokról. Ugyanebben az évben a kép-
zőművészeti pályázatra érkezett anyagokból is láthattak kiál-
lítást, melynek témája Szindbád, Krúdy Gyula poétikus hőse 
volt. A tárlatra 30 képzőművész pályázott. A beérkezett művek 
az önkormányzat Kortárs Művészeti Gyűjteményébe, az Óbudai 
Múzeum tulajdonába kerültek. 2018-ban a harmadik fotópályá-
zat témája a víz lesz. A kiállítás megnyitója nyáron várható.

Fővárosi díjazottak

A Budapesti Történeti Múzeum régészeti főigazgató-he-
lyetteseként végzett másfél évtizedes eredményes ve-
zetői munkája elismeréseként Pro Urbe díjat vehetett át 
Pusztainé Dr. Zsidi Paula régész, az Aquincumi Múzeum 
korábbi igazgatója, főmúzeológusa, Óbuda Díszpolgára.
Budapestért Díjat adományozott Harsányi Máriának, az 
Óbudai Társaskör igazgatójának, aki több évtizedes, ma-
gas színvonalú kultúraközvetítői munkájáért, valamint a 
magyar zeneművészetért végzett példaértékű tevékeny-
ségéért vehette át kitüntető elismerést. Czigány György 
Erkel Ferenc-, Liszt Ferenc- és József Attila-díjas író, költő, 
zenei szerkesztő, Érdemes Művész, Óbuda Díszpolgára 
szintén kiérdemelte az elismerést sokoldalú, minden 
műfajban kiemelkedő irodalmi munkásságáért, párat-
lanul gazdag életpályája elismeréséül. Ugyancsak ezt a 
díjat vehette át Módos Márton, az InfoRádió ügyvezető 
igazgatója, főszerkesztője a Budapesttel kapcsolatos 
tárgyilagos és hiteles tájékoztatásban nyújtott kiemel-
kedő munkájáért. A kerületünkben működő rádió Óbu-
da-Békásmegyerrel kapcsolatosan is pontosan, a való-
ságnak megfelelően számol be Mozaik c. műsorában a 
helyi aktualitásokról. Dr. Friedrich Katalin gyermekorvos 
is ebben az elismerésben részesült a városrész gyer-
meklakossága egészségügyi ellátásában végzett, több 
évtizedes gyógyító tevékenysége elismeréseként.
A Fővárosi Közgyűlés Zalabai Gábor Díj – A Budapestiek 
Esélyegyenlőségért elismerésben részesítette Dr. Galló-
né Nagy Judit Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Bé-
kásmegyeri Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató 
Főosztályának vezetőjét. A III. kerületi szociális ellátás és 
idősgondozás területén végzett kiemelkedő tevékenysé-
ge, valamint magas színvonalú és példaértékű szakmai 
munkája elismeréseként vehette át a díjat.
Vaskuti István olimpiai bajnok kenus, edző, sportveze-
tő, a Kajak-kenu Szövetség szakfelügyelője, az óbudai 
sportrendezvények aktív támogatója részére, a ka-
jak-kenu sportágban nyújtott sportteljesítménye, va-
lamint edzőként és sportvezetőként végzett tevékeny-
sége elismeréseként Papp László Budapest-Sportdíjat 
adományozott a Budapest Főváros Közgyűlése.

Új, ingyenes kulturális magazinnal jelentkezett az ön-
kormányzat. A megjelentetett Harmadik Kerületi Mű-
sor első száma nyáron került az olvasók kezébe. Az 
ingyenes programújság decemberben már 56 oldalon 
mutatta be a városrész különböző kulturális esemé-
nyeit és az előadásokon közreműködő művészeket. Az 
ajánlott programok között szerepelnek azok is, melyek 
nem önkormányzati szervezésben kínálnak kulturális 
élményt a kerületben. 

Már öt éve cserélhetnek könyveket az olvasók a III. kerü-
letben a nyolc köztéri KönyvMegálló révén. A fél évtize-
des fennállásukat is ünneplő könyvszekrények 2017-ben 
új fóliát kaptak, amely a nyomtatott könyv szerepének 
fontosságára hívta fel a figyelmet. Az Óbudai Platán 
Könyvtár munkatársai a Gyerek Könyvmegállók népsze-
rűsítését sem tévesztették szem elől. A nyári hónapok-
ban Betűfaloda játszóház keretében a Silvanus Máltai 
játszótéren, illetve a Zemplén Máltai játszótéren tartot-
tak a kisebbeknek könyvekkel kapcsolatos foglalkozá-
sokat. Évről évre a Sziget Fesztiválon is üzemel nyitott 
könyvszekrény, amely az állandó Óbudai KönyvMegál-
lókhoz hasonlóan igen népszerű. A könyvszekrények tar-
talmának utánpótlását a kerületiek könyvadományaiból 
a könyvtár munkatársai végzik.
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Az interjú folytatása az első oldalról.

TARTALMAS, JÓL KIDOLGOZOTT PROGRAMOKAT KELL FELMUTATNUNK

A kultúra területén azonban megmaradt a szorosabb 
kapcsolat…

Valóban. Épp 40 éves évfordulóját ünnepelte tavaly az 
Óbudai Kulturális Központ, a San Marco utcai épületet ek-
kor széleskörűen felújítottuk; a szociális területen pedig a 
Derűs Alkony Gondozóházat és a Családok Átmeneti Ott-
honát. Lakossági kezdeményezésre létrehoztuk az Ilonka 
utcai játszóteret és a Mészkő parkot. Utóbbihoz nagyon ko-
moly kormányzati támogatást is kaptunk. A közbiztonságot 
növelő térfigyelőkamera-hálózat 2017-ben 15 kamerával 
bővült. Az egyesülettel együttműködésben felújítottuk a 
TVE sporttelepét és egy új uszodát is létrehoztunk.
Visszatérve a kultúrára, tavaly egyszerre ünnepeltük Had-
rianus császár emlékévét, és Kassák Lajos születésének, 
illetve halálának kerek évfordulóit. Utóbbi kapcsán egy kö-
tetet is kiadott az önkormányzat. Hadrianus neve a telepü-
lés építésével fonódott össze, ezért választottuk városfej-
lesztési programunk névadójának. Megemlíteném a nagy 
rendezvényeinket, kiemelve az Advent Óbudán program-
sorozatot, mely nem csak a kerületiek, de a messzebbről 
érkezők szerint is a főváros legszínvonalasabb karácsonyi 
vására volt. Elindítottuk az Ezüsthegy utcai könyvtár meg-
újítását, melyet még idén be is fejezünk. 

Maradva az összegzésnél, mik voltak az előző év legko-
molyabb problémái?

