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A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST!
BESZÁMOLÓ ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNY ZATÁNAK 2014-2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Az interjú a 6. oldalon folytatódik.

2014-ben harmadik alkalommal választották polgármesternek, ok-
tóberben a negyedik ciklusára készül. A kerület szempontjából mit 
tart az elmúlt 5 év legjelentősebb fejlesztéseinek?

Azt tartom a legfontosabbnak, hogy folytatni tudtuk azt a közösségépítést, 
amit korábban elkezdtünk. Döntéseink előkészítésébe bevontuk a lakossá-
got, a vállalkozókat, a civil szervezeteket, a képviselőtestület pedig szinte 
egységesen állt mögöttünk. A kerületi képviselőkkel jól együtt tudtunk mű-
ködni, változás is csak egyszer történt összetételében, amikor egy szocialista 
képviselő előzetes letartóztatásba került, és lemondott. 
A pártpolitikának minimális szerepe volt a mindennapi munkában. Mind a fő-
várossal, mind a kormánnyal harmonikus viszonyt alakíthatunk ki, így a fontos 
projektekhez meg tudtuk szerezni a támogatásukat. 4 éve minden fejlesztést 
közösségi tervezéssel valósítunk meg. 
Ennek köszönhetően 19 tér- és parkfejlesztési, 9 forgalomtechnikai, 1 város-
képi, 2 iskolaudvar-fejlesztési és 2 építési szabályzat megalkotására vonat-
kozó projekt, tehát 2019 nyaráig összesen 33 ilyen fejlesztés jöhetett létre. 
A jelenlegi helyzetben az önkormányzat bevételei jóformán csak a működés-
re elegendőek, így nem lett volna lehetőség például a Békásmegyeri Piac 
megépítésére, melynek első ütemét idén befejeztük, a második üte-
mét pedig jövőre fogjuk a kormányzati támogatásnak köszönhetően. 
A másik nagy projekt a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő, mely fővárosi 
beruházás volt. Sokat küzdöttünk korábban, hogy a csillaghegyi strand 
ne zárjon be, természetes tehát, hogy részt vettünk a tervezésében. 
A közösségi tervezésben megvalósuló közterületi fejlesztéseket 
is érdemes megemlíteni. A Holdudvar parkot a Főváros TÉR_KÖZ 
pályázata támogatta, a Mészkő park pedig kormányzati támoga-
tással valósult meg. Ezek jól példázzák, miként válhat valósággá 
egy civil szándék önkormányzati támogatással és kormányzati 
együttműködéssel. 
A szubszidiaritás elve, amit személy szerint is fontosnak tartok, 
hogy amit helyben meg lehet csinálni, azt helyben csináljuk meg, 
és csak azt delegáljuk magasabb szintre, amit nem tudunk mi 
magunk elvégezni.

Ősszel önkormányzati választások lesznek, ezért arra kértük a kerület vezetőjét, Bús Balázs polgármestert, hogy ér-
tékelje a mögöttünk hagyott 5 évet, és készítsen mérleget azokról a már elvégzett és a még előttünk álló feladatokról, 
melyek a III. kerületben élő polgárok figyelmére érdemesek. 
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MI TÖRTÉNT A FŐVÁROSBAN AZ ELMÚLT KÉT CIKLUS ALATT?

Korábban évtizedekig, már főpolgármesterségem idején is 
szakadatlanul ilyen és hasonló minősítésekkel illettek:

„Láthatóan attól sem ijed meg, ha konfliktusba kell kerülnie 
a jobboldal befolyásos háttérembereivel.”

(Magyar Narancs)

„Megkülönböztető jegye az egyenes beszéd mellett a sza-
bad akarat,… a politikai bátorság.”

(Török Gábor politológus)

Az utóbbi időben, bár magam nem változtam, de más sze-
lek fújnak az ellenzéki kommunikációban. A konkrét telje-
sítményértékelés helyett a becsmérelés, olykor egyene-
sen a kormányzat működéséhez feltétlen alkalmazkodás 
mondvacsinált vádja, zabolátlan kritikák. Az ellenzék ösz-
tönző késztetése az explicit hatalomvágy. Jogos azért az 
elmúlt két ciklus eredményeiről tárgyilagos leltárt készíte-
ni, akár a teljesség igénye nélkül. Leltárt, ami nem dicsek-
vő, de nem is kétségbevonható. Egyszerűen leltár:

• négy év kemény munkával fejeztük be az M4-es met-
rót (közben az örökölt, hátrányos szerződések módo-
sításával csak az Alstomtól 36 milliárd forintot visz-
szaszereztünk a városnak, amiből például az M3-as 
klimatizálása többszörösen finanszírozható),

• felújítottuk az M3-as metró szerelvényeit (újakra nem 
kaptunk állami garanciát), már javában folyik az alagút 
és az állomások felújítása is,

• 300 km csatornát építettünk, Dél-Pesten új záportá-
rozó épül,

• több ezer P+R parkolóhely épült, felújítottunk 35 felüljárót,
• visszaszereztük a Fővárosi Vízműveket a franciáktól,
• épül a Római-parton az Aranyhegyi-patak és Pün-

kösdfürdő árvízvédelmi műve,
• megépítettük a budai fonódó villamost, meghosz-

szabbítottuk, felújítottuk az 1-es, illetve 3-as villa-
mosvonalat, rengeteg új busz, villamos, troli közle-
kedik a városban,

• megújítottuk a Széll Kálmán (Moszkva) teret, a 
Margit szigetet (futókör, teljes csatornázás, 1700 fa 



ültetése, szabadtéri színpad és Víztorony felújítá-
sa, Japán kert, rózsakert, szökőkút), az Állatkertben 
elkészült a „hol nem volt város”, a mesepark, épül a 
Pannon park, a biodóm,

• hét fürdőt és strandot bővítettünk és újítottunk fel 
teljesen (Palatinus, Lukács, Rudas, Paskál, Dandár, 
 Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő, pesterzsébeti jó-
dos fürdő),

• befejeződött a budafoki BKV Kocsiszín teljes felújítása
• folyamatban van 6 milliárd forintos útfelújítási prog-

ram végrehajtása,
• a Főváros által támogatásban részesített közel 50 si-

keres TÉR_kÖZ pályázat keretében számos kerületi 
közterület újult meg (egy példa csak az óbudai Hol-
dudvar a közelmúltban),

• megkezdtük a szakminisztériummal közösen a repü-
lőtéri zajcsökkentés gyakorlati munkáit,

• 35 km új kerékpárutat építettünk, megvalósítottuk a 
BUBI kerékpárkölcsönzőt,

• a „Futár” új utastájékoztató rendszer bevezetése a kö-
zösségi közlekedésben,

• a Belvárosi templom rekonstrukciója,
• az aquincumi gázgyár műemléki tornyainak rekonst-

rukciója,
• bár a hajléktalanokat folyamatosan uszítják ellenünk, 

de 9 év alatt tényszerűen sokkal többet javítottunk az 
ellátórendszeren, mint előtte 20 éven át tették,

• közel tízezer fát ültettünk a városban,
• több idősek otthona rekonstrukciója készült el,
• Kiscelli Múzeum rekonstrukciója,
• visszaszereztük a Főváros által működtetett színhá-

zak TAO pénzeit,
• visszaszereztük Budapestnek az eredeti mértékű hul-

ladékdíjak megtérítését,
• mégis elindult az elektronikus jegyrendszer pilot pro-

jektje a gyakorlatban is a repülőtéri buszjáratokon, és 
szeptemberben folytatódik a többi viszonylaton,

• új hosszú távú mobilitási tervet, szmogrendeletet, 
 taxirendeletet alkottunk,

• drogprevenciós fórumot hoztunk létre és működte-
tünk a BRFK-val közösen,

• elkészítettük Budapest klímastratégiáját, a BP 2030 
távlati fejlesztési koncepciót, a Duna-parti fejlesztési 
tervet, a barnamezős (rozsda) övezetek kataszterét 
és fejlesztési koncepcióját, a városarculati kéziköny-
vet, zöld infrastruktúra füzeteket, a településfejlesz-
tési stratégiát, tematikus fejlesztési programokat, az 
„okosváros” keretstratégiát, szociális városrehabilitá-
ciós kézikönyvet,

• létrehoztuk a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, ahol 
a főpolgármester a miniszterelnökkel azonos jogosít-
ványokat kapott,

• együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar 
Tudományos Akadémiával, a Budapesti Műszaki 

Egyetemmel, az ELTE-vel, a Corvinussal, a Pázmány 
Péter Egyetemmel, a Kerékpárosok Szövetségével, a 
Magyar Autóklubbal (előkészítés alatt áll az Óbudai 
Egyetemmel is).

A közeljövőben pedig megkezdődik:
• a Lánchíd és környezete felújítása; a Blaha Lujza tér és 

a Széna tér rekonstrukciója a XIII. kerület, Béke tér, ki-
váltó szennyvízkomplexumának megvalósítása;

• EuroVelo rendszer részét képező kerékpáros fejlesz-
tések;

• ütemesen folytatódik a BKV járműparkjának teljes 
cseréje;

• megkezdőik az aquincumi Duna-híd és az új repülő-
téri gyorsforgalmi vonal Káposztásmegyerig történő 
meghosszabbításának kiviteli szintű tervezése is;

• új hajléktalan koncepció megalkotása.

Nem véletlen tehát, hogy épp Brüsszelből, közel félmillió 
szavazó részvétele mellett Budapest kapta meg az „Euró-
pa legjobb Úticélja 2019” kitüntető díjat az indoklásban az 
elmúlt tíz év teljesítményére hivatkozva. Ezt a munkát sze-
retnénk folytatni.
Tekintettel arra, hogy a Főváros működését sikerült stabi-
lizálni, a fejlesztések előkészítése és lebonyolítása pedig 
a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán keresztül megnyug-
tató pályán halad, a jövőben fokozott energiát kívánok for-
dítani a környezetvédelem, a klímaváltozás és a hajléktala-
nok problémáira.

