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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Az elmúlt négy évben jelentős utat tettünk meg. A gazdaság
növekedési pályára állt, és több mint 4 millió embernek van
megélhetést biztosító munkája. A családi kedvezmény bevezetésének, a munkát terhelő adók mérséklésének, a rezsicsökkentésnek és az évtizedek óta nem tapasztalt alacsony
inflációnak köszönhetően a reálkeresetek fokozatosan emelkednek. A ciklus végéhez érve elmondhatjuk, hogy a nyugdíjak minden évben emelkedtek, és ez évtől már a 100 ezer Forintot is meghaladja a
minimálbér. Mindennek elengedhetetlen feltétele volt, hogy a kormány rendbe tegye
az állam pénzügyeit. A költségvetés - szemben a 2002-2010 közötti felelőtlen költekezéssel - takarékosan és kiszámíthatóan működik, sikerült a hiányt tartósan 3 százalék alá szorítani, az államadósságot pedig csökkenő pályára állítani. Az ország
pénzügyi stabilitásához nagyban hozzájárult, hogy a kormány adósmentő intézkedéseinek köszönhetően több százezer család és ügyfél kapott védőernyőt a devizaadósság veszélyeivel szemben.
Gazdasági miniszterként látom, hogy mindez nem kevés erőfeszítést kívánt meg
mindannyiunktól. A közös munka azonban meghozta az eredményeket, melynek
köszönhetően bizakodóan tekinthetünk a jövőbe. A tovább bővülő foglalkoztatottság, a reményeink szerint 4 százalék közelébe gyorsuló növekedés mellett fontos
megterveznünk, mit szeretnénk elérni közvetlen környezetünkben, Budapest 4-es
számú választókerületében. Kérem, engedje meg, hogy bemutassam mindazokat a
fejlesztési lehetőségeket, amelyekre – köszönhetően a 2014-2020-as uniós forrásoknak – számíthatunk a következő időszakban. Bízom benne, mint a kerület lakója és
képviselőjelöltje, hogy a megkezdett munkát folytathatjuk, a közös elképzeléseinket
pedig mind nagyobb mértékben életre tudjuk hívni!

Április 6-án számítok az Ön szavazatára is!
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A VÁLASZTÓKERÜLETRŐL
A fejlesztési lehetőségek bemutatásakor fontos röviden áttekintenünk, milyen is Budapest 4-es számú egyéni választókerülete, mely magában foglalja a II. kerület meghatározó része mellett a III.
kerületből az óbudai Mátyáshegyet, valamint a kerület északi sávját egészen Békásmegyerig.
Lakóhelyünket a zöld területek magas aránya és a családi házas beépítés jellemzi. Magában foglalja
a Budai természetvédelmi körzetet, mely az Európai Unió ökológiai hálózatvédelmi térségének minősül. Itt található a Szemlő-hegyi- és a Pálvölgyi-barlang. A családi házakat a Duna partja mentén
bérházas övezettől, Csillaghegy városrészben pedig új, lakópark jellegű terület váltja. A körzet közlekedési gerincét – egy szakaszon a határát – a Bécsi út jelenti, mely a Főváros határain túl folytatódva
összeköttetést jelent Doroggal, Esztergommal, közvetve pedig az 1-es főúttal.

HELYI KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK
•

A II. kerületi Bel-Buda a választókörzet központi városrésze, a Margit körút menti beruházásoknak köszönhetően a belváros határa kitolódott a budai oldalra. Fejlesztési lehetőséget
kínál a belvárosias funkciók (kulturális szolgáltatások, magas szintű vendéglátás, szálláshelyfejlesztés) erősítése, valamint a turisztikai beruházások támogatása (barlangok idegenforgalmi hasznosítása, Margitsziget-Óbuda tematikus összekapcsolása).