A kerület két komoly problémával küzd, az egyik az árvízvé-
delem kérdésköre, a másik pedig a közlekedési anomáliák 
kezelése. Ezek azonban nem korlátozódtak az elmúlt évre, 
idén is foglalkoznunk kell velük. A csillaghegyi öblözet vé-
delméhez nagyon sok indulat és érzelem kötődik, ez pedig 
zavarja a tisztánlátást. Az újratervezés során három dolgot 
kell figyelembe venni a Római-parti védmű tervezésekor: 1. 
megfelelő védelmet nyújtson Csillaghegy lakosai számára 
2. a 70 hektáros terület sport és szabadidős létesítményeit 
megóvjuk 3. a part természetközeli állapotát megőrizzük. 
Azt hiszem, hogyha ezeknek a szempontoknak meg fog fe-
lelni a főváros által készített védmű terve, akkor az elfo-
gadható lesz mind a kerületi polgároknak, mind a különbö-
ző álláspontot képviselő civil szervezeteknek. 

Mi a baj a közlekedéssel?

Régóta görgetjük magunk előtt Észak-Buda közlekedési 
problémáit, mert a Fővárosi Önkormányzat 20 évig tu-

domást sem vett róla. A Tarlós István főpolgármester úr 
által irányított városvezetésnek köszönhetően a budai 
fonódó villamoshálózat megvalósításával ebben végre 
elmozdulás történt. Az M0 autópálya északi szektorának 
meghosszabbítása, a 10-es, 11-es út összekötése állami 
feladat ugyan, de Óbuda és Budapest számára is rendkí-
vül fontos, mert csak így vezethető el a belső területekről 
a teherforgalom.
A másik gondunk a HÉV vonalát érinti, itt több szintbeli 
kereszteződés akadályozza a forgalmat. A járatok gyor-
sítása érdekében ezeket meg kellene szűntetni, ez ügy-
ben is lobbizunk. Bármilyen új lekötés a rakpartra a HÉV-
en keresztül csak úgy képzelhető el, ha nem szintbeli 
csomópontként létesül; hiba lenne újabb közlekedési 
anomáliát létrehozni. Bár a hármas metró felújításá-
nak költségei miatt a Fővárosi Önkormányzat rövid távú 
tervei közül kikerült az 1-es villamos esztergomi vasútig 
történő meghosszabbítása, de mi ezt továbbra is fon-
tos feladatnak tekintjük. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
a BuBi hálózat fejlesztésének következő üteme jelentős 
mértékben érinti Óbudát, mely erősíti a kerékpáros kon-
cepciónkban foglaltakat. 

A decemberi közmeghallgatáson szóba került a közössé-
gi együttélés szabályainak kidolgozása. Ez is közösségi 
tervezésnek tekinthető?

Alapvetően egy új rendelet megalkotásáról beszélünk, ezt 
minél nagyobb társadalmi részvétellel szeretnénk megvi-
tatni és majd a képviselőtestülettel elfogadni. Most várjuk 
a lakosságtól a javaslatokat, ötleteket. Fontos számunkra, 
hogy olyan szabályozás legyen, ami betartható és sokak 
véleményét tükrözi. 

Számos jel utal arra, hogy az egészségügyre több pénzt 
kell fordítani. Az állami Szt. Margit Kórház és az önkor-
mányzati fenntartású Szt. Margit Szakrendelő orvosai, 
szakemberei és páciensei mire számíthatnak?

Az elmúlt évben 4 programot indítottunk, melyek a kerü-
let működése szempontjából legfontosabb szakterületek 
célkitűzéseit összegzik. A Hadrianus Program a közterü-
leti fejlesztéseket-, a Fischer Ágoston Program a szociá-
lis-, a Guckler Károly Program környezetvédelmi-, végül az 
Örlős Endre Program az egészségügyi fejlesztéseket tar-
talmazza. Ez utóbbi legjelentősebb projektje a Csobánka 
téri szakrendelő felújítása és a tüdőszűrő átköltöztetése 

a Laktanya utcából a Csobánka téri szakrendelőbe. A vé-
dőnői hálózat, illetve a háziorvosi rendelők infrastruktú-
ráját is felújítjuk. Bár nem mi vagyunk a fenntartók, de 
támogatjuk a Margit Kórházat, hogy az óbudaiaknak és 
az agglomerációban élőknek minél magasabb színvona-
lú szolgáltatást nyújthasson. Az Egészséges Budapestért 
Programhoz már egy kész, kidolgozott, több milliárd ér-
tékű koncepcióval pályázunk a szakrendelő érdekében. 
Amennyiben kormányzati támogatást kapunk hozzá, ak-
kor a békásmegyeri piac mellett ez lehet Óbuda második 
legnagyobb projektje.

Mit lehet tudni a többi programról?

A Fischer Ágoston Programból az látszik, hogy a III. kerü-
let országos viszonylatban is a legátfogóbb szociális rend-
szert építette ki, a tervezett fejlesztések pedig valóban a 

rászorulók jobb ellátását szolgálják. Aki elolvassa a Guck-
ler Károly Programot az megismerheti a környezetvédelmi 
koncepciónkat. Már elkészítettük a kerület fakataszterét és 
elindítottunk egy átfogó, közösségi fatelepítési programot. 
Óbuda felől tisztul a főváros levegője, ezért is kötelessé-
günk Budapest legnagyobb zöld felületének karbantartása 
és fejlesztése.

Hogyan írná le a III. kerület viszonyát a Fővárosi Önkor-
mányzattal, illetve a kormányzattal?
 
Nekem az a tapasztalatom, hogy önkormányzatként 
együttműködésre vagyunk ítélve. Szerencsére mindkét 
esetben jó a kapcsolat. Tarlós István főpolgármester úr 
kiemelt figyelmet fordít a III. kerületre. Jól ismeri, hisz 16 
évig ő vezette. Legutóbb a fővárosi TÉR_KÖZ pályázaton a 
legnagyobb összeget Óbuda kapta, mely a Holdudvar és a 
Derű utcai park megvalósítását teszi idén lehetővé. Remé-
lem, hogy ez a pályázati forrás a jövőben is elérhető ma-
rad, hisz egy sor kiváló terv van már előkészítve, melyeket 
a Hadrianus Program is tartalmaz.
Varga Mihály miniszter úr, óbudai országgyűlési képviselő 
mindig nyitott volt a kerület fejlesztését célzó elgondolá-
sainkra, elég a Békásmegyeri Piac és Közösségi Tér meg-
építésére, a Mészkő park kialakítására vagy a Derűs Alkony 
Gondozóház felújítására utalnom. Tőlünk függetlenül, de 
az ő támogatásával újulhat meg az Óbudai Egyetem kollé-
giuma vagy a Margit Kórház is. Biztos vagyok abban, hogy a 
helyi ügyek mentén a jövőben is jól együtt tudunk működ-
ni. Ennek természetesen az a feltétele, hogy tartalmas, jól 
kidolgozott programokat ajánljunk figyelmébe. Remélem, 
hogy jó eséllyel számíthatunk az állami támogatásra az 
áprilisi választások után is. Óbuda fejlesztése szempont-
jából fontosnak tartom a jelenlegi kormányzati együttmű-
ködés folytatását. 

Hogyan látja, a városvezetés célkitűzéseinek megvalósí-
tásában mennyire partnerek a testület képviselői?