Tarlós István főpolgármester
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Az Óbudai Meseerdő Óvoda régi, 1953-ban épült házát 
2004-ben zárták be. 2016 nyarán Pöttömház néven épült 
újjá az egykori óvodarész a Váradi utcában. A beruházás 
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a III. kerületi önkor-
mányzat összefogásával valósulhatott meg. Az új épület 
3 csoportszobával, tornateremmel, 2 fejlesztőszobával, 3 
mosdóval és melegítőkonyhával rendelkezik. A csoport-
szobák összesen 65 kisgyerek befogadására alkalmasak, 
és a felújításnak köszönhetően a speciális nevelési igényű 
gyerekekkel együtt 75 fő számára biztosítanak magas 
színvonalú ellátást.

Korszerű, esztétikus játszótér épült Csillaghegyen, a 
Csillaghegyi Makovecz Bölcsőde és a Hunyadi utcai óvo-

da közötti területen. A „mini szabadidőpark” szorosan il-
leszkedik a bölcsőde stílusához. A homokozó, mászóka 
és hinta mellett akadálymentes illemhelyről, pelenká-
zóról és kerékpártárolóról is gondoskodott az építtető. 
A tér attrakciójaként szolgál a fúvófejes vízjáték, mely a 
nyári melegben párásítóval hűsíti a gyermekeket. A kör 
alakú központi tér a kikapcsolódáson kívül találkozási 
pontként is funkcionál.

Az óbudai Fő téren működő Esernyős Óbudai Kulturális, 
Turisztikai és Információs Pont épületének megújult szár-
nyában nyílt meg a Szindbád Közösségi Iroda és Ren-
dezvénytér. Az épület belső udvarának felújításával a Fő 
téri rehabilitáció egy újabb szakasza zárult le. A Szindbád 

FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ
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térben egy 80 főt befogadó rendezvénytér működik, mely 
színvonalas helyszínként szolgál előadások, konferenciák 
és céges rendezvények lebonyolítására. A coworking iroda 
pedig a fiatalok számára biztosít modern, technikailag is 
jól felszerelt munkakörnyezetet. 

A TÉR_KÖZ pályázati forrásból 2015 szeptemberében 
megnyílt a Heltai Jenő Idősek Klubja Békásmegyeren. 
A felújított 270 nm-es épület már a második ilyen célú új 
idősklub. A 100 fő befogadására alkalmas intézmény lehe-
tőséget nyújt a közösségi együttlétre, a kikapcsolódásra, 
az aktív szabadidős tevékenységekre, a kulturális igények 
kielégítésére. A minimal art stílusban felújított épületrész-
ben klubterem és egy szabadidőszoba is van, melyek egy-
benyitás után konferenciateremként vagy táncteremként 
is működhetnek. A klubban recepciós tér, irodák és pihe-
nőhelyiség, valamint egy étkező, akadálymentes illemhely 
és zuhanyzó is található. A klubtagok az intézményben ko-
ruknak és egészségi állapotuknak megfelelő meleg étel-
hez is hozzájuthatnak.

Teljeskörűen és önerőből újította fel az önkormányzat a 
Családok Átmeneti Otthonát. A közel 100 millió forin-
tos beruházásnak köszönhetően megújult az épület teljes 
homlokzata, és új nyílászárókat is beépítettek. Az épület-
ben található szobák nemcsak 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 
szülőknek, várandós anyáknak és több tucat gyermeknek 
nyújt áthidaló megoldást egyrészt a lakhatási-, másrészt 
az életvezetési problémáira.

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 épü-
letet 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 belsőépítészeti felújítá-
sa a közönségforgalmú tereket érintette, főleg a toló- és 
harmonikafalak, falburkolatok megújítása volt a cél, de a 
falfelületek festésére is sor került. Megújult a világítás, és 
új padlóburkolatot kapott a belső tér jelentős része, az elő-
térben pedig két új ruhatárat alakítottak ki. 

Megépült a Békásmegyeri Piac új csarnoképülete 50 
üzlethelyiséggel, 188 férőhelyes mélygarázzsal, amely-
ben mozgáskorlátozottak, családok és külön a hölgyek 
számára kialakított parkolóhelyek is találhatók. Az új 
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Az említett fejlesztések mellett a kerületi lakók kom-
fortját, életminőségét milyen további újdonságok ja-
vították?

Közösségünk idősebb tagjait célozta a Heltai Jenő Idősek 
Klubja megnyitása, a kulturális szolgáltatások színtereit 
pedig a Szindbád Közösségi Iroda és Rendezvénytér, az 
új Ezüsthegy utcai könyvtár, valamint az Esernyős Galéria 
átadásával bővítettük. Érdemes azt is megemlíteni, hogy 
a helyiek számára minden kerületi múzeum ingyenesen 
látogatható. A Békásmegyeri Piac az ott élőknek hozott új 
lehetőségeket, és nem csak a bevásárlásban. A kikapcso-
lódásra vágyók, a kisgyermekesek számára épült a Boldog 
Sándor István Park és a Holdudvar park, a III. Kerületi TVE 
telepén pedig az aktív mozgás hívei és a sportolók vehet-
ték birtokba az új uszodát és a megújult sporttelepet.

Mi az oka annak, hogy az önkormányzat pusztán saját 
erejéből nem képes nagyobb volumenű fejlesztésekre? 

Kisebb dolgokat így is meg tudunk valósítani, de amikor 
átalakították az önkormányzati hatásköröket, például 
amikor elkerült tőlünk az oktatási feladat, akkortól már a 
forrásokra sem számíthatott az önkormányzat. A jelenle-
gi helyzetben tehát az a legfontosabb feladatunk, hogy 
a nagy infrastrukturális fejlesztésekre a következő idő-
szakban pénzt találjunk. 

Az önkormányzat gazdálkodása egyébként rendben 
van, a bevételek fedezik a kiadásokat?

Igen. Teljes mértékben rendben van, még úgy is, hogy na-
gyon sok feladatot vállaltunk önként. Az oktatás területén 
például annak ellenére, hogy az iskolák elkerültek tőlünk, 
Iskolaudvar Fejlesztési Programot indítottunk, de a gyer-
mekek ingyenes úszásoktatását is támogatjuk. Azt is látni 
kell azonban, hogy ha fejleszteni akarunk, ahhoz pályázati 
forrásokra is szükség van. Ha nem tudjuk az államhoz vagy 
a Fővárosi Önkormányzathoz fűződő jó viszonyt fenntarta-

épületen zöldtetőt is kialakítottak. A II. építési ütemben 
napelemekkel fog kiegészülni a csarnok, illetve a hozzá 
tartozó épületegyüttes. A beruházás részeként kényel-
mes utcabútorokkal, új burkolattal, évelőkkel és fákkal 
gazdagodik a teljes Heltai Jenő tér, amelynek egy részét 
már birtokba vehette a lakosság. Az I. építési ütem lezá-
rult, a II. építési ütemben folytatódik a tér megújulása, 
további üzlethelyiségeket alakítanak ki, valamint egy kö-
zösségi teret árnyékolókkal és vízjátékkal. A teljes pro-
jekt zárása 2020-ban várható. 

A BKK beruházásában megújult az Ország út lakótelep 
felőli oldalának, illetve az Ország út HÉV-állomás felőli 
oldalának útpályája és az út mellett haladó járda. A kor-
szerűsítésnek köszönhetően minden közlekedő számára 
egyértelművé válhatott a forgalmi helyzet, az útszakasz 
így biztonságosabb lett. A pünkösdfürdői csomópont 
átépítésekor az Ország út és a Szentendrei út nyugati ol-
dalán a buszmegálló új burkolatot kapott, emellett a köz-
világítás fényforrásait is cserélték. A munkálatok során 
több mint 130 fát ültettek.

Az interjú folytatása az első oldalról.

FOLYTATJUK 

A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉST!6
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ni, akkor Óbuda fejlődése megreked. Nem biztos, hogy ezt 
pártpolitikai alapon érdemes felborítani. Kizártnak tartom, 
hogy egy zuglóitól több támogatást kaphatnának a III. ke-
rületi törekvések, mint az óbudai Tarlós Istvántól, aki min-
dig nyitott volt, és támogatta a kéréseinket.

Az önként vállalt feladatokra visszatérve – úgy emlék-
szem, épp ezek váltak kritika tárgyává például a kultú-
ra vonatkozásában.

Önkormányzatunk felvállalta, hogy minőségi kultúrát biz-
tosít a kerület polgárainak, megtiszteli őket azzal, hogy 
nem csak a legolcsóbb kulturális termékeket kínálja. En-
nek természetesen ára van, de a kultúra ugyanúgy jár a 
közösségünk tagjainak, mint a szociális biztonság vagy az 
egészségügyi ellátás, ezeket tehát komplexen kell kezelni.

Az elmúlt időszakban sok szó esett az óbudai közösség-
építésről. Mi a célja, és kik a szereplői?

Röviden: mindenki résztvevője lehet. Fontosnak tartom, 
hogy a lakótelepi környezetben is létre tudjanak jönni 
emberi kapcsolatok, hisz ahogy Jan Gehl dán építész a 
közösségi terek alakítása kapcsán találóan megjegyez-
te: az ember legfőbb szükséglete a többi ember társasá-
ga. Nagyon sok magányos ember él szegregáltan, főleg 
a lakótelepeken. A közterületek újraépítésének már a 
tervezési folyamata is közösségformáló esemény, de az 
új közösségi házakat és a máltai játszótereket is ezért 
hoztuk létre.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az egyik legnagyobb 
civil szervezet a kerületben, milyen az önkormányzat 
többi civil szervezethez fűződő viszonya?