•

A Középső dombvidéket a Pilisi Parkerdő Zrt. gondozásában álló erdőterület alkotja, itt a
vendéglátás és a kiskereskedelem dominál. Fejlesztési lehetőséget elsősorban az idegenforgalom erősítése, turista bázis kialakítása jelenthet.

•

Pesthidegkút a legfiatalosabb, legritkábban lakott, kertvárosias jellegű kerületrész. Mindezekre való tekintettel a pihenő, sport és szabadidőhöz kapcsolódó funkciók erősítését kell
célba venni.
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1. VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA

•

A III. kerület valamennyi városrészén magas a közművesítetlen területek aránya, helyenként hiányoznak a közösségi terek. Az Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy városrész elszigetelődik a többi kerületrésztől, amelyet a Bécsi út hatalmas forgalma, a szerkezeti határt is jelentő Aranyhegyi út, valamint az út mentén elterülő régi mocsárterületek
természetes hatása okoz. Mindezek mellett jelentős kihívás, hogy a tömegközlekedés
további fejlesztésre szorul.

•

A terület déli részén fekvő Újlak városrész tekintetében a Szépvölgyi út elején lévő
üzleti park gazdasági funkciója kiemelt jelentőségű. A Duna-parton a magas zaj- és
forgalomterhelés jelentheti a legfőbb kihívást.

•

Az utóbbi tíz évben Csillaghegy városrész építkezése fellendült, zömmel családi házas
és lakóparki beruházások valósultak meg, továbbá itt található a Csillaghegyi Strandfürdő.

Varga Mihály

Budapest
4. választókerület

A VÁLASZTÓKERÜLET FŐBB LÉTESÍTMÉNYEI, INTÉZMÉNYEI

A választókerületben található az egészségügyi intézmények közül országos jelentőséggel bíró Országos
Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, a Budapest, Óbuda-Békásmegyer és a térség egészségügyi ellátásában fontos szerepet betöltő Szent Margit Kórház, illetve a Budai Irgalmasrendi Kórház. Az Óbudai Egyetem és a Polaris Csillagvizsgáló az oktatás és kutatás terén országos szereppel bír. A szabadidő eltöltéséhez
kapcsolódó létesítmények közül kiemelendő a Barátság Szabadidőpark, a Csillaghegyi Strandfürdő, a Szt.
Lukács Gyógyfürdő és Uszoda, a Császár-Komjádi Uszoda, továbbá a kisebb helyi sportolási lehetőséget
biztosító létesítmények. A kulturális élet intézményei számos látogatót vonzanak nemcsak a Fővárosból,
hanem az egész ország területéről. Ilyenek a Gyermekvasutas Otthon és Tábor, a Bartók Béla Emlékház,
a Frankel Leó utcai zsinagóga és a Kiscelli Múzeum. Mindezek mellett a választókörzet területén található
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete és a Hármas-Határ Hegyi Repülőtér is. A
szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó létesítmények közül kiemelendő az Óbudai Gepárd jégpálya, melynek
bővítése – a kormány által kialakított társasági adókedvezmény segítségével – jelenleg is folyamatban van,
továbbá a fiatalabb generáció kedvelt parkja, a Görzenál. Ide sorolhatóak még a helyi jelentőségű sportolási lehetőséget biztosító létesítmények, mint a Márton úti sporttelep és a Pasaréti úti focipálya.

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZERVEZETEK
A két kerület választási körzethez tartozó részén a gazdasági tevékenység kevésbé aktív, mint a Főváros
belső részeiben, a nagyvállalatok telephelyei pedig teljesen hiányoznak a vállalkozói palettáról. A belföldi-külföldi, valamint állami-magán tulajdonosi szerkezet tekintetében a választókerületet kettősség
jellemzi: míg a fővárosi átlaghoz képest a külföldi tulajdonú vállalatok felé tolódtak el viszonyok a II.
kerületben, addig a III. kerület a hazai vállalkozásokkal rendelkező kerületek közé tartozik. A társaságok
állami tulajdonhányada az átlag alatt marad a II. kerületben, a III. kerületben viszont a legmagasabb
fővárosi viszonylatban.
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A 2007-2013 KÖZÖTTI IDŐSZAK FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEI

Budapest II. és III. kerületében a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a 2007-2013-as időszak folyamán összesen 719 db projekt került támogatásra, több mint 28 Mrd Ft támogatási összeggel.
2009-ig 9,6 Mrd Ft támogatási összeg (a projektek száma 194) lett megítélve, ez az összeg 2010-et követően megduplázódott, és elérte a 18,43 Mrd Ft támogatási összeget (a projektek száma 525). A források
41%-át közútfejlesztésekre, 37%-ot pedig a gazdaságfejlesztésre használtak fel. A turisztikai, környezetvédelmi, természetvédelmi, humán infrastrukturális, és város rehabilitációs fejlesztési területek a megítélt
támogatások 3-6%-ában részesültek. Az egyházak konzorciumi tagként egy projekt esetében jelennek
meg, mégpedig a Rózsadombi Krisztus Király Templomigazgatósága a Budapest II. kerület Bel-Buda kerületrészének funkcióbővítő rehabilitációja című projekt esetén.

(A három legjelentősebb fejlesztés részletesebb bemutatását a melléklet tartalmazza.)
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A 2014-2020 IDŐSZAK JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A fejlesztési elképzelések keretét a következő, 2014-től 2020-ig terjedő Európai Uniós költségvetési ciklus
jelenti. Budapest és kerületei számára döntően a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(röviden: VEKOP) biztosítja a beruházásokhoz szükséges forrásokat. Ennek keretében az alábbi fejlesztési
lehetőségekre szeretném felhívni a figyelmüket.

1. VÁLLALKOZÁSOK Budapest területén a kis- és középvállalkozások fejlesztései vissza nem térítenTÁMOGATÁSA
dő támogatásokkal – az unió szabályai miatt – csak 10, illetve 20 százalékos
arányban finanszírozhatóak (nagyvállalkozások esetében ez az arány 0 százalék), így erre a célra a pénzügyi eszközök (kedvezményes hitel, tőke, garancia) alkalmazása célravezetőbb.
A VEKOP a kis- és középvállalkozások közvetlen fejlesztésére vissza nem térítendő támogatások keretében 45 Mrd Ft, a pénzügyi eszközök keretében 20 Mrd Ft forrást tervez.

2. VÁROSRÉSZEK
FELZÁRKÓZTATÓ
FEJLESZTÉSE

A választókörzet óbudai részén található Arany-, Üröm-, és Péterhegy városrészek területe szorul az egész választókörzeten belül a legtöbb infrastrukturális fejlesztésre. A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakban az elmaradottabb városrészek fejlesztésére elsősorban a VEKOP településfejlesztési

beavatkozásokat (leromlott városrészek fizikai és gazdasági megújítása) támogató prioritási tengelyéből
nyílik lehetőség. A tervezés jelenlegi állása szerint ezekre a beavatkozásokra 19 Mrd Ft áll rendelkezésre.
A településrész keleti oldalán található egykori mocsár elzárja a területet a főbb közlekedési útvonalakhoz történő gyors és hatékony csatlakozástól (pl. HÉV közvetlen elérése), ezáltal a tömegközlekedés is
fejlesztésre szorul. A nem kötöttpályás tömegközlekedés fejlesztését a szén-dioxid kibocsátás
csökkentéséhez kapcsolódóan a VEKOP környezetbarát közlekedési beavatkozásai segíthetik,
amelyek integrált településfejlesztési beavatkozásokhoz is kapcsolódhatnak, a tervezett forrás
nagyságrendileg 18 Mrd Ft.