Az elmúlt évet is figyelem bevéve köszönetet szeretnék 
mondani párthovatartozástól függetlenül minden képvi-
selőnek, mert a testületi döntések szinte egyhangúlag szü-
letnek meg. A képviselők a lakossági kezdeményezésekben, 
vagy az általunk megfogalmazott elgondolások vonatko-
zásában mindig együttműködőek. A tíz évvel ezelőtt elin-
dított közösségépítő munkában a hivatal munkatársaival 
együtt konstruktívan vesznek részt. Köszönetet mondok 
a helyi vállalkozóknak és civil szervezeteknek, akik szin-
tén fontosnak érzik, hogy a helyi közösségépítést együtt 
valósítsuk meg. Kívánom mindenkinek 2018-ban, hogy az 
elkezdett fejlesztéseket és együttműködéseket tovább 
folytathassuk annak érdekében, hogy még otthonosabb és 
sikeresebb Óbuda-Békásmegyeren élhessünk. 
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Kitüntetettek

2017-ben Óbuda-Békásmegyer díszpolgári kitüntető 
címét Dr. Paczolay Péter jogtudós, politológus vehette 
át, aki életművével, közéleti tevékenységével országos 
és nemzetközi elismerést szerzett a kerületnek. 
„Pro Óbuda” kitüntető címet négyen kaptak. An-
tal István fotós, aki több évtizede kitartó lelkese-
déssel végzi fotográfusi tevékenységéért. Roman 
Kowalski a Lengyel Köztársaság volt budapesti 
nagykövete, Óbuda-Békásmegyer érdekében kifej-
tett nemzetközi szerepvállalásáért, a magyar-len-
gyel történelmi közös múlt ápolásáért. Gálosfai Je-
nőné Óbuda múltjának feltárását és széles körben 
való megismertetését célzó, a hagyományápolást 
előtérbe helyező tevékenységének elismeréseként, 
és Kolczonay Ernő a kerület hírnevéért, verseny-
sportjáért, sport és közösségi életéért végzett 
munkája elismeréseként részesült posztumusz Pro 
Óbuda kitüntetésben.

2017-ben, az Óbuda Kultúrájáért Díjat Kaszap Gábor 
vehette át, a kerület kulturális életében betöltött 
szerepének elismeréseként.
Hidegkuti Nándor Emlékplakettet, Óbuda-Békás-
megyer sportjáért végzett tevékenysége elismeré-
seként Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd, a Mount Everest 
északi falának megmászója kapta.

Óbuda Sportolója Díjat kiemelkedő sportteljesítmé-
nyéért Durst Anna röplabdázó és Kovács Csaba jég-
korongozó vehetett át.

Idén is Óbudai Anziksz!

Az Óbudai Anziksz kulturális és életmód magazin 2015 óta je-
lenik meg évente négy alkalommal. Óbuda kulturális esemé-
nyeihez, neves személyiségeihez, kulturális intézményeihez, to-
vábbá gasztronómiai és turisztikai helyszínekhez kapcsolódnak 
cikkei. Rendszeresen megjelennek benne olyan Óbudához köt-
hető szépirodalmi alkotások is, amelyeket az alkotók a magazin 
szerkesztőinek felkérésére írnak. A szerzők többsége Óbudához 
kötődik, itt élő vagy itt dolgozó művészek, költők, írók, muzeo-
lógusok, újságírók, szakterületük kiemelkedő képviselői. 
Az ingyenes kiadványt keresse az óbudai kulturális intézmények-
ben! Interneten a www.obudaianziksz.hu címen találja meg.

www.megujulo.obuda.hu

A rászoruló diákok szociális tanulmányi 
ösztöndíjának összegét a kitűnő 

tanulók esetében havi 7000 forintra 
emelte Óbuda- Békásmegyer 

Önkormányzata 2017 szeptemberétől. 
Az ösztöndíj jelentős segítség 

a nehéz helyzetben 
lévő családoknak.

FISCHER ÁGOSTON PROGRAM
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A HELYI ÜGYEK TÁMOGATÁSA A FELADATOM
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel, Budapest II. és III. kerületének országgyűlési kép-
viselőjével a kormányzat segítségnyújtásáról, fejlesztési lehetőségekről és a III. kerülethez 
fűződő viszonyáról beszélgettünk.

A közép-magyarországi ré-
gió az Európai Unió struktu-
rális alapjából alig részesül, 
így Budapest és kerületei-
nek mozgástere is szűkebb. 
A főváros és Óbuda fejlő-
désének előmozdítására 
ebben a helyzetben a kor-
mánynak milyen lehetősé-
gei vannak?

Az unió egészét és benne hazánk régióit tekintve Buda-
pest és kerületei európai mércével is fejlett és prosperáló 
térségnek számítanak. Annak ellenére, hogy a strukturá-
lis alapokból nem részesül a közép-magyarországi régió, 
számos egyéb EU-forrás áll rendelkezésre. A Versenyképes 
Magyarországért Operatív Program (Vekop) keretében a 
2020-ig rendelkezésre álló összeg meghaladja a 250 milli-
árd forintot. Ezen kívül vannak olyan célzott infrastrukturá-
lis beruházások, amelyek konkrét célra igényelhetők, ilyen 
például a közösségi közlekedés fejlesztése. Mindazonáltal 
a kormány – a hazai gazdaság eredményességének kö-
szönhetően – országszerte számos olyan helyi kezdemé-
nyezést is képes támogatni, amelyekre korábban nem volt 
lehetőség. A III. kerületben is több nagyberuházás indulha-
tott el az elmúlt időszakban, hogy csak a legjelentősebbe-
ket említsem: a békásmegyeri piac átépítésére több mint 4 
milliárd forint jut, a Margit Kórház fejlesztéseire pedig 1,8 
milliárd. Hozzáteszem, a kormány Pest megyét és a fővá-
rost hátrányosan érintő uniós gyakorlat ellensúlyozására 
80 milliárd forintos kompenzációs alapot hozott létre.

Mi a véleménye a III. kerület egészségügyi és szociális el-
látásainak minőségéről, a kulturális, illetve szabadidős 
közösségi célú szolgáltatásainak színvonaláról?

Nagy előrelépésnek tekintem, hogy a Szent Margit Kórház 
2013-ban visszanyerte önállóságát, ez nem csak a III. ke-
rületiek, hanem egész Észak-Buda ellátása szempontjából 
is fontos eredmény. Az intézmény orvosai fővárosi össze-
hasonlításban is kiemelkedő szakmai színvonalon végzik 
munkájukat. A kormány mindezt az Egészséges Budapest 
Program révén jelentős pluszforrással tudja támogatni. A 
III. kerületi járóbeteg-ellátás fejlesztésének szakmai prog-
ramja is már a kormány asztalán van, bízom benne, hogy 
2018-ban ezen a területen is haladást tudunk felmutatni. 