Közel száz civil szervezettel van élő kapcsolatunk. Ezek 
nagyon szerteágazó feladatokat látnak el, de mindegyik 
kiegészíti valamilyen szinten az önkormányzat munkáját. 
Emellett természetesen részt vesznek a társadalom éle-
tének mindennapjaiban, a máltaiak például önkormányzati 
feladatokat látnak el, a többiek kisebb léptékű, de ugyano-
lyan fontos részterületeken dolgoznak. Megtisztelő, hogy 
számos civil szervezet támogatja azt a közösségépítő poli-
tikát, amit csapatommal kialakítottunk.

Sokak számára az egyik legfontosabb a lakókörnyezet 
biztonsága. Óbuda hol helyezkedik el a budapesti köz-
biztonsági rangsorban?

A kerület rendőrkapitánya arról tájékoztatott, hogy a re-
gisztrált bűncselekmények tovább csökkentek: 2011-ben 
7416 bűncselekmény történt, 2018-ban ennél jelentősen 
kevesebb, csak 2860. A személygépkocsik is nagyobb biz-
tonságban vannak. 2012-ben még 492-t loptak el, tavaly 

már csak 41-et. Azt mondhatom tehát, hogy a fővárosi, bu-
dai kerületek között Óbuda az egyike a legbiztonságosab-
baknak. A kerületben jelentős mértékben kiterjesztettük a 
térfigyelő kamerahálózatot, így összesen már 108 kamera 
működik nálunk, és a bővítést folytatjuk.

Az elmúlt 5 év eredményei számokban

56 testületi ülésen 4082 határozat született, 78 %-ban 
egyhangú döntéssel. A bizottságok 329 ülést tartot-
tak, 10.932 döntést hoztak, 93 %-ban egyhangúlag.
• Az elmúlt öt évben 5917 gyermek született, 8124 

fő halt meg, 125.167 főről 125.992-re nőtt a lakos-
ságszám.

• Összesen 23 milliárd forint értékben történt fej-
lesztés. A kormányzattól 13 milliárd forint támo-
gatás érkezett 2,5 milliárd forint önrész mellett, 
míg Európai Uniós támogatásként 3 milliárd forint 
jutott, amelyhez 1,2 milliárd forint önrésszel járult 
hozzá az önkormányzat. A Főváros támogatásá-
nak köszönhetően 1,3 milliárd forintot költhetett 
fejlesztésre Óbuda, amelyhez 1 milliárd forint ön-
résszel járult hozzá.

• Összesen 922 millió forinttal támogatta az el-
múlt öt évben a helyi civil szervezeteket az ön-
kormányzat. 90 egyesülettel és alapítvánnyal van 
élő együttműködési megállapodása a kerületnek. 
További szervezetek kaptak támogatást a civil pá-
lyázati forrásból: 829 beérkezett pályázaton ösz-
szesen 136 millió forint került szétosztásra.

• 66.000 m2 nagy felületen történt útjavítás, 
szőnyegezés pedig 2,1 milliárd forint értékben; 
150.000 m2 -en valósult meg teljes útjavítás; kb. 
6 milliárd forint értékben. 7500m2 járdafelület is 
megújult a kerületben.

• 6.500 fa került elültetésre
• Szociális ágazat: éves szinten 2,5 milliárd forintot 

fordított erre az önkormányzat.
327 lakás pályázati úton, 114 lakás krízis alapon 
került bérbeadásra. 62 család kiléptető lakásba, 
ebből később 32 rendes önkormányzati lakásba 
költözhetett.

• Kormányzati támogatásból a Békásmegyeri Piac I. 
üteme készült el, a közösségi teret is tartalmazó II. 
ütem jövőre valósul meg.

• 5 TÉR_KÖZ projekt került lebonyolításra, 2,3 milli-
árd forint összértékben.

• Az Egészséges Budapest Program keretében 5 
milliárd forint jut a szakrendelők fejlesztésére.

• A közterület megújításokhoz kapcsolódó közös-
ségi tervezés 4 éve folyik, eddig 33 projekt való-
sult meg.
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Láthatóan kampánytémává vált az egészségügy kér-
dése. Ön hogyan látja ezt a kerület vonatkozásában? 

2007-ben az akkori szocialista kormányzat a Szent Margit 
Kórházat be akarta zárni, és a Szent János Kórház egyik osz-
tályává kívánták degradálni. Miközben tiltakoztunk ellene, 
azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehet a Szent Margit Kór-
házat megmenteni, illetve azokat a jól működő ellátásokat 
megőrizni, amelyek a kórházban voltak. Ekkor kezdtük el a 
szakrendelőben az egynapos sebészetet fejleszteni, innen 
indultak az egészségügyi fejlesztéseink. Végül a Szent Mar-
git Kórház munkánk nyomán és Tarlós István főpolgármester 
közbenjárására megmenekült, sőt, gazdasági és szolgáltatá-
si szempontból a város egyik legjobban működő kórháza lett. 
Érdemes megjegyezni, hogy azóta az Egészséges Budapest 
Program keretében több mint ötmilliárd forintot nyertünk el 
a szakrendelők fejlesztésére, emellett kidolgoztuk az Örlős 
Endre Programot, amely orvosi és gyermekorvosi rendelők 
megújítását tartalmazza. Amióta polgármester vagyok, há-
rom baloldali országgyűlési képviselővel dolgoztam együtt, 
de ha megkérdezné valaki, milyen segítséget kaptak tőlük az 
óbudaiak, nehezen lehetne rá válaszolni. Baloldali érzelmű 
emberek – véleményem szerint – sokkal jobb képviselőket ér-
demeltek volna, mint amit a baloldali pártok rájuk tukmáltak.

Az út- és csatornahálózat, a parkolás, illetve a (tömeg)
közlekedés helyzete nem választható el élesen Buda-
pesttől. Ezeken az infrastrukturális területeken hol 
tart most a III. kerület?

A közlekedés és a parkolás összefügg, ezzel még sokat kell 
foglalkoznunk a jövőben. Nem lenne szükség a III. kerületben 
a fizetőparkolásra, ha az agglomerációs nyomást a városhatá-
ron meg lehetne állítani. Ehhez kapcsolódik a 10-es és 11-es út 
összekötése, amivel a teherforgalmat ki lehetne szorítani Bel-
ső-Óbudáról. Ez esetben sokan az agglomerációból érkezők 
közül nem az Árpád hídon, hanem a Megyeri hídon mennének 
át Pestre. Ugyanilyen fontos kérdés az 1-es villamos meg-
hosszabbítása az esztergomi vasútig. Ezt egyébként a 2021–
2024-es időszak feladatait összegző Budapesti Mobilitási 
Terv is tartalmazza. 10-15 éves időtávlatban pedig szükséges 
a HÉV föld alá vitele. Sokkal élhetőbb lenne a környék, ha meg-
szűnnének a HÉV szintbeli kereszteződései, ha megszűnne a 
HÉV-vonal területelválasztó hatása, mert akkor sokkal gyor-
sabban lehetne bejutni a városba. A jövő másik nagy feladata 
a csapadékvíz-elvezetés megoldása, ezzel összefüggésben 
pedig a szilárd burkolatú úthálózat teljes kiépítése. Itt további 
infrastrukturális fejlesztésre lesz szükség, melyet a Főváros 
segítségével, állami forrásból lehet megvalósítani.

Sokan úgy tartják, Óbudán van az egyik legkiterjed-
tebb szociális védőháló. Ez jelentős részben az idő-
seket érinti. Milyen szolgáltatásokat nyújt az önkor-
mányzat az idősek számára?

Az elmúlt ciklusban két új idősek klubját nyitottunk meg. 
E korosztály létszáma folyamatosan növekszik, én pedig 
fontosnak tartom, hogy megőrizzük aktivitásukat. Ez 
nem csupán szociális kérdés, jelentős részben kulturális 
dimenziója is van, hisz az idősek klubjaiban különböző 
kulturális programok révén nívós kikapcsolódást, feltöl-
tődési lehetőséget biztosítunk számukra. Terveim sze-
rint a következő időszakban újabb idősklubokat fogunk 
létrehozni.

A választás előtti tematizált közbeszéd rámutat arra, 
hogy milyen fontos téma a fiatalok lakhatása.

Ezt én is komoly problémának látom, és nem csak a fiatalok 
vonatkozásában. Elképesztő albérleti árakkal találkozunk, 
nem ritka, hogy egy 50 négyzetméteres panellakásért akár 
150 ezer forintot is elkérnek. A III. kerületben elég sok ön-
kormányzati bérlakás van, ebben a ciklusban közel 400-at 
írtunk ki lakáspályázatra, legutóbb csak fiatalok számára. 
Ezt a jövőben is folytatni szükséges.

Az elmúlt időszak híre az Óbudai-szigeten (Hajógyári- 
sziget) kialakítandó kutyás fürdőhely. Az önkormány-
zat szempontjából a kutyák és gazdáik inkább konflik-
tusforrásként tűnnek fel, vagy partneri szerepben?

A most záruló ciklus érdekes kísérlete volt, hogy a kö-
zösségi tervezést nemcsak közterület-fejlesztésben 
kezdtük alkalmazni, hanem esetenként a rendeletalko-
tásban is. A közösségi együttélés szabályait tartalmazó 
rendeletet majdnem egy évig terveztük, de látható volt, 
hogy a kutyás közösség szempontjainak feltérképezése 
több időt igényel, ezért a rájuk vonatkozó részeket egy 
évre fölfüggesztettük annak érdekében, hogy a további 
javaslatokat is belefogalmazhassuk. Óbuda a kutyások 
szempontjából nagyon jó adottságú kerület, a kutyák 
szabadon szaladgálhatnak Mocsárosdűlőn, az Óbu-
dai-szigeten, de a pünkösdfürdői gát melletti területen 
is. Fontosnak tartom, hogy az őket is érintő szabályokat 
a gazdáikkal együtt alkossuk meg; az önkormányzat en-
nek érdekében közreműködött az Óbudai Kutyás Egye-
sület létrehozásában.