3. KERÜLETI SZINTŰ, ALULRÓL
ÉPÍTKEZŐ, HELYI FEJLESZTÉSEK
TÁMOGATÁSA

A tervezés jelenlegi fázisában kísérleti jelleggel a VEKOP keretében támogatni kívánjuk a kerületi szintű, városi jellegű, alulról
jövő közösségi kezdeményezéseken alapuló fejlesztések támogatását a közösségi, kulturális terek kialakításának fókuszával.
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A kísérleti projektek keretében a helyi
közösségeknek lehetősége nyílik alulról
szerveződő formában város-részi közösségi terek (pl. alkotóház, művelődési ház)
kialakítására és fejlesztésére, közterek
funkció-bővítésére (pl. utcabútorok, szabadtéri sporteszközök), valamint kulturális szolgáltatásokat biztosító intézmények
(pl. könyvtár) eszközfejlesztésére.

Békásmegyer-Ófalu városrészben a helyi civil szervezetekkel együttműködve a
kerület önkormányzata már megkezdte
a Templom utca és környezetének közösségi térré fejlesztését, egy úgynevezett falumag kialakítását. A VEKOP
az infratsrukturális fejlesztésekhez
kapcsolódó közösségi és kulturális
programokat is támogatni kívánja,
a tervezett támogatás helyi fejlesztésenként kb. 0,8-1 Mrd Ft.

4. ZÖLD TERÜLETEK
FEJLESZTÉSE

A választókerület zöldterületekkel rendelkező városrészeiben (elsősorban II. kerület) a városi funkciók erősítése mellett lehetőség van a
turisztikai fejlesztésekre a VEKOP gazdaságfejlesztést támogató intézkedései keretében. A pihenő és szabadidőhöz kapcsolódó funkciók

erősítése a VEKOP településfejlesztési intézkedései segítségével a társadalmi felzárkóztatást segítő fejlesztések részeként lehetséges.

5. EGÉSZSÉGÜGY

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet infrastrukturális
fejlesztése igen szükséges a következő években. Ehhez biztosíthat tá-

mogatást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program. A VEKOP az alap- és járóbeteg ellátás energiahatékonysági beruházásait támogatja.
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6. ÓVODA, BÖLCSŐDE, ISKOLA,
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK,
SZABADIDŐ

A VEKOP tartalmazza a közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztéseinek lehetőségét. A régió egyes területei, (kiemelten a III. kerületben található Csúcshegy
és Aranyhegy városrész) bölcsődei és óvodai kapaci-

táshiánnyal küzdenek. Ezeken a területen lehetőség nyílik a bölcsődei és óvodai kapacitások
bővítésére, a régióban erre biztosított forráskeret 18 Mrd Ft. A jó férőhelyi ellátottsággal
rendelkező településeken, budapesti kerületekben a bölcsődei, óvodai, közoktatási és szociális ellátást biztosító intézmények energia hatékonyságot növelő beruházásainak támogatására kerülhet sor, mintegy 41,5 Mrd Ft tervezett regionális forráskerettel. A tömegsportot
és a szabadidő aktív eltöltését biztosító fejlesztések támogatására a településfejlesztési beavatkozások
részeként, elsősorban ezek egyik elemeként integráltan kerülhet sor.

7. TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK

A fent bemutatott fejlesztési lehetőségek mellett a választókerület egyes intézményei az országos jelentőségű
ágazati programok (elsősorban foglalkoztatást és képzési

segítő programok) régiót érintő fejlesztéseiből is részesülhetnek – jó eséllyel kedvezményezett lehet
például az Óbudai Egyetem.
A Kohézós Alap felhasználásával a jelenlegi tervek szerint befejeződik a Budapest-Esztergom vasútvonal rekonstrukciója, az új vasúti megállóhelyek a terület kötöttpályás megközelítését is lehetővé teszik.
Ezen kívül 2020-ig elkészülhet az M0-ás északi szakasza az új 10-es számú főútig. Hangsúlyozni kell,
hogy a 10-es és 11-es utat összekötő nyomvonalvezetés mielőbbi rögzítése és kivitelezése nem csak
Óbuda-Békásmegyer, de az egész északi agglomeráció elemi érdeke.
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A 2007-2013-AS IDŐSZAK
LEGJELENTŐSEBB FEJLESZTÉSEI
Budapest II. kerület Bel-Buda kerületrészének
funkcióbővítő rehabilitációja
(KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0005)