Óbuda–Békásmegyer a főváros egyik legnagyobb lélekszá-
mú kerülete, ahol a szociális ellátórendszerre is jelentős 
teher hárul. Az önkormányzat vezetése nagy körültekin-
téssel látja el a feladatát ezen a területen is úgy az infra-
strukturális háttér biztosításával, mint a szakmai munka 
segítésében. Nagyon tetszik az önkormányzat sokhelyütt 
látható és olvasható szlogenje: közösséget építünk. A ke-
rület vezetése messze a kötelező feladatain túlmutatóan 
ad teret és támogatást a közösségi élet kiszélesítéséhez is. 
Kiváló példája ennek a május eleji Óbuda Napja program-
sorozat vagy a fővárosi szinten is kiemelkedő Óbudai Nyár 
és Advent Óbudán rendezvényei. 

Hogyan alakult az elmúlt időszakban a kormány és a III. 
kerületi önkormányzat vezetésének kapcsolata?

Országgyűlési képviselőként, úgy vélem, az a legfonto-
sabb feladatom, hogy a helyi ügyeket támogassam. Ezért 
is igyekeztem már a kezdetektől jó kapcsolatot ápolni az 
önkormányzat vezetésével, hiszen ők ismerik, ők látják, 
hogy melyek az aktuálisan legfontosabb vagy legsürge-
tőbb célok, amelyeket meg kell valósítani. A Mészkő park 
bővítése és fejlesztése példaértékű volt abból a szem-
pontból is, hogy a helyben élők elképzeléseit hogyan 
karolta fel az önkormányzat a tervezés segítésével, va-
lamint telek biztosításával. Ehhez a kormány hozzá tudta 
tenni a szükséges forrást, így alig egy év leforgása alatt 
egy 25 ezer négyzetméteres szabadidőparkkal gazdago-
dott a III. kerület. Bús Balázs polgármester úr rendkí-
vül nyitottan áll a helyi kezdeményezésekhez, amelyek 
megvalósításában remélem, a jövőben is segítségére 
lehetek az itt élőknek.

Mire a legbüszkébb, ha Óbuda 2017-es évére visszatekint?

Jó érzéssel tölt el, hogy több fejlesztést, beruházást el 
tudtunk indítani. Olyanokat, amelyek hosszútávon jelentős 
mértékben javítják a III. kerületiek életminőségét. Igazán 
büszke arra vagyok, hogy az elmúlt években számos óbu-
dai közösség befogadott, otthon vagyok a kerületben. 2017 
számomra fontos pillanatai közé tartozott például Csillag-
hegy tortájának közös megszegése Óbuda Napján, a Bra-
unhaxler Egyesület rendezvényei, a táborhegyiekkel közös 
farsang, a Mészöly Focisuli Bozsik-fesztiválja vagy éppen a 
harmadik adventi gyertya meggyújtása a Fő téren. Közösen 
tudunk örülni a kerületben elért eredményeknek.

Varga Mihály miniszter közreműködésével megvalósult fejlesztések

Közösségi tervezés nyomán elkészült a Mészkő park tel-
jes rehabilitációja, ahol egy új játszótér is helyet kapott. 
A multifunkcionális szabadidőpark többféle korosztálynak 
kínál szabadidős kikapcsolódást, pihenő- és sport funkciói 
által. A park 380,5 milliós kormányzati támogatásból va-
lósulhatott meg Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
közbenjárása révén. A park a fejlesztés előtt füves terület 
volt, liget-szerűen elhelyezkedő fákkal és bokros terüle-
tekkel. A már meglévő 184 fával illetve az új telepítésű bok-
rokkal, cserjékkel és fákkal együtt több mint 2500 növény 
teszi természetközelivé a parkot.

Közösségi tervezés keretében megújult a Vörösvári úti gyer-
mek háziorvosi rendelő, a Védőnői Tanácsadó és az Óbuda 
Patika előtti park. A lakótelepet, az óvodát, a patikát és a tö-
megközlekedési eszközöket így már kulturált közlekedési útvo-
nalakon lehet megközelíteni. A különféle ülőalkalmatosságok, 
hulladékgyűjtők és egy kutyapiszoktároló mellett biciklitáro-
lók, ivókút és tájékoztató táblák is kerültek a területre, a leg-
fiatalabb korosztály számára pedig egy kis játszótérrel bővült 
a gyermekorvosi rendelő és a patika közötti rész. A zöldfelület 
további új növényekkel, díszfákkal, cserjékkel és évelőkkel gaz-
dagodott és egy öntözőrendszer telepítésére is sor került.

A Szent Margit Rendelőintézet Vörösvári úti telephelyén 
teljesen megújult a laboratórium. A közel 50 m²-es terü-
leten belsőépítészeti átalakítás, illetve újrabútorozás tör-
tént. Új vérvételi székeket vásároltak, de a betegbehívó 

rendszer automatizálására is sor került. Ugyanígy a reu-
matológia és a fizikoterápia szakrendeléseken is burkolat-
csere és új, a betegellátás során használt bútorok beszer-
zése valósult meg. A gyógytorna helyiséget karbantartási 
jellegű munkák révén újították fel.

Napelemeket telepítettek nyáron a Szent Margit Kórház 
épületének tetejére. A megújuló energia hasznosításával 
jelentősen csökkent az intézmény elektromos fogyasztá-
sának költsége. A központi költségvetési szervek részére 
meghirdetett KEHOP pályázaton elnyert források 780 da-
rab napelem felszerelését tették lehetővé. Ezzel 214 kW 
teljesítményű rendszer létesítése valósult meg, amely éves 
szinten közel 200 ezer kWh villamos energia előállítására 
képes. A jövő évben további 1,8 milliárd forint költségve-
tési támogatáshoz juthat a Margit Kórház az Egészséges 
Budapest Program keretében.

A Derűs Alkony Gondozóházat teljes körűen felújították. 
Kicserélték a nyílászárókat, akadálymentesítették a főbejá-
ratot és megújult a terasztető is. A költségek egy részét a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert 
összeg fedezte. A korszerűsítés jelentősen csökkenti az in-
tézmény fűtési költségeit és a mozgásukban korlátozott 
gondozottak közlekedése is egyszerűbbé, biztonságosabbá 
vált. A megújult terasztető által létrejött új szabadtéri kö-
zösségi tér növeli a gondozóház kényelmét, megfelelő vé-
delmet biztosítva a napfény és eső ellen.
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Az Óbudai Danubia Zenekar nagy sikerű újévi koncertet 
adott a nyugdíjasok tiszteletére az Óbudai Kulturális Köz-
pontban. A hangversenyt az Óbudai Szociális Szolgálta-
tó Intézmény szervezte az önkormányzat támogatásával. 
Többek közt Bizet: Carmen című művéből a Torreádor dala 
is elhangzott, a résztvevők egy ősbemutató fültanúi is le-
hettek. A zenekart Hámori Máté karmester dirigálta, aki 
művészeti vezetőként augusztus 20-án átvehette a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést.