Mit szól az óbudaiak által megfogalmazott észrevéte-
lekhez, kritikákhoz?

Köszönöm minden kerületi polgárnak, akik az elmúlt 5 
évben kritikáikkal, javaslataikkal, észrevételeikkel segí-
tették az önkormányzat munkáját, de köszönöm a képvi-
selőknek, civil szervezeteknek, a vállalkozóknak, a társas-
házak képviselőinek és a hivatal munkatársainak is, hogy 
részt vettek a kerületi közösségépítésben. Sok projektet 
készítettünk elő a jövő számára, remélem, közösen is fog-
juk ezeket megvalósítani.
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MEGVALÓSULT TERVEK

A hegyvidéki Ilonka utcai játszóteret 2017 májusában 
adták át. A játszótér nem nagy; egy homokozó, egy kisebb 
mászóvár, hinta és süllyesztett trambulin szolgálja a kicsik 
fejlődését. A nagy mandulafa árnyékában pad biztosít te-
ret a beszélgetésekhez. Emellett egy új ültetésű fa- és sö-
vénysor rejti el a szomszédok szeme elől a kis játszóteret.

2017 decemberére készült el a Szent Margit Rendelőin-
tézet melletti park. A gyerekek egy kis játszóteret kap-
tak a gyermekorvosi rendelő és a patika közötti részen. 
A terület könnyen átjárható, akadálymentes, így a kerekes- 
székkel vagy babakocsival érkezők is könnyedén el tudják 
majd érni az intézményt. Különféle ülőalkalmatosságokat, 
hulladékgyűjtőket és egy kutyapiszok tárolót is létesítet-
tek. A zöldfelület új növényekkel, díszfákkal, cserjékkel és 
évelőkkel gazdagodott, táplálásukról egy öntözőrendszer 
gondoskodik. 

A Mészkő park tervezése 2015-ben kezdődött meg a 
Háromhegyek Közhasznú Egyesület kezdeményezésé-
re. 2017-ben kormányzati támogatással valósulhatott 
meg a fejlesztés. Az előkészítés során bárki elmond-
hatta a parkkal kapcsolatos vágyait, igényeit, és lépés-
ről lépésre rajzolódott ki egy multifunkcionális közös-
ségi park képe. Helyet kaptak sportfunkciók, játszó és 

pihenő funkciók, közösségi terek, játékos kutyás terü-
letek. A tervezés során fontos szempont volt az is, hogy 
a területet használók ne zavarják egymást, és az eltérő 
használati módból fakadó igények egyaránt helyet kap-
janak. A Mészkő park 2017. szeptember 30. óta várja a 
látogatókat.

Közel 200-an vettek részt a Holdudvar park koncepció-
jának kidolgozásában. A projektet már 2015-től közösségi 
tervezés előzte meg, pénzügyi hátterét a Fővárosi Önkor-
mányzat TÉR_KÖZ pályázata és a III. kerület saját forrása 
teremtette meg. A játszótér színeivel, játékaival érzékle-
tesen jeleníti meg a Holdra szállás tematikáját. A parkba 

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSEK
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új cserjék kerültek a növényesítés keretében, és több 
mint 50 új fát is elültettek. A természetes anyaghasználat 
kiemelten fontos volt a tervezők számára, ezt valósították 
meg a játszótéren is, ahová mászókaként, ülőfelületként 
sziklatömbök kerültek. A fejlesztés nyomán 2019 júniusa 
óta már egy kulturált, tiszta környezet teremt lehetőséget 
a találkozásokra, sportolásra, és persze lehet játszani, 
kutyát sétáltatni (a házirend szerint) és pihenni a park új 
funkciói révén.

A forgalomtechnikai tervek alapján 22 forgalomcsillapító 
küszöb került kialakításra Csillaghegy északkeleti részén, 
a Szentendrei út – Pünkösdfürdő utca – Királyok útja – Má-
tyás király út által határolt területen. A tervezés a lakosság 
aktív bevonásával történt.

Az Iskolaudvar Fejlesztési Program keretében megújult a 
Bárczi Géza Általános Iskola udvara. A modernizálást a 
pedagógusok és a szülői munkaközösség kezdeményezte, 
terveit a diákokkal, szülőkkel és pedagógusokkal közösen 
dolgozták ki. A focipálya új burkolatot, többcélú felfestést 
kapott, és a vízelvezetését is megoldották a szakemberek. 
A pálya melletti lelátórész a diákok javaslata alapján fekvő-
hálókkal és gumifelülettel vált kényelmesebbé. Hinta, má-
szóka, pörgettyű is került az udvarra, a régi padokat vidám 
színű újak váltották.

2018 áprilisában került sor a Boldog Sándor István 
park átadójára. A több mint 6000 m2-es, Derű utcai park 
rehabilitációját közösségi tervezés előzte meg. A mul-
tifunkciós közparkban sétányokat, keresztező gyalog-
utakat és találkozási pontokat alakítottak ki. A teljes 
zöldfelület felfrissült, és a növényállomány is kibővült. 
A teret egységes arculatú köztéri bútorokkal szerelték 
fel, megújult a téren lévő játszótér, az aktív mozgásra vá-
gyók számára pedig kültéri fitneszparkot, futópályát, ke-
rékpártárolót, valamint zárt kutyafuttatót hoztak létre. 
A projekt 90 millió forintos támogatást nyert a TÉR_KÖZ 
2016 pályázaton. 

KIVITELEZÉS ALATT LÉVŐ PROJEKTEK

Közösségi tervezés nyomán, a kormányzat 470 millió 
forintos támogatása révén az önkormányzat két parkre-
konstrukcióról is gondoskodik. A Szépvölgyi úti park 
átépítése, korszerűsítése már javában zajlik, így nyár vé-
gétől Óbuda kapuja már szebbik arcát mutatja. 

Elkészült a csillaghegyi Lékai bíboros térre megtervezett 
1848–49-es emlékpark. A forradalom és szabadságharc 
170. évfordulóján megépültek az új gyalogossétányok és 
pihenőterek, valamint az utcabútorok, a világítás, a kerék-
pártároló és az ivókút. A már meglévő faállományt új juhar-
fákkal bővítették, több mint 1500 évelő és 400 cserje díszíti 
a parkot. A környező, rossz állapotú útszakaszok burkola-
tának cseréje is folyamatban van. Októberben helyezik el 
Czetz János dandártábornok szobrát, ekkortól válik a tér 
valódi emlékparkká.

Jelenleg is zajlanak az Aquincum Angol-Magyar Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola udvarát érintő fejlesztési 
munkálatok. A felújítást többlépcsős közösségi tervezés 
előzte meg: a diákok egy „tájépítész munkafüzeten”, a ta-
nárok és a szülők pedig kérdőíveken keresztül vettek részt 
a munkában. Ezek alapján a Szent István Egyetem tájépítész 
szakos hallgatói előzetes koncepciókat készítettek, a végső 
terveket pedig mindezeket figyelembe véve készítette el a 
tervező. A fejlesztés során megújulnak az udvar burkolatai, 
200 méteres futópálya kerül kialakításra, és külön alsós és 
felsős játszókert is lesz a megújult iskolaudvaron.
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Helyi magazin minőségi tartalommal – így ismerik olva-
sói a 2015-ben megjelent Óbudai Anziksz című perio-
dikát. Az önkormányzat kiadásában és támogatásával 
megjelenő újság a III. kerület kulturális életére fókuszál, 
irodalom, képzőművészet, helytörténeti írások, zene és 
a kultúra legkülönbözőbb ágai jelennek meg oldalain. 
A lap szerzői Óbuda múltjából és jelenéből idéznek fel 
érdekes pillanatokat, bepillantást engedve a városrész 
különböző pontjainak különleges történéseibe. A lap-
ban publikálók, illetve az itt megjelenő írások olvasói 
negyedévente találkozhatnak egymással az Óbudai Tár-
saskörben.

Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs 
Ponthoz kapcsolódóan 2015-ben megnyílt a kortárs mű-
vészeti kiállítótér, az Esernyős Galéria. A művészeti kon-

cepció szerint az új helyiség a friss látószögű, fiatalos, 
elgondolkodtató és markáns módon üzenethordozó kor-
társ alkotások számára kíván nyilvánosságot teremteni. 

Az önkormányzat a városrész és a kortárs művészek kap-
csolatának erősítése, illetve a képző- és fotóművészet tá-
mogatása céljával rendszeresen tematikus pályázatokat 
hirdet. A meghívott hivatásos művészek mellett fiatal te-
hetségek és autodidakta alkotók kapnak lehetőséget, hogy 
saját önkifejezési eszközeikkel „beszéljenek” az épített 
örökségről, a város múltjáról, hagyományairól, természeti 
jellegzetességeiről, az itt élő, ide járó emberek hétköznapja-
iról, ünnepeiről, az emblematikus helyeket jellemző sajátos-
ságokról. A beérkezett művekből kiállítás nyílik, majd a kép-
zőművészeti alkotások az önkormányzat Kortárs Művészeti 
Gyűjteményébe, az Óbudai Múzeum tulajdonába kerülnek. 

KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG
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A Római-parti szekrény 2012 óta már a hatodik tagja a felnőtt 
KönyvMegállók családjának. A Római-part a népszerű gaszt-
rokínálat és aktív szabadidős tevékenységek mellett ezzel is 
várja a látogatókat. Az Óbudai KönyvMegállók Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata, az Óbudai Platán Könyvtár, valamint 
a Kultúr Montázs Egyesület közreműködésével valósultak 
meg. A Gyerek KönyvMegállóból is öt található a kerületben, 
ezeket a Máltai játszóterekkel összefogva működtetik. 

Új, ingyenes kulturális magazint jelentetett meg az ön-
kormányzat. A Harmadik Kerületi Műsor ingyenes prog-
ramújság 56 oldalon mutatja be a városrész különböző 
kulturális eseményeit és az előadásokon közreműködő 
művészeket. Az ajánlott programok között szerepelnek 
olyanok is, amelyek nem önkormányzati szervezésben kí-
nálnak kulturális élményt a kerületben.

Az önkormányzat három nagy kulturális rendezvénye 
az Óbuda Napja, az Óbudai Nyár és az Advent Óbudán. 
A városrész kulturális szolgáltatásai mindhárom esetben 
azt a rendezői szándékot tükrözik, hogy a minőségi pro-
dukciókat, a művészi értéket közvetítő előadásokat meg-
ismertessék, illetve elérhető közelségbe hozzák azok 
számára is, akik amúgy nem találkozhatnának velük. Az 
események a III. kerület különböző helyszínein, a közön-
ség elvárásait szem előtt tartva, de azt nem kritikátlanul 
kiszolgálva kínálnak emlékezetes pillanatokat több mint 
egy évtizede.

Egy 2017-ben aláírt együttműködési megállapodás 
alapján az Óbudán tanulóknak és a kerület állandó lako-
sainak nem kell fizetni a III. kerületben lévő múzeu-
mok látogatásáért, mert annak költségét az önkor-
mányzat átvállalta. Ez a kedvezmény korábban csak az 
önkormányzati fenntartású múzeumokra (Óbudai Mú-
zeum és Goldberger Textilipari Gyűjteményt) vonatko-
zott. Egy felmérésből kiderült, hogy a jegybevétel kiesés 
elenyésző veszteség ahhoz képest, amit az Óbudán élők 
a helytörténet megismeréséből, újabb kulturális élmé-
nyek megszerzéséből profitálnának.

Emlékpark épült Boldog Jerzy Popieluszko tiszteletére 
a Szentendrei úti Kövi Szűz Mária templom melletti terü-
leten. A lengyel Szolidaritás legendás alakjának emlék-
helyén rózsafüzér alakban elhelyezett nagyméretű, fehér 
kövek találhatók, rajtuk magyar és lengyel nyelvű idézetek, 
valamint egy emléktábla mutatja be az atya életútját.

A „Néphagyományok az óvodában” programsorozat 
keretében 2016-ban 80, 2017-ben pedig további 140 spe-
ciális óvodai foglalkozást szerveztek a kerület 29 intézmé-
nyében az Óbudai Népzenei Iskola szakemberei, korábbi 
növendékei. A program során májusig 1400 kerületi óvo-
dás ismerkedett meg zenei anyanyelvével, a hozzá tartozó 
mozgáskultúra alapjaival, a népi hagyományokkal. A ne-
velési program célja mindezeken túl az volt, hogy szakmai 
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segítséget nyújtson a pedagógusoknak népzenei öröksé-
günk terjesztésében.

2018 nyarán nyílt meg az Óbudai Platán Könyvtár békás-
megyeri fiókkönyvtárának új, Ezüsthegy utcai épülete. A 
műemléképület közel másfél évtizedig üresen állt. A felnőtt- 
és gyermekkönyvtár mellett egy rendezvények, előadások, 
illetve gyerekfoglalkozások helyszínéül szolgáló olvasóter-
met is kialakítottak. A könyvtárban van ökosarok, a szemetet 
szelektíven gyűjtik, az épület fűtése és világítása energiaha-
tékony. Az akadálymentesen megközelíthető, 231 négyezet-
méteren elterülő könyvtárhoz egy 600 négyzetméteres kert 
tartozik, benne tankerttel, illetve egy apró játszótérrel.

Reviczky Imre ezredes, posztumusz vezérőrnagy a Ma-
gyar Királyi Honvédség tisztje volt, aki példátlan bátorság-

gal és emberséggel több ezer deportálásra és munkaszol-
gálatra hurcolt foglyot mentett meg a haláltól. A Reviczky 
ezredes utca és Bogdáni út kereszteződésénél kialakított 
kis parkban emlékkő létesítésével tisztelgett emberi nagy-
sága előtt a városrész vezetése.

Fekete gránitburkolatú obeliszket emeltek Óbuda 
egyik központi részén, közel a Duna-parthoz. Az Árpád 
fejedelem útja melletti füves területen látható emlékmű 
a nyolcszázezer Gulag-Gupvi táborba hurcolt polgár-
társunkra, illetve a rendszerváltásig tartó szovjet dikta-
túra magyar áldozataira hívja fel a figyelmet. A 14 méter 
magas alkotáson stilizált szögesdrótok emlékeztetnek 
az áldozatokra.

Óbuda-Békásmegyer díszpolgárai 
2015-2019

2015-ben Kenessey Lászlónak, az Aelia Sabina 
Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény vezetőjének adományozta 
a képviselő-testület az elismerést. 
2016-ban Tenk László Munkácsy Mihály-díjas fes-
tőművész, az Óbuda Kultúrájáért Díj és számos to-
vábbi kitüntetés birtokosa vehette azt át.
2017-ben Dr. Paczolay Péter jogtudós, politológus 
részesült az elismerésben, mivel életműve és közéle-
ti tevékenysége országos és nemzetközi elismerést 
szerzett a III. kerületnek. 
2018-ban Koltai Lajos Kossuth- és Balázs Béla-díjas 
operatőr, Érdemes Művész rendező kapta a díszpolgá-
ri címet. 
2019-ben pedig Dr. Béres József kémikus, a Béres 
Gyógyszergyár Zrt. elnöke részesült az elismerésben. 



Már 22 fitneszpark található a kerületben, köztük több 
nemcsak szabadtéri fitneszgépekkel, hanem az úgy-
nevezett „street workout” eszközökkel is fel van szerel-
ve. Az önkormányzat által létrehozott parkok legújabb 
helyszíneit a lakosság megkérdezésével választották ki. 
A közösségi tervezés célja, hogy a környéken élők igé-
nyeire szabva alakuljanak át az adott helyszínek. Mind-
ez a sportparkok esetében azt jelenti, hogy szabadtéri 
fitneszparkok oda kerülhetnek, ahol a legnagyobb igény 
mutatkozik rájuk. 

Több mint tíz éves múltra tekint vissza az Iskolabüfé Prog-
ram, mely a kerületi egészségügyi és oktatási intézmények 
együttműködésével valósul meg. Az iskola-egészségügyi 

szolgálat és az Iskolabüfé Munkacsoport a programban 
évente két alkalommal ellenőrzi az iskolai büféket, emellett 
a tanulók számára évente kerületi vetélkedőt szervez az 
egészséges táplálkozás témakörében. Az iskolák védőnői 
folyamatosan mérik és kontrollálják a büfék kínálatát, és 
előadásokat tartanak a gyerekeknek az egészséges táplál-
kozás fontosságáról.

2016-ban már tízedik alkalommal osztották ki a Kerék-
párosbarát Település és Munkahely címet. Óbuda- 
Békásmegyer Polgármesteri Hivatala eddig négyszer 
pályázott, mind a négyszer sikerrel. Figyelembe vették a 
hivatal növekvő kerékpárállományát, az önkormányzat 
támogatásával megvalósuló kedvezményes kerékpár köl-
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csönzési lehetőséget, továbbá a kerékpáros rendezvények 
(Tour de Óbuda és Bike & Breakfast) megszervezését.

Az önkormányzat is jelentős összeggel támogatta azt az 
adománygyűjtő akciót, mely a Szent Margit Kórház köz-
ponti műtőjének felújítását célozta. Ennek első lépéseként 
vásárolták meg a laparaszkópos torony nevű műtéti esz-
közt, amelynek használata révén a betegek gyorsabban, 
kevesebb lehetséges szövődménnyel gyógyulnak a kór-
házban, és hamarabb térhetnek haza. 
A több mint húsz éves, analóg röntgengépeket is kor-
szerű, digitális műszerekre cserélték. Az ugyancsak ön-
kormányzati támogatással vásárolt diagnosztikai beren-
dezések kisebb sugárterhelést jelentenek a betegekre, a 
vizsgálatokat végző orvosokra és asszisztensekre. 
A Szent Margit Rendelőintézet Csobánka téri szakrende-
lőjében üzembe állított új szívultrahang készülék olyan 
újításokat kínál, amelyek időt és energiát spórolnak a 
betegellátásban, kényelmesebbé és gyorsabbá teszik a 
vizsgálatokat.

Átlagosan 1500 bringás reggelizett az évente kilenc hó-
napot felölelő Bike & Breakfast kerületi akció keretében. 
Minden hónap utolsó péntekén, négy helyszínen válta-
kozva várták a kerékpárosokat kávéval, süteménnyel, gyü-
mölcslével. Az ingyenes reggeli célja, hogy azokat is ke-
rékpárra ültesse, akik egyébként a hétköznapok során más 
közlekedési formát választanak.

Az Egészségkörút Óbudán programsorozat keretében 
10 helyszínen (és további 4 zártkörű egészségnapon) 21 
különböző ingyenes szűrővizsgálaton és tanácsadáson 
vehettek részt az érdeklődők. A legtöbben vérnyomás-
mérésre jelentkeztek, a második legnépszerűbb vizsgá-
latnak az InBody testösszetétel mérés bizonyult. A Vö-
rösvári úti szakrendelő az egészség megőrzésének és 
helyreállításának kulcsfontosságú pontja a kerületben, 
így nem meglepő, hogy az egészségkörútnak ez volt a 
leglátogatottabb helyszíne.