Projekt rövid összefoglalása:
1. Közvilágítás és térfigyelő rendszer fejlesztése: Az akcióterületen három térfigyelő-rendszer került kialakításra, a három különböző helyen kialakított gyűjtőközpontot optikai kábelen kötik össze a rendőrségi központtal. A Lövőház utca és a környéki utcákban az épületekre rögzített, függő lámpatestek helyett
egy modernebb, a létrejövő terek stílusához illeszkedő kandeláberes világítás épült ki.

2. Mechwart liget felújítása: A központi helyen található szökőkút formájában, szerkezetében, anyaghasználatában egyaránt megújult. A játszóterek is felújításra kerültek, a gyalogos utak burkolatának,
szegélyeinek, támfalainak felújításával együtt. Továbbá a zöldfelületek rendezését követően automata
öntözőhálózat került kialakításra.

3. Sétálóutca és csillapított forgalmú útszakaszok kialakítása:
A Lövőház utcának a Fény utca és Káplár utca közötti szakasza teljes felületén díszburkolatot kapott, pihenőhelyek
kialakításával. A Lövőház utca másik, a Káplár utca és a
Marczibányi tér déli oldala közötti szakaszán és a Marczibányi tér déli oldala Lövőház utca - Keleti Károly utca közötti szakaszán parkolóhelyek kerültek kialakításra, továbbá
a forgalom iránya módosításra került. A forgalomcsillapított
övezethez kapcsolódóan megvalósult a lakosság által támogatott kerékpáros közlekedés bővülésének lehetősége. A Kis
Rókus utcában 2 db, darabonként 10 db kerékpár befogadására alkalmas kerékpártároló létesült.

4. Krisztus Király Templom lépcsőjének felújítása: A műemléki
védettséget élvező épületben lévő lépcsőfokok felújításával
valósult meg a lépcső helyreállítása új anyagok felhasználása nélkül, a régiek javításával.
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5. A Marczibányi Téri Művelődési Központ funkcióbővítő felújítása: A Művelődési Házban az eddigitől
eltérő funkciójú, új közösségi tér jött létre, ahol olyan oktatási tevékenység és új kézműves foglalkozások
kaptak helyet, melyek korábban nem szerepeltek az intézmény kínálati palettáján. A felújítandó, mintegy
230 m2-es épületrészben vegyes használatú előadó-oktató terem is helyet kapott.

6. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának felújítása: A felújítás során 164 m2-esre bővülő helyiség
rendezvényteremként is funkcionál, és új, statisztikai témájú információs pult is kialakításra került. Az
újonnan kialakítandó közösségi tér otthont ad a könyvtári alapfunkciók mellett az élethosszig tartó
tanulást segítő, valamint a szabadidő kulturált eltöltéséhez minden korosztály számára hozzájáruló közösségi eseményeknek.

7. Használaton kívüli, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek felújítása: Az önkormányzat tulajdonában lévő használaton kívüli ingatlanok - melyek a helyi gazdaságfejlesztési funkció részét képezik - felújításával, és bérbe adásával új kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek jöttek létre a helyi gazdaság fejlesztése érdekében.

8. Tájékoztatási akciók lebonyolítása: Az önkormányzat saját honlapot hozott létre a fejlesztéshez látványtervekkel, szavazással, térképekkel, társadalmi akciókat, helytörténeti és a fejlesztést bemutató kiállításokat szervezett. A fejlesztés támogatása érdekében a Millenáris Nonprofit Kft.-vel, és a Mozgássérültek Állami Intézetével kötött megállapodást, mely utóbbi által az akcióterületen működtetett információs
pult részben munkahely-teremtési funkciót tölt be, egyben a Mozgássérültek Állami Intézete, valamint
egyéb közhasznú szervezetek működésének és céljainak bemutatását szolgálja.