Kedvezményes üdülésen vehettek részt Siófok-Sóstón a 
III. kerületi nyugdíjas emberek. Az Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény három turnust szervezett a nyári hónapok-
ban. Az egyhetes nyaraláson az idősek kirándulhattak, de 
a kínálatban szerepelt kézműves foglalkozás, társasjáték, 
irodalmi és zenés délután, vízparti fürdőzés és zenés-tán-
cos estek is.

A Pünkösdfürdő utca – Hatvany Lajos utca sarkán találha-
tó az az új speciális játszótér, ahol együtt tudnak játszani 
az ép és sérült gyermekek. A „Labirintus” elnevezésű ját-
szóeszközt többféleképpen is tudják használni a fogyaték-
kal élő gyerekek. A rajztábla és az amőba játék, valamint 
a nyújtók is számukra készültek. A játszótér megteremti a 
feltételeket az eltérő fejlődésű, fogyatékkal élő és az ép 
gyermekek közös játékához. A játszótér a kerekesszékben 

élő, mozgásukban, vagy egyéb képességeikben korlátozott 
gyerekeknek egyfajta találkozási pontként is szolgál, mi-
közben a játszóeszközök fejlesztik a készségeiket és növe-
lik az esélyegyenlőséget.

A kerületi családsegítő szolgálattal együttműködve, jó-
tékonysági programot tartott a Krisna-tudatú hívők Ételt 
az Életért Alapítványa. A Faluház előtt, a Flórián téren, 
800 adag meleg ételt és élelmiszercsomagot osztottak 
szét a rászorulók között májusban. Decemberben az ak-
ciót megismételték, 800 család kapott ünnepi élelmi-
szersegélyt, de 400 fenyőfát is kiosztottak. Az Összefo-
gás Óbudáért Egyesület játékokat és édességet adott a 
gyerekeknek, és logikai játékokkal foglalták le a kicsiket. 
A segélyakcióban részt vett a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat is egy egészségügyi segítséget nyújtó mozgó 
orvosi rendelővel.

Az Összefogás Óbudáért Egyesület – együttműködésben 
az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
ponttal – az adventi időszakban tartós élelmiszer ado-
mánnyal segítette a rászoruló óbudai családok ünnepi 
készülődését. Decemberben a Családi Tanácsadó Váradi 
utcai telephelyén adták át a csomagokat. 2017-ben több 
III. kerületi cég összefogásának köszönhetően már 104 
darab, egyenként 5000 forint értékű élelmiszercsoma-
got tudtak átadni a nehéz sorsú családoknak. Az adomá-
nyosztásra érkezők gyermekei egy kisebb hátizsáknyi fü-
zetcsomagot is kaptak.

Átfogó kábítószerügyi kutatás készült a III. kerület ön-
kormányzatának megbízásából. A reprezentatív felmérés 
célja a kerületben előforduló kábítószer-fogyasztás jel-
lemzőinek vizsgálata, a szolgáltatások feltérképezése és 
az esetleges hiányok felderítése, valamint a fejlesztési 
lehetőségek meghatározása volt. A kutatás a kerületben 
tevékenykedő intézmények monitorozására, és a kerület-
ben fellelhető fogyasztók kábítószer-használatáról szóló 
kérdőíves felmérésére terjedt ki, de a kerületi iskolák 7-13. 

évfolyamában tanuló diákjait is – ugyancsak egy kérdőíves 
felmérés keretében – anonim módon megkérdezték a ká-
bítószerhez fűződő viszonyukról.

Az ország egyik legpatinásabb teátrumának előadásait te-
kinthették meg a III. kerületben élő idősek. A Vígszínházzal 
kötött együttműködési megállapodás keretében lehetőség 
nyílt arra, hogy az óbudai nyugdíjasklubok látogatóin kívül 
valamennyi kerületi idős ember kedvére válogathasson a 
Vígszínház és a Pesti Színház, összesen tíz előadása közül. 
Az ingyenes belépők korlátozott számban álltak rendel-
kezésre, azokat az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 
közreműködésének keretében lehetett átvenni. A reperto-
áron egyebek mellett a Bűn és bűnhődés, A velencei kal-
már, a Szentivánéji álom és a Játszd újra Sam is szerepelt. 

Az önkormányzat jelentős támogatásával kedvezményes szá-
mítástechnikai tanfolyamokat hirdetett meg a Költségvetési 
Szerveket Kiszolgáló Intézmény a III. kerület nyugdíjasainak. 
A lehetőség ismét nagy érdeklődést váltott ki: közel százöt-
venen jelentkeztek. Szintén önkormányzati támogatással zaj-
lott az országosan is elismert diák ECDL- program. A tanulók 
a három kötelező témakör – számítógépes alapismeretek; 
szövegszerkesztés és online alapismeretek mellett a negye-
dik – prezentáció – modul tananyagából is felkészülhettek, 
melyhez pedagógusok nyújtottak segítséget; a megszerzett 
tudásukról gyakorlati vizsgák keretében adtak számot.

Oklevéllel és emlékplakettel ismerte el az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának a gyermekvédelem területén végzett 
kimagasló munkáját a szociális munka napja alkalmá-
ból. Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi 
felzárkózásért felelős államtitkár az ünnepségen ar-
ról beszélt: a társadalomnak nincs nélkülözhető tagja, 
ezért van szükség szolidaritásra, közösségvállalásra, a 
rászorulókért végzett szociális munkára.
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A 2016-ban indult Bike & Breakfast programsorozat célja, 
hogy a kerekezés előnyeit hangsúlyozva kedves gesztus-
sal – kávéval, gyümölcslével és péksüteménnyel – díjazza 
azokat, akik ezt a közlekedési formát választják, valamint 
ösztönözze azokat, akik még nem próbálták. Az akció si-
kerét jól mutatja, hogy az elmúlt évben további három 
helyszín csatlakozott a kezdeményezéshez. A korábbi 
résztvevők – az Esernyős, a This is Melbourne too, a Roz-
maring Kertvendéglő és a Cziniel Cukrászda – mellé 2017-
ben a Csillaghegyi Megálló, Araamu Cafe és az I Love Kex 
Cukrászda is felkerült a Bike & Breakfast térképére. A Bike 
& Breakfast Pontokon elérhető füzeteket 8 különböző al-
kalommal érvényesítő bringások között egyedi mintájú 
futártáskákat és egyéb kerékpáros kiegészítőket sorsol-
tak ki az év végén.

Ingyen tanulhatnak korcsolyázni a kerületi fenntartású 
iskolákba járó diákok. Az önkormányzat által támogatott 
program 2015-ben indult, 2017-ben pedig negyedik szaka-
szába érkezett. Január első részében 2. osztályos tanulók 
vettek részt a tanterv szerinti testnevelés órák keretein be-
lül. Az oktatások az első három kiválasztott iskola tanulói 
számára április közepéig tartottak a Gepárdok Jégcsarnok-
ban. A program szeptembertől folytatódott a következő há-
rom iskola diákjai részvételével. Decemberben a Fő téren és 
a Csobánka téren megnyílt szabadtéri jégpálya ugyancsak 
ingyenesen állt a mozogni vágyók rendelkezésére.