A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatának és az ön-
kormányzat támogatásának köszönhetően a Pais Dezső 
Általános Iskola tanulói egy korszerű technológiával felújí-
tott, 20×40 méteres műfüves labdarúgó pályát vehettek 
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 birtokba. A sportfejlesztések nyomán 15 kerületi általá-
nos iskolából már 13 rendelkezik műfüves pályával. A Pais 
Dezső Általános Iskolában korábban két 35 éves, törede-
zett aszfaltú sportpálya volt. 

Tavasszal öt, ősszel pedig már nyolc helyszínen folytató-
dott a szabadtéri közösségi torna. Az önkormányzat tá-
mogatásával és az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit 
Kft. szervezésében chi-kung, gimnasztikus torna, fitnesz 
és core-training mozgásformákkal, gyakorlatokkal ismer-
kedhettek az aktív életmódot választók.

Megnyitotta kapuit a sportolni, úszni vágyók előtt a III. Ke-
rületi TVE új uszodája. Az edzések és mérkőzések közötti 
szabad időpontokban az uszodát térítés ellenében bárki 
szabadon látogathatja, a kerületi lakosok kedvezményes 
jegyet vásárolhatnak. Az egyesület honlapján (tve1887.
hu/uszoda) a heti programtáblázatban nyomon követhető, 
hogy mikor lehetséges a lakossági használat. A Kalap utca 
1–3. szám alatt, az uszoda mellett egy rekortán futópálya is 
a kerületiek rendelkezésére áll.

A kormányzat nagyságrendileg 40 milliárd forintot külö-
nített el az Egészséges Budapest Programra, ebből a for-
rásból pedig a III. kerület is részesül. A program keretében 
Óbuda-Békásmegyer 5,1 milliárd forint fejlesztési összeg-
gel gazdálkodhat, ennek köszönhetően újul meg a Cso-
bánka téri és a Vörösvári úti szakrendelő.

Az önkormányzat támogatásával az óvodásokat továbbra is 
várja az ingyenes úszás-, az iskolásokat pedig a korcsolya-
oktatás. Előbbiben az összes kerületi óvoda nagycsoportosa 
részt vehetett. 2017-től a program új elemeként megkezdődött 
a belső- óbudai intézmények esetében a középsős gyermekek 
játékos vízhez szoktatása is. November elejétől újabb helyszí-
nen, immár a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben is igénybe 
vehetik a gyerekek az úszásoktatást. Az őszi-téli korcsolyata-
nítás keretében hozzávetőleg 170 gyermek fejlesztheti tudá-
sát heti egy alkalommal az Óbudai Gepárdok Jégcsarnokban.

Az önkormányzat és a Szent Margit Rendelőintézet sikeres 
pályázata nyomán 2018-ban megnyílt az óbudai Egész-
ségfejlesztési Iroda. A III. kerületben már ezt megelő-
zően is elérhetők voltak a lakosság számára a különböző 
egészségmegőrző programok – az iroda ezeknek adhat 
új lendületet. Célja szerint csomópontja azoknak az in-
formációknak, amelyek a kerület különböző egészségfej-
lesztési programjai során keletkeznek. Az alapellátástól a 
járóbeteg szakellátáson és az önkormányzat által vezetett 
projekteken át egészen a szakmai nonprofit szervezetekig 
számos olyan tevékenység zajlik a kerületben, melyeket a 
prevenció hatékonyságának növelése érdekében érdemes 
összehangolni.
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2015-ben Gyermekbarát Település-díjat kapott Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata az UNICEF Magyar Bizottság Ala-
pítványtól. Az indokok között a gyermekrészvétel biztosítása 
(például az ifjúsági közmeghallgatáson, a képviselőtestü-
leti és bizottsági üléseken); az Élő népzene a bölcsődékben 
program; az önkormányzati támogatással működtetett mál-
tai játszóterek; az integrált és fejlesztő bölcsődék; a Gyer-
mek KönyvMegállók; valamint a kutatások és a gyermekjogi 
stratégia szerepelt. 2018 óta az önkormányzat extra munka-
idő-kedvezményt biztosít a városházán köztisztviselőként 
dolgozó, 4 év alatti gyermeket nevelő édesapáknak. 

Az önkormányzat 2011 után 2015-ben is elnyerte az Emberi Erő-
források Minisztériuma Idősbarát Önkormányzat-díját. A ran-
gos elismerést az idősügy területén végzett tevékenységéért 
vehették át a Pesti Vigadóban az önkormányzat munkatársai. 

Az átadón elhangozott, hogy azokat illeti a köszönet, akik az idő-
sekért dolgoznak, akik nemcsak ellátást nyújtanak, hanem igazi 
otthonná teszik az intézményeket az idősek számára. 

2017-ben a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 
Családbarát hely kitüntetésében részesült Óbuda-Bé-
kásmegyer, köszönhetően a kerület szolgáltatásainak, 
rendezvényeinek, kiterjedt szociális ellátórendszerének, 
kulturális és sportprogramjainak, melyek mind azt a célt 
szolgálják, hogy a III. kerület vonzó legyen a családok szá-
mára. A védőnői szolgálat számos oktató, felkészítő és tá-
mogató programot szervez a várandós és kisgyermekes 
anyukák, családok számára; a kerület 11 bölcsődéjében 
958 férőhely várja a gyermekeket, ahol a családok az el-
látáson felül számos önként vállalt, plusz szolgáltatást is 
igénybe vehetnek.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Befogadó Magyar 
Település elismerésben is részesült.

Kormányzati pályázati forrásból, illetve az ennek elnye-
réséhez szükséges önkormányzati önerő biztosításával 
megoldottá vált a gyermekek szociális nyári étkezteté-
se. Június 16-tól augusztus 28-ig a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő gyermekek így napi 
egyszeri meleg ételhez juthatnak. Három éve finanszírozza 
az önkormányzat a rászoruló gyermekek étkeztetését, akik 
így már nemcsak a nyári szünetben, hanem valamennyi is-
kolai szünetben reggelit és meleg ebédet kapnak, amelyet 
helyben is elfogyaszthatnak, vagy elvitelre is kérhetnek.

Az önkormányzat célja, hogy minden újrahasznosítható lakás 
bérbeadásra kerüljön. Szociális pályázatra általában évente 
egyszer, költségelvű lakbér fizetése mellett, felújítandó laká-
sok megpályáztatására pedig általában 4 alkalommal kerül 
sor. A meghirdetett pályázatokra sokszoros a jelentkezés, a 
pályázók száma általában meghaladja a 400 főt. Legutóbb 
szociális önkormányzati bérlakásokra fiatalok (40. életévüket 
be nem töltött lakosok) pályázhattak, és 10 évre nyerhették el 
az ingatlanok bérleti jogát. A lakáspályázatok keretében lehe-
tőség van kifejezetten fiatalok, fiatal házasok számára kiíran-
dó lakáspályázat meghirdetésére is. A 2014–2019. június 30. 
közötti időszakban összesen 327 lakás került pályázat útján 
meghirdetésre, 5 piaci alapon (1 pályázat), 290 felújítási kö-
telezettséggel költségelven (21 pályázat), 32 pedig szociális 
alapon (7 pályázat). A Családok Átmeneti Otthonából kilépte-
tő lakásba költözők száma 64 fő volt, míg az onnan kikerülők 
számára biztosított lakásokba 32-en költözhettek.

Minden évben nagy érdeklődés övezte a Nyugdíjasok 
Óbudai Akadémiáját. A hazai idősoktatás fellegvárában, 
a békásmegyeri Milton Friedman Egyetemen (a Zsigmond 
Király Egyetem jogutódján) szemeszterenkén több mint 50 
tanfolyammal várták az érdeklődőket. A meghirdetett kép-
zések között nagy számban voltak nyelvi kurzusok (angol, 
német, francia, olasz, újgörög), számítástechnikai, torna, 
tánc- és kultúrtörténeti képzések.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata mindig nagy fi-
gyelmet fordított a szociálisan rászorultak pénzbeli és 
természetbeni támogatására, országosan az egyik leg-
fejlettebb szociális ellátórendszert működteti. A támoga-
tási rendszer 2015-ös változása után az ellátási színvonalat 
fenntartva minden megszűnt, vagy önkormányzattól elke-
rült segélytípust más támogatással helyettesített. Szoci-
ális támogatásokra (eseti, rendszeres és egyéb segélyek-
re) közel 400 millió forintot költött, további kb. 100 millió 
forinttal támogatja azon civil szervezeteket, akik ebben az 
ágazatban tevékenykednek. A szociális és gyermekvédel-
mi intézmények működtetésére saját forrásból kb. 1,5 mil-
liárd forintot fordítottak. Az elmúlt 5 év alatt ötszörösére 
nőtt az újszülötteknek nyújtott támogatás, mely most 25 
ezer forint.  Az ellátórendszer minden nehéz élethelyzetre 
(betegség, gyógyszerkiadás, rezsitartozás, iskoláztatás) 
valamennyi korosztály számára megoldást kínál. Biztosít-
ja  a rászoruló gyermekek  ingyenes szünidei  étkeztetését, 
segíti  a fiatal házasok lakáshoz jutását és a lakhatási prob-
lémák enyhítését.