Projekt összköltsége: 1 347 503 889 Ft
Támogatás aránya: 73 %
Projekt megvalósításának kezdete: 2009. szeptember 30.
Projekt megvalósítás befejezése: 2010. december 31.

(A fejlesztés nem esik a 4. VK területére, de mindkét kerület lakosai kiemelten használják)
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A Lukács Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója
és turisztikai fejlesztése
(KMOP-3.1.1/B2-09-2010-0001)

Projekt rövid összefoglalása:
A projekt célja a Lukács Gyógyfürdő műemléki épületének jelenlegi leromlott, nem megfelelő műszaki
állapotának javítása, rekonstrukciója, továbbá egészségturisztikai célú szolgáltatások fejlesztése. A beruházás megvalósulása a turisták és fürdővendégek változó igényeinek megfelelő szolgáltatások biztosítását
eredményezi, ezáltal hozzájárul az ország és a régió turisztikai adottságainak és attrakcióinak jobb kihasználásához, a vendégforgalom növekedéséhez.

A beruházás a következő fejlesztési elemekre terjedt ki:
- Az iszapcsarnokhoz tartozó büfé, ügyfélforgalmi és bemutatótér kialakítása
- A kádosztály felújítása
- A földszinti kabinsor felújítása
- A Frankel Leó utcai épületrész alagsori és emeleti területeinek átalakítása
- A gyógyudvari háromszintes öltözőépület felújítása
- Az uszodatéri homlokzatok felújítása
- A gyógyudvar és a „Római kút” rekonstrukciójára, a kávézó és „gyógyvíz-bár” kialakítása

A projekt eredményeképpen a Lukács Gyógyfürdőbe látogató vendégek száma 12 %-kal, 417 ezer főről
469 ezer főre emelkedik.

Projekt összköltsége: 1 292 353 160 Ft
Támogatás aránya: 77 %
Projekt megvalósításának kezdete: 2011. november 22.
Projekt megvalósítás befejezése: 2013. január 18.
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Óbudai Promenád fejlesztése
(KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0004)

Projekt rövid összefoglalása:
A projekt eredményeképpen megszépült a Lajos utca – Szépvölgyi út – Bécsi út – Nagyszombat utca által
határolt közterület, megvalósult a Kolosy téri piac rekonstrukciója, valamint megnyitotta kapuit az Óbudai
Civil Ház is. A III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által 2012. január 27. és 2013. február 28.
között megvalósított projekt keretein belül a közterület rendezés során 10.000 m2 térburkolatot újítottak
fel, megépült két új szökőkút, valamint mintegy 1.500 m2 zöldfelület került kialakításra. A megújult közvilágítási hálózat, az új utcabútorok és növénydézsák, az újonnan kiépített gyalogoszóna és parkolók mindenki számára otthonosabbá és kellemesebbé teszik a mindennapokat. A beruházás keretein belül a Kolosy
téri piac régi ponyvafedését 374 m2 felületű üvegtetőre cserélték, a külső és belső homlokzatot felújították,
és fűthetővé tették a korszerűsített belső teret.

A piac első emeletén kapott helyet
a civil szervezetek számára létrehozott Óbudai Civil Ház. A létesítményben egy közel 110 m2-es közösségi helyiség került kialakításra,
ahol programok lebonyolítására
kerül sor. A Civilházhoz természetesen női-férfi vizes blokk, egy akadálymentesített mellékhelyiség, valamint több mint 30 m2-en, három
helyiségen raktárak tartoznak.

Projekt (elszámolható) összköltsége: 719 863 017 Ft
Támogatás aránya: 77 %
Projekt megvalósításának kezdete: 2012. január 27.
Projekt megvalósítás befejezése: 2013. február 28.
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