A 2017/2018-as nevelési évben az óvodásoknak szóló 
úszásprogramban az összes kerületi óvoda nagycsopor-
tosai részt vehettek. Az oktatás 11 óvoda 32 telephelyét 
érintette és mintegy 1300 gyermek úszástudásának fejlő-
dését tette lehetővé. A gyerekek 6 héten keresztül heti két 
alkalommal látogatták az edzéseket, amelyeket egyrészről 
a Vízművek Zrt. uszodájában a Római Sport Egyesület által, 
másrészről a Római Teniszakadémián tartottak. Annak ér-
dekében, hogy a 2018/2019-es nevelési évben az újonnan 
nagycsoportba lépő gyerekek is bekapcsolódhassanak az 
oktatásba, a program az elmúlt években kialakított rend 
szerint folytatódik.

Áprilisban, egymást követő két napon, összesen hat távon 
indulhattak a résztvevők az Óbudai Futófesztiválon, mely 
a pünkösdfürdői Duna-partról startolt. Szombaton az 5,5 
km, vasárnap 10,5 km távon mérethették meg magukat 
amatőr és profi futók. A kerület legjelentősebb futó ese-
ményén mintegy 2500 nevezést rögzíthettek a szervezők.

Áprilistól öt helyszínen, minden hétköznap ingyenes kö-
zösségi tornát rendezett az Óbudai Sport Kft., reggeli és 
késő délutáni időpontokban várták az érdeklődőket. A elő-
ző év programjainak sikerére építve a gimnasztikus torna 
mellett megjelent a kínálatban a meditatív chi kung, illetve 
a gyorsabb mozgást kínáló core training is. A 45 perces fog-
lalkozások alkalmával minden korosztály megtalálhatta az 
ingyenes, számára legmegfelelőbb, szakember által veze-
tett szabadidős programot.

Az önkormányzat 2017-ben is megszervezte az Egészség-
körút Óbudán programsorozatot. Ennek keretében feb-
ruártól novemberig 8 helyszínen, közel 1300 ember vett 
részt 21 különböző szűrővizsgálaton és tanácsadáson. A 
cél: a III. kerületi lakosság körében a koszorúér betegsé-
gek megelőzése, a daganatos betegségek visszaszorítása, 
a dohányzásmentes életvitel, az egészséges táplálkozás 
segítése, ezáltal az egészségtudatos magatartás előmoz-
dítása volt. A szűrésekre és tanácsadásokra ellátogatók 
nyereménysorsoláson vettek részt, ahol idén kerékpárt 
sorsoltak ki. A programhoz több alkalommal is csatlakozott 
Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálata, Budapest Fővá-

ros Kormányhivatala II. kerületi Népegészségügyi Osztálya, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, 
illetve a Szent Margit Kórház is.

Gyermeknapon került sor a Családi Sportnap a Dunán 
nevű programra. A résztvevők négy helyszínen próbálhat-
ták ki a folyami evezést: a Rómaifürdő SE-nél a kajakozás 
és a kenuzás mellett kavics- és kenulapát festéssel lehet 
múlatni az időt, apró ajándékokért ügyességi feladatokra 
is lehet nevezni. Az Óbuda SE vízre bocsájtotta a „Rab-
szolgályát”, de a túrakenuba is beülhettek a jelentkezők. 
A Multi Sportegyesület a sárkányhajózás élményét kínálta, 
emellett portyakajakok is rendelkezésre álltak. A rendez-
vény negyedik helyszíne a BKV Előre Sport Klub vízi telepe, 
illetve a hozzátartozó dunai stég volt, ahol sárkányhajók és 
kormányosaik várták a lapátolni vágyókat.

Az önkormányzat fontos közfeladata az egészségügyi 
alapellátás helyi biztosítása (2003-tól vállalta a járóbe-
tegek szakellátását is). Az egészségügyi ellátó intézmé-
nyek működtetése, finanszírozása megoszlik az állam és 
az önkormányzat között. Az Óbudai Rendelők Kft. 2016-os 
megalapításával, térítéses egészségügyi szolgáltatásai ré-
vén a kerület a meglévő egészségügyi eszközparkját job-
ban ki tudja használni. 2017 szeptemberétől bővült a cég 
szolgáltatási köre, ekkortól már endokrinológiai, valamint 
csecsemő- és gyermek ultrahang szakellátást is igénybe 
vehetnek az érdeklődő betegek. Januártól pedig már reu-
matológiai és sebészeti ellátás is rendelkezésre áll.
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2017-ben búcsúztunk tőlük

Sebeő Ágnes ifjúkorát Budapesten töltötte, volt újságki-
hordó, fotóügynök, orvosírnok, közben esztétikát tanult 
és filozófia szakon végzett egyetemet. Ezzel egyidejűleg 
a saját képalkotás igénye is megszületett, rajzolni tanult 
Klimó Károly műhelyében. Később az audiovizuális alko-
tás felé fordult, számos nagy port felvert televíziós mű-
sor, jó néhány dokumentumfilm fűződik a nevéhez. 1986-
ban kezdte szervezni, mint alapító az Óbuda Televíziót, 
amely 1987-es indulásával az elsők között hozta létre a 
helyi nyilvánosság szigetét. Harminc évig volt az Óbuda 
Tv főszerkesztője, közben megalapítva a Főnix Tv-t is. 
2017 elején, hosszan tartó betegség után hunyt el.

2017 novemberében, életének 45., papságának 21. évé-
ben elhunyt Varga Gábor esperes, az Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegye papja, a Szent József Plébánia 
lelkipásztora. 1973-ban született Budapesten. Eszter-
gomban szentelték pappá 1997. július 12-én. Papi szolgá-
lata során 1997 és 2002 között a budapest-kispesti főplé-
bánián volt káplán; 2002-től 2017-ig Békásmegyer-Ófalu 
Szent József-templomának plébánosaként szolgált. 
2003-tól 2017-ig az Érseki Bíróság kötelékvédője és 
ügyésze, 2012-ben helyettes bírósági helynöke, 2013 és 
2017 között helynöke volt. 2009-től esperes volt az Óbu-
dai Espereskerületben. Néhány éve szembesült az ófalui 
közösség a lelkész súlyos betegségével, melyet élete vé-
géig méltósággal viselt.

Hosszan tartó, súlyos betegség következtében novem-
ber 25-én elhunyt Hoffman Iván, Óbuda-Békásmegyer 
korábbi önkormányzati képviselője. A vállalkozó, poli-
tikus 2002-ben és 2006-ban szerzett listás képviselői 
mandátumot a III. kerület képviselőtestületében. Az 
SZDSZ képviselőjeként, az oktatási-, vagyonnyilatko-
zatokat kezelő-, illetve a városfejlesztési és környezet-
védelmi bizottság tagjaként tevékenykedett. 2005 óta 
támogatta a Vasas röplabda szakosztályát. A felnőtt 
csapat támogatása mellett 2009-től a szakosztály után-
pótlás csapatainak névadó szponzora is volt. 