A Krisna-tudatú hívők Ételt az Életért szegényélelmezési 
programja mára a kerület legnagyobb szociális élelme-
zési programjává nőtte ki magát. Az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvédelmi Központtal együttműködve 
minden hétköznap két osztóponton több száz adag étel-
lel várják a rászorulókat. Az ételosztások mellett évente 
két alkalommal (karácsony és gyermeknap) kiemelt élel-
miszercsomag-osztást is szerveznek a kerület ellátottai 
számára. A karácsonyi csomagban lévő alapanyagokból 
sok család az ünnepi vacsorát készítheti el, mások az 
egyéb kiadásaikat fedezhetik az ételvásárlásra félretett 
pénzükből.
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2014 óta 70 db új kerékpár segíti az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény, Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgá-
lata, valamint a Polgármesteri Hivatal azon dolgozóinak 
munkáját, akik így gyorsabban jutnak el munkavégzésük 
helyszínére, és népszerűsítik a biciklihasználatot.

A Pünkösdfürdő utca – Hatvany Lajos utca sarkán található az 
az új speciális játszótér, ahol együtt tudnak játszani az ép 
és sérült gyermekek. A „Labirintus” elnevezésű játszóeszközt 
többféleképpen is használhatják a fogyatékkal élő gyerekek. 
A játszótér a kerekesszékben élő, mozgásukban, vagy egyéb 
képességeikben korlátozott gyerekeknek egyfajta találkozá-
si pontként is szolgál, miközben a játszóeszközök fejlesztik a 
készségeiket és növelik az esélyegyenlőséget.

Kiváló kapcsolatot ápol a helyhatóság a civil szervezetek-
kel. Együttműködési megállapodásokkal számos olyan 
alapítványt támogat, mely partnerként egészíti ki az ön-
kormányzat munkáját, s így növeli a szolgáltatások körét. 
A Civil Működési Pályázat keretében 2019-ben mintegy 86 
egyesületnek és alapítványnak juttatott forrást, összesen 
20 millió forint összegben. Ezek között sportegyesületek, 
hagyományőrző, lokálpatrióta, egyházi, oktatáshoz, neve-
léshez kötődő és szociális profilú alapítványok találhatók. 
Évente megrendezik seregszemléjüket, a Civil Napot, a he-
lyi szervezetek közti információáramlást pedig az önkor-
mányzat Ifjúsági, Civil és Nemzetiségi Irodája segíti. 

Óbuda-Békásmegyer gyermekegészségügyi ellátásának 
pontosabb megismerése érdekében levélben kereste meg a 
lakosságot és a gyermekorvosokat az önkormányzat, arra kér-
ve őket, hogy osszák meg a gyermekgyógyászat során keletke-
zett tapasztalataikat, észrevételeiket. Ezzel kívánták ugyanis a 

III. kerületben működő alap- és szakellátást szolgáló intézmé-
nyeket úgy infrastruktúrában, mint szolgáltatásaik színvonalá-
ban hozzáigazítani a XXI. század kihívásaihoz és a kerületben 
élők elvárásaihoz. 
Óbuda-Békásmegyer központi házi gyermekorvosi ügyeleti el-
látása 2017 augusztusáig a Szent János Kórház és Észak-budai 
Egyesített Kórház területén volt. A tapasztalatok szerint azon-
ban ez Békásmegyertől nagyon messze van. Az ellátási terület 
nagysága miatt a betegek otthoni felkeresése és gyógyítása 
ugyancsak problémás, az érintetteknek rendszeresen hosszú 
várakozási idővel kellett számolniuk. Az önkormányzat ezért 
lehetővé tette, hogy a jobban megközelíthető XIII. kerületben 
legyen a gyermekorvosi ügyelet. Az új szolgáltató a gyermek-
ügyeleti ambulancia működtetésén túl többlet szolgáltatáso-
kat is nyújt, amelyek jobban biztosítják a gyermekes családok 
kényelmét és javítják biztonságérzetüket. Az önkormányzat 
– önként vállalt feladatként – a kerületi gyermekek magasabb 
szintű egészségügyi ellátása érdekében kibővített gyermek-
orvosi rendelést tart fenn szombat, vasárnap és ünnepnap 
a Pethe Ferenc téri rendelőben. Ezeken felül minden évben 
Egészségnapot tart a kisgyermekes családoknak, és kiterjedt 
védőnői hálózatot működtet.

Az ország egyik legpatinásabb teátrumának előadásait te-
kinthették meg a III. kerületben élő idősek. A Vígszínházzal 
2017-ben kötött együttműködési megállapodás keretében 
lehetőség nyílt arra, hogy az óbudai nyugdíjasklubok látoga-
tóin kívül valamennyi kerületi idős ember kedvére válogat-
hasson a Vígszínház és a Pesti Színház összesen tíz előadá-
sa közül. Az ingyenes belépők korlátozott számban álltak 
rendelkezésre, azokat az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény közreműködésének segítségével lehetett átvenni. 

Átfogó városrehabilitáció kezdődött Békásmegyeren. Az 
Európai Unió 709 millió forint vissza nem térítendő támogatá-
sából a terület szociálisan veszélyeztetett lakóinak életminő-
ség-javítására komplex szolgáltatást nyújt az önkormányzat. 
A kiválasztott 46 család bérlakását felújítják, munkaerőpiaci 
helyzetük és egészségi állapotuk javítását célzó, személyre 
szabott tanácsadáson, valamint változatos csoportfoglalko-
zásokon vehetnek részt, a 2015-ben közösségi tervezéssel 
megtervezett multifunkciós Táncsics park részleges megépí-
tésével pedig a közvetlen lakókörnyezetet is élhetőbbé teszik. 
A lebonyolításban civilek és az önkormányzat szervezetei kö-
zösen vesznek részt.
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2015-ben a térfigyelő rendszer központja a rendőrségről 
a közterület-felügyelet Mozaik utcai központjának új helyi-
ségébe került. A digitális alapú technika a régi analóg rend-
szert váltotta fel. Az adatok (kamerakép+internet) üvegszá-
las kábelen érkeznek a központba, így sokkal jobb képet 
láthatnak a figyelők. 2015-ben 16 új kamerát telepítettek, 
2016-ban pedig újabb 28-at Belső-Óbudára, Kaszásdűlőre 
és a Pók utcai lakótelepre. Ezekkel együtt 108 kamera őrzi 
köztereink rendjét. A központi helyiségben négy közterület- 
felügyelő és egy rendőr ad folyamatos szolgálatot, mellet-
tük két gépkocsizó járőr ügyel a biztonságra. 

Az Óbudai Vackor Óvoda Mókus Tagóvodáját és az Ágoston 
Művészeti Óvodát, valamint az Óbudai utcai háziorvosi ren-
delőt is energetikailag korszerűsítették. A három intéz-
ményben 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 kom-
fortos hőérzetet. A modernizáció pénzügyi hátterét euró-
pai uniós forrás, illetve a kormány Széchenyi 2020 pályázati 

programja teremtette meg. A rekonstrukció során az épületek 
új homlokzati hőszigetelést és új nyílászárókat kaptak, illetve 
sor került a tetők szigetelésére és napelemek telepítésére is.

A helyi polgárőrök számára egy terepjárót, a III. kerüle-
ti Rendőr-kapitányság részére pedig egy Skoda Rapid 
személygépjárművet adományozott az önkormányzat. A 
terepjáróval könnyebben eljuthatnak majd olyan nehezen 
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ZÖLD KÖRNYEZET,
BIZTONSÁGOS KERÜLET
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megközelíthető 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. A ren-
dőrség számára átadott, rendőrök által használt jármű az ön-
kormányzat tulajdonában maradt. 2016-ban egy jól felszerelt, 
korszerű mentőautót kapott a csillaghegyi mentőállomás. 
A Mercedes rohamkocsi elődje 2007 óta már 317 ezer kilomé-
tert futott. Az önkormányzat támogatásával beszerzett új jár-
mű korszerű mentéstechnikai eszközökkel felszerelt.
Az Óbudai-sziget csúszdás játszótere mellett a szülők ké-
résére, a polgármester javaslatára a Sziget Kft. megépített 
egy nyilvános WC-t, mely végre kulturált körülményeket 
teremtett. A III. kerületi gyermekes családok szívesen töltik 
szabadidejüket a csúszdaparkban, őket szolgálja elsősor-
ban 6 női WC, 4 férfi WC és 4 piszoár, illetve a mozgássérült 
WC, a pelenkázó és kézmosó. Az illemhely a Sziget Kft. üze-
meltetésében állandó személyzettel rendelkezik, tavasztól 
őszig szolgálja a szigetre látogatókat.

A kerület fakatasztere szerint Óbudán 39 ezer (kerületi) közte-
rületi fa található. Egy négyzetkilométerre nagyjából ezer fa jut. 
A Guckler Károly Környezetvédelmi Programban „Tíz év alatt 10 
ezer fát!” célkiűzés szerepel. Ennek részeként tavaly novem-
berben tartottak először közösségi faültetést. A résztvevők 
favásárlással, valamint komplett, egyedi fatelepítéssel járul-
hattak hozzá a kerület zöldebbé tételéhez. A közösségi faül-
tetés 2018 őszén indult, azóta 81 fát ültettek el ilyen formában.

2017-ben konzultációt tartottak a Római-part jövőbe-
ni arculatának kialakításáról. A Római-part természeti, 

szabadidős és turisztikai értékeinek fenntartása mellett 
az önkormányzat fejleszteni szeretné a Római-partot. 
A koncepció kidolgozását megelőzően azonban kikérte 
az érintett (Pók utca – Szentendrei út – Rákóczi út – Bat-
thyány út – Pünkösdfürdő utca által határolt területen ) 
lakók véleményét. A megfogalmazott ötleteket, elváráso-
kat összegezve, azt javaslattétel formájában továbbította a 
Fővárosi Önkormányzat illetékesei felé. 