85 éves korában hunyt el Fördős László sportszakember, 
a Vasas SC örökös tiszteletbeli elnöke, Óbuda-Békásme-
gyer Pro Óbuda Díjas kiválósága. 25 éven keresztül irányí-
totta eredményesen a Folyondár utcában a Vasas SC női 
röplabda szakosztályát. 1982-től mint tag, 1986-tól már 
mint a női röplabda szakosztály elnöke vett részt a sport-
munkában. Vezetői irányításának köszönhetően az elmúlt 
évtizedekben nemzetközi szinten is kimagasló teljesít-
ményt nyújtott a női csapat, és ezzel a teljesítménnyel 
hozzájárultak Óbuda sportéletének alakításához is. 
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A Laktanya utcában egyedülálló kerékpáros szervizpont 
létesült, mely napelemmel működtetett kompresszoros 
pumpával rendelkezik. Az esetleges lopások elkerülése 
érdekében a szerszámokat erős sodronnyal rögzítették a 
szervizállomás rozsdamentes acél vázához. Az időtálló, 
vandál-biztos anyagból készült szervizpontra a Laktanya 
utca, Vöröskereszt utca sarkánál lévő térfigyelő kamera 
“rálát”, így növeli az eszköz hosszú távú épségét. Az új 
berendezést hetente ellenőrzik, hogy az általa biztosí-
tott funkciókat folyamatosan igénybe vehessék a kerék-
párral közlekedők.

Ősszel megnyitotta kapuit a sportolni, úszni vágyó la-
kosok előtt a III. Kerületi TVE új uszodája. Az edzések 
és mérkőzések közötti szabad időpontokban az uszo-
dát térítés ellenében bárki látogathatja, a kerületi la-
kosok kedvezményes jegyet vásárolhatnak. Az egye-
sületi honlapján (tve1887.hu/uszoda) a heti program 
táblázatban nyomon követhető, hogy mikor lehetséges 
a lakossági használat. A Kalap utca 1-3. szám alatt, az 
uszoda mellett már egy rekortán futópálya is a kerüle-
tiek rendelkezésére áll.

Megkérdeztük, megkérdezzük 

A III. kerület önkormányzata arra törekszik, hogy valameny-
nyi köztér-újratervezésbe a legelső lépésektől kezdve be-
vonja a lakosságot. A közösségi tervezések során lehető-
ség nyílik arra, hogy a helyben lakók a tervezőkkel közösen 
alkothassák meg azokat a terveket, melyek alapján az egyes 
közterületek megújulnak. 2017-ben összesen 6 ilyen projekt 
helyszínen dolgoztak együtt az érintett helyiek a szakem-
berekkel. Így újulhatott meg a Szent Margit Rendelőinté-
zet környezete, a Bárczi Géza Általános Iskola udvara és a 
Mészkő park. Csillaghegy északkeleti részén a forgalom-
csillapítás is ennek keretében valósult meg. A Szépvölgyi 
úti park fejlesztésének tervei is készen állnak, a kivitelezés 
2018-ban kezdődik. A Flórián tér funkcióinak újragondolása 
a koncepció terv bemutatásával zárult az év végén.

Lakossági konzultáció keretében a Római-part arcula-
tával, jövőbeni funkcióinak kialakításával kapcsolato-
san kérte ki mintegy 15 ezer ott élő polgár véleményét 
az önkormányzat. A válaszadók elsősorban biztonságos, 
természetes, családias és rendezett partra vágynak. Leg-
kevésbé azt szeretnék, ha nyüzsgő lenne, de túlságosan 
modern és elegáns területet sem szeretnének.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény felhatalmazza 
az önkormányzatok képviselőtestületét, hogy rendeletet 

alkosson a közösségi együttélés szabályairól. Nem ha-
tározható meg olyan tevékenység vagy mulasztás, ame-
lyet magasabb szintű jogszabály (törvény vagy kormány-
rendelet) bűncselekménynek vagy szabálysértésnek 
minősít, illetve amely kapcsán az önkéntes jogkövetés 
elmaradása esetére magasabb szintű jogszabály szank-
ció alkalmazását rendeli el.

Szabályozható a közterület-használat, a környezetvéde-
lem (fás szárú és egyéb növényzet védelme, ingatlanok 
rendezett állapotának megőrzése, helyreállítása) az ál-
lattartás (felelős állattartásra irányuló rendelkezések) 
illetve az önkormányzati jelképek használata.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy olyan szabályokat al-
kossunk, amelyek egyrészt preventív módon elősegítik a 
jogkövető magatartást, másrészt betartásuk megköny-
nyíti a kerületi lakosság együtt-, illetve egymás mellett 
élését, ugyanakkor betarthatóak és számon kérhetőek is 
egyben.
Javaslataikat 2018. február 28. napjáig megküldhetik pos-
tai úton a Polgármesteri Hivatal Ügyfélkapcsolati Irodá-
jának címezve (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.) vagy 
az Ügyfélkapcsolati Irodán személyesen is leadhatják. 
Elektronikus leveleiket a kozossegiegyutteles@obuda.hu 
címre várjuk.

Az önkormányzat 20 ezer forinttal 
köszönti a kerület újszülöttjeit.

Óbudán évente több mint

1000 
baba születik.

FISCHER ÁGOSTON PROGRAM

www.megujulo.obuda.hu
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata stratégiát dolgozott 
ki a kerületben lévő faállomány ápolására, a kiszáradt, 
illetve hiányzó fák pótlására és a közterületek felújításá-
val egyidejű faültetésekre. 2017 márciusában 60 darab, a 
fakataszterben életveszélyesnek nyilvánított fa és tuskó 
helyére került új facsemete. Novemberben a III. kerület kü-
lönböző helyszínein 200 fa ültetésére került sor. Az új bé-
kásmegyeri piac beruházáshoz kapcsolódóan további 7 fát 
ültettek el közterületen. A Madzsar József utcában garanci-
ális csere történt. 33 darab fa volt kipusztulva, azonban itt 
a fafajta változása miatt a teljes fasort, azaz 46 fát kellett 
kicserélni. A kiemelt területek közül a Fő téren 2 tölgyet, a 
Kolosy téren pedig 8 darab, dézsában lévő fát kellett pótol-
ni. Ugyancsak novemberben 91 darab fa telepítésére került 
sor a Mészkő park kialakításakor.

Óbuda az elsők között csatlakozott a fővárosi kerületek 
közül a HelpyNet rendszerhez. Az alkalmazás és a kapcso-
lódó központi rendszer a közterületi problémák egyszerű 
bejelentését teszi lehetővé. A HelpyNet egy közbiztonsági 
bejelentő rendszer és segítségkérő szolgáltatás, amely egy 
okostelefonos alkalmazáson keresztül egy gombnyomás-
sal képes a III. kerület teljes lakosságát összekapcsolni 
Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyeletével. A háttér-
ben működő központi irányítási rendszer azonnali helyi 
segítségnyújtást tesz lehetővé bármilyen vészhelyzet vagy 
közterületi probléma esetén.

Áprilisban immár ötödik alkalommal került sor a „Mus-
kátliakció” megszervezésére és lebonyolítására a III. 

kerületben. Az önkormányzat megbízásából összesen 36 
ezer tő muskátlit osztottak szét hét különböző helyszí-
nen. Egy csomagban 4 tő muskátli volt, mely 200 forint-
ba került, ebből fejenként egyet vihettek a jogosultak. 
A vásárlók lebomló, környezetbarát szatyorban vehették 
át és vihették haza a töveket.

A Hajógyári-sziget csúszdás játszótere mellett a szü-
lők kérésére és a polgármester javaslatára a Sziget Kft. 
megépített egy nyilvános WC-t, mely végre kulturált 
körülményeket teremtett. A III. kerületi gyermekes csa-
ládok szívesen töltik szabadidejüket a csúszdaparkban, 
őket szolgálja elsősorban 6 női WC, 4 férfi WC és 4 piszo-
ár, illetve a mozgássérült WC, a pelenkázó és kézmosó. 
Az illemhely a Sziget Kft. üzemeltetésében állandó sze-
mélyzettel rendelkezik, tavasztól őszig szolgálja a szi-
getre látogatókat.

Az önkormányzat egy speciális mohafalat bérelt és állí-
tott fel a kerület egyik legforgalmasabb pontján. A Leve-
gő Munkacsoporttal közösen végzett mérések alapján a 
légtisztító mohafal a Kolosy téren talált ideiglenes he-
lyére. A mohafal egy mobil zöldfal, ami ideális életteret 
nyújt a légtisztító moháknak. Ezek a mohák megszűrik az 
emberi egészségre veszélyes, levegőben található szeny-
nyező anyagokat, a nitrogén-oxidot, a szén-dioxidot és a 
szálló, kis szemcséjű port. Működése közben 275 városi fa 
légtisztító erejét ötvözi, vagyis képes csökkenteni a le-
vegőszennyezést.

Visszatérő hagyomány a kerület őszi kitakarítása. A két-
hetes kampány célja a közterületi zöldhulladék és az el-
dobált, vagy illegálisan otthagyott szemét összeszedése. 
Az akcióban kerületi óvodák, iskolák, önkormányzati intéz-
mények, civil szervezetek és lakóközösségek vettek részt. 
Az elmúlt évekhez képest nagyobb mennyiségben osztott 
ki az önkormányzat takarításhoz szükséges eszközöket. A 
takarításban résztvevők összesen 6000 zöldlomb-gyűjtő, 
3000 kommunális szemétgyűjtő zsákot és 13 darab 4 m³-es 
konténert töltöttek meg hulladékkal.

A takarítási akció ideje alatt zajlott le az elektromos és 
veszélyes hulladékok begyűjtése. A lakosság számára 
meghirdetett akció során a kerület 8 helyszínén adhatták 
le ingyenesen a háztartásokban keletkezett veszélyes hul-
ladékot. A kerületi lakosok rekordmennyiségű, 20 tonna 
elektromos hulladékot és 22 tonna veszélyes hulladékot 
adtak le. A veszélyes hulladékok közül különösen sok fes-
tékmaradékot (közel 11 tonnát) és gumiabroncsot (5 ton-
nát) hoztak el a begyűjtő helyekre.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
időszaki kiadványa, 2018
Felelős kiadó: Bús Balázs polgármester
Szerkesztő: Ambrus Balázs
Fotók: Antal István, Sánta Balázs, Benkő Vivien Cher
Grafikai tervezés, nyomdai kivitelezés: gallaidesign.hu
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A Polgármesteri Hivatalban melyek voltak a legfonto-
sabb változások 2017-ben?

A polgármesteri hivatal 
életét 2017-ben is a stabil 
működés és a folyamatos 
feladatellátás jellemezte. 
Az év folyamán két szer-
vezeti változás is lezajlott 
a hivatalban. Januárban a 
Városüzemeltetési Főosz-
tály megszűnését követő-
en a főosztály által koráb-
ban ellátott feladatokat 
az Óbuda-Békásmegyer 
Városfejlesztő Nonprofit 

Kft, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. és a hivatal új szervezeti 
egységeként felálló Közterületi és Környezetvédelmi Osz-
tály között osztottuk meg. Az önkormányzati vagyonnal 
való gazdálkodás hatékonyságának és törvényességének 
további erősítése érdekében módosítottuk a vagyonnyil-
vántartási és leltározási feladatok ellátásának szervezeti 
kereteit, a feladatot ellátó csoport kibővült létszámmal 
osztályként működött tovább 2017 októberétől.

A jogalkotási, illetve hatósági munkájuk során milyen kihí-
vásokkal szembesültek?

Jelentős kodifikációs munka is zajlott a hivatalban a múlt 
év folyamán, munkatársaimmal több mint 50 önkormány-
zati rendelet-tervezetet készítettünk elő a képviselőtestület 

üléseire. Két alaprendelet is született 2017-ben, ezek közül 
kiemelném a településkép védelméről szóló 36/2017. (IX.29.) 
önkormányzati rendeletet, mely átalakította a településképi 
bejelentéshez kötött építési tevékenységek körét, megterem-
tette a lehetőséget a rendeletben foglaltak betartásának el-
lenőrzésére és szükség szerint a szankcionálásra is.
A hatósági munkát illetően fontosnak tartom megemlíteni az 
építés igazgatás területén bekövetkezett újabb változásokat. 
Egy kormányrendelet módosítását követően az egyszerű be-
jelentéshez kötött építési tevékenység tervezett kivitelezésé-
nek megkezdéséhez elektronikus építési napló készenlétbe 
helyezése szükséges. Erről az e-naplóról hatóságunkat az 
építésfelügyeleti hatóság értesíti és a hatósági ellenőrzés is 
az ő hatáskörükbe tartozik. Ez az új szabályozás a szomszé-
dos ingatlanok tulajdonosainak – hatósági eljárás hiányában 
– sem irat betekintési, sem jogorvoslati jogot nem biztosít, 
nem számítanak ügyfélnek sem. Ebből adódóan ugrássze-
rűen megnőtt az így épülő lakóépületek szomszédságában 
élőktől a panaszos bejelentések száma.

Az új év vonatkozásában mire hívná fel a kerületben élők 
figyelmét?

Az idei év egyik legfontosabb változása, hogy 2018 január 
1-jétől a közigazgatási hatósági eljárást egy teljesen új 
jogszabály, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény rendelkezései alapján kell lefolytatnunk. E mel-
lett Óbuda-Békásmegyer két országos egyéni választóke-
rületében a 2018. évi országgyűlési választások lebonyo-
lítása is jelentős feladatként áll a polgármesteri hivatal 
munkatársai előtt.  

VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET MELLETT IS 
STABIL MŰKÖDÉS A III. KERÜLETBEN
INTERJÚ KISS ANITÁVAL, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER JEGYZŐJÉVEL 