Jelentős előrelépés történt a kerület közbiztonságának 
tekintetében. A regisztrált bűncselekmények tovább csök-
kentek: míg 2011-ben 7416 bűncselekmény történt, 2018-
ban csak 2860. A személygépkocsik is nagyobb bizton-
ságban vannak. 2012-ben még 492-t loptak el, tavaly már 
csak 41-et. A gépjármű feltörések is radikálisan visszaestek: 
2017-ben 90, tavaly viszont már csak 53 eset történt. A fő-
városi kerületek között Óbuda az egyike a legbiztonságo-
sabbaknak. Békásmegyeren jelentősen bővült a térfigyelő 
kamerahálózat, és a 10 éves helyi polgárőrség önkéntes, 
élőerős munkája is közrejátszott a javuló eredményekben.

Az önkormányzat képviselőtestülete határozatával létrehozta 
a Római-partot érintően a Közterület-felügyelet partőri szol-
gálatát. Ennek első lépéseként egy, a hulladék szállítására is 
alkalmas elektromos kisautót vásárolt a partőrök számára, 
és egy irodakonténer beszerzésére is felhatalmazta a fel-
ügyeletet. Második lépésként forrást biztosítottak 2 darab 
elektromos kismotor beszerzésére, így a Római-part környe-
zetében, a Nánási úton a Királyok útján, valamint a lakótelepen 
is demonstratív ellenőrzéseket végezhetnek a felügyelők.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 
időszaki kiadványa, 2019
Felelős kiadó: Bús Balázs polgármester
Szerkesztő: Ambrus Balázs
Fotók: Antal István, Benkő Vivien Cher, Egri Dalma, 
Sánta Balázs, Zumpf András
Grafikai tervezés, nyomdai kivitelezés: gallaidesign.hu

A kiadvány csak áttekintést nyújt az önkormányzat je-
lentősebb fejlesztéseiről, elért eredményeiről, de nem 
tartalmazza azok összességét.
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Megvalósult az Észak- és Dél-Budát összekötő fonódó 
villamoshálózat. A műszaki átadásra 2015 decemberé-
ben került sor, az utasforgalom pedig 2016. január 16-án 
indulhatott meg. Ennek kapcsán módosult a 17-es, a 19-es 
és a 41-es villamos vonala – ez utóbbi a Bécsi útig történő 
meghosszabbításával – a leghosszabb (18,4 kilométeres) 
villamosvonal lett Budapesten. A középtávú tervek között 
szerepel az 1-es villamos északi irányú meghosszabbítá-
sa a külső Bécsi úton, a Budapest–Esztergom vasútvonal 
Aranyvölgy megállóhelyéig.

A főváros kerületeinek helyi projektjeit támogatja a Főváro-
si Önkormányzat TÉR_KÖZ pályázati rendszere. Az önrész 
mellett itt nyerhető forrás tette lehetővé, hogy a III. kerü-
letben megépülhessen Békásmegyeren a Multifunkciós 
közösségi tér– a Heltai tértől északra fekvő, azóta már 
Traianus térre keresztelt területe. Ugyancsak e pályázat 
segítette a Heltai Jenő Idősek Klubja kialakítását és a 
mellette lévő park felújítását.
A közösségi tervezéssel előkészített Boldog Sándor 
István park mintegy 6000 m2-es területet érintő beruhá-
zása és a Holdudvar park felújítása a közösségépítő helyi 
törekvések reprezentánsai.
A TÉR_KÖZ program keretében további pályázati forrást 
nyert el az önkormányzat, a Kiscelli park esetében már 

zajlik a közösségi tervezés, a Kaszásdűlői funkcióbőví-
tés előkészítési szakaszban van. 

2018 októberében adták át a Fővárosi Önkormányzat és a 
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közös beruházásá-
ban megépített Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőt. 7800 
négyzetméter területű fedett, 12 új medencének helyet 
adó fürdőépülettel bővült a III. kerületi strand, így ez Bu-
dapest negyedik legnagyobb fürdője. A több mint 6000 
négyzetméteres vendégtérben a sportolókat és az úszás-
oktatásra jelentkezőket egy 25×33 méteres, rövid pályás 
versenyek rendezésére is alkalmas medence és egy 10×12 

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSEI,
TÁMOGATOTT PROJEKTJEI
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méteres tanmedence, finn- és infraszauna szolgálja ki. 
A wellness részleg, élménymedencék és szaunavilág is a 
látogatók rendelkezésére áll. A parkban játszóterek, na-
pozóteraszok, panorámamedence, étterem, söröző, de 
„csendes szektorok” is vannak. Egyidejűleg hatszáznál is 
több ember fürödhet a megújult strandon, amely napi szin-
ten csaknem 1500 látogatót képes fogadni.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa előtt fekszik Óbu-
da-Békásmegyer azon javaslata, mely a szilárd burkolatú 
útépítések előfeltételeként előírt, teljes csapadékvíz csa-
torna hálózat és a csapadékvíz tározó rendszer kiépíté-
sének előkészítéséhez igényel támogatást.
Óbuda belterületén mintegy 60 km szilárd burkolattal nem 
rendelkező földút van. Az érintett utcák nagy része Aranyhegy 
és Ürömhegy területén található, de számos útszakasz esik a 
Testvérhegy és a Táborhegy területére. A kerületi önkormány-
zat megkezdte az érintett földutak szilárd burkolattal való el-
látásának megtervezését. Az engedélyezési eljárás során a 
Fővárosi Csatornázási Művek jelezte, hogy nem járul hozzá 
szilárd burkolatú útépítéshez mindaddig, amíg a terület teljes 
csapadékvíz csatorna hálózata és az előírt csapadékvíz táro-
zó rendszer ki nem épül. A speciális műtárgyakat (pl. támfal), 
közműkiváltásokat és egyes ingatlanok tulajdonviszonyainak 
rendezést (kisajátítását) is magában foglaló projekt becsült 
3,3 milliárd forintos összköltsége messze meghaladja a III. ke-
rületi önkormányzat lehetőségeit, ezért kívánja a Fővárossal 
egyetértésben a kormányzati támogatást igénybe venni.

Az önkormányzat 10 millió forintot fordít a Római-parton 
lévő törmelék eltávolítására, és támogatja a part megtisz-
títását, illetve új fák telepítését. Óbuda Békásmegyer Ön-
kormányzata a Fővárossal is egyeztet, ugyanis a sétány, 
ahol a vendéglátóhelyek is vannak, a Fővárosi Önkor-
mányzat kezelésében van. A tervek között szerepel egy 
szabadstrand kialakítása is. A vízisportok támogatásá-
ra is nagyobb hangsúlyt helyeznének. Az önkormányzat 
több állami tulajdonú ingatlant is megszerezne a parton, 
hogy azokat sport célra hasznosítsa. A III. kerület a civil 
szervezetekkel is egyeztet a Római-part revitalizációjaval 
kapcsolatban. 

A partszakasz megújításának folyamatába első lépésként 
kérdőív kitöltésével lehetett bekapcsolódni 2018 augusztu-
sában, második lépésben pedig közösségi tervezés indult.

A Csillaghegyi öblözet árvízvédelme négy részből áll: a 
Barát-patak torkolatában védmű építése, a pünkösdfürdői 
töltés magasítása, a római-parti árvízvédelem és az Arany-
hegyi árok védelmének kiépítése. A pünkösdfürdői védvo-
nalon megkezdődött a fejlesztés, az érintett terület hossza 
hozzávetőleg 1,7 kilométer. A koronaszélesség bővítése 
mellett a védmű mértékadó árvízszint + 1,3 méter bizton-
sági magassági szintre történő kiépítése jelenleg is zajlik.

Az Óbudai Árpád Gimnázium előtti téren, a Katinyi mártírok 
parkjában avatták fel 2018 végén a magyar honfoglalás vezé-
ralakjának, Árpád fejedelemnek emléket állító lovasszob-
rot. A 2,5 méter magas és 510 kg-os monumentális alkotás 
Oláh Mátyás László budapesti szobrászművész munkája. 

23



TOVÁBBRA IS JÓ IRÁNYBA MENNEK 
A DOLGOK A III. KERÜLETBEN

Mennyire elégedett Ön Bús Balázs, a kerület polgármesterének eddigi munkájával? (%)

Mennyire elégedett Ön Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tevékenységével, eddigi munkájával? (%)

Mennyire elégedett Ön a kerületi polgármesteri hivatal munkatársaival? (%) 

Mindent egybevetve, összességében inkább kedvező, vagy inkább kedvezőtlen 
a véleménye a Polgármesteri Hivatal munkájáról? (%) 

Az Ön véleménye szerint mennyire mennek jól a dolgok itt, a III. kerületben? (%)

2,1 6,5 30,0 44,5 15,4

2,9 7,0 24,1 41,5 22,4 2,1

72,0 13,613,0

2,8 3,5 11,0 30,5 48,7 3,5

  Egyáltalán nem elégedett     Inkább nem elégedett     Elégedett is meg nem is   

  Inkább elégedett     Nagyon elégedett     Nem tudja/Nem válaszol

  Egyáltalán nem elégedett     Inkább nem elégedett     Elégedett is meg nem is   

  Inkább elégedett     Nagyon elégedett     Nem tudja/Nem válaszol

  Egyáltalán nem elégedett     Inkább nem elégedett     Elégedett is meg nem is   

  Inkább elégedett     Nagyon elégedett     Nem tudja/Nem válaszol

  Inkább kedvezőtlen      Inkább kedvező     Nem tudja     Nem válaszol

  Határozottan rossz irányba     Inkább rossz irányba     Is-is, jó és rossz is bizonyos tekintetben  

   Inkább jó irányba     Határozottan jó irányba     Nem tudja/Nem válaszol 

11,8 11,0 44,6 26,45,0 1,2

1,4

1,5


