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BUDA

II.ker.

Mi arra szerződtünk, hogy 2019-től ne a 
kerületiek szolgálják a politikusokat, ha-
nem mi álljunk a kerületiek szolgálatába. 
Új szemléletre, új vezetésre, lendületre 
és motivált emberekre van szükség, akik 
a szeretet és fejlődés szigetét hoz-
zák létre Budán, a II. kerületben. 
Most egy olyan elkötelezett, 
a kerületünk problémáit jól 
ismerő csapat állt össze, 
amely nemcsak győzni 
tud, de képes is a kerü-
let hatékony kormányzá-
sára. Mi nem úgy akarunk 
élni, ahogy a kormány akarja, 
ezért fogjuk helyrehozni a város-
részünkben, a II. kerületben a kormány 
hibáit és bűneit. Más világot akarunk: 
olyan otthont, ahol az emberek számít-
hatnak egymásra és a képviselőikre, ahol 
összefogva oldjuk meg a gondjainkat. 

Nem olyan kerületben, városban vagy 
országban akarunk élni, ahol a gye-
rekeink gyűlöletplakátokat néznek 
az utcán és a tévében. Mi fejleszteni 
fogjuk az egészségügyet, nem leépí-

teni. Mi azt szeretnénk, ha az is-
kolákban alattvalók helyett 

gondolkodni és kérdezni 
képes állampolgárokat 
nevelnének. Mi segíte-
ni fogunk a szegények-
nek, és nem üldözni 
őket. Ehhez változtatunk 

kell. És a változás Bu-
dapestről indul. Legyen a 

II. kerület Budapest legjobb 
kerülete! Olyan otthon, amilyen-

re mindannyian vágyunk és amire 
büszkék vagyunk. Mindenünk meg-
van hozzá, de tennünk is kell érte. Én 
ehhez kérem az Önök támogatását. 

Buda. Több van benne! – 
Őrsi Gergely, a közös ellenzéki jelölt 
programja 

„A II. kerület adottságai és az itt élő nagyszerű emberek miatt Budapest 
legjobb kerülete lehetne” – mondja Őrsi Gergely, a városrész minden ellen-
zéki párt által támogatott polgármesterjelöltje. Úgy véli: Buda sokkal több-
re képes. Hogy mik a tervei, abból az alábbiakban kaphatnak a választók 
némi ízelítőt a választási programja alapján.

szorítása érdekében korlátozzuk az 
átmenő forgalmat. 

 ` Átalakítjuk a parkolás rendsze-
rét: kibővítjük a parkolási zónát, és 
észszerűsítjük a körzethatárokat. A 
kerületben élők számára 30 percig 
ingyenessé tesszük a parkolást a zsú-
folt bevásárlóközpontok környezetén 
kívül. Az elavult parkolóórás rendszert 
modern, jobban ellenőrizhető, digitá-
lis szolgáltatásra cseréljük. 

 ` Bérelhető elektromos robogókkal és 
biciklikkel csökkentjük a forgalmat. 
P+R parkolót építünk Pesthidegkúton 

 ` Biztonságossá tesszük a kerületi köz-
lekedést. 

 ` Szülői parkolókat alakítunk ki, hogy a 
gyerekek szállítása miatt ne legyenek 
dugók.

 ` Felszámoljuk a fonódó villamosok és 
a 9-es busz okozta késéseket, torló-
dásokat. 

 ` Támogatjuk a közösségi járműmeg-
osztást. 

 ` A második sorban szabálytalanul par-
koló autókat és teherautókat kamerá-
val figyeljük, és vezetőiket büntetjük.

 ` Korlátozzuk és ellenőrizzük a teher-
autó- és kamionforgalmat. 

Okos és igazságos működés
 ` Csökkentjük a helyi adókat a rászoru-

lóknak, eltöröljük a kommunális adót 
a 65 év fölöttieknek és a kisgyereke-
seknek. 

 ` Szolgálati lakásokat létesítünk a 
kerületben. A beruházók, akik ön-
kormányzati területen építenek tár-
sasházat, kötelesek lesznek a lakás-
állomány egy részét ideiglenesen az 
önkormányzat hasznosításába adni. 

 ` Közvetlen pályázatok uniós forrásokra. 
 ` Bevezetjük a közösségi tervezést. 
 ` Aki rombolja a kerület városképét, fi-

zetni fog. 
 ` Új területeket hozunk létre termelői 

piacok számára. 
 ` Modern eszközökkel erősítjük a köz-

biztonságot, lecseréljük az elavult ka-
merákat.

Átlátható önkormányzat: tiszta kezű 
hivatal

 ` Minden forint sorsa követhető lesz. 
Az önkormányzat költségvetése bárki 
által érthető és kereshető formában 
kerül fel a honlapra. 

 ` Minden szerződés nyilvános lesz. 
 ` Minden önkormányzati ülés nyilvános 

lesz. 
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Egyetlen okostelefonos applikációval, 
néhány másodperc igénybevételével 
intézhetővé teszünk minden önkor-
mányzati ügyet, legyen szó problémák 
bejelentéséről, orvosi időpont foglalá-
sáról, parkolási engedély intézéséről 
vagy óvodai jelentkezésről.

Az önkormányzat 2019 októberé-
től gondos gazdaként fog viselked ni, 
ezért létrehozzuk a kerületi szolgál-
tatóközpontot. Az új szemlélet lényege, 
hogy ne a „másikra”, a fővárosra vagy a 
kormányra mutogassunk, ha problémát 
látunk. Ha egy fővárosi vagy állami fel-
adat nincs elvégezve, mi megcsináljuk, 
az elvégzett munka költségeit pedig 
behajtjuk azokon, akik helyett dolgoz-
tunk. 

Az applikációban a kerületiek nyo-
mon követhetik, mit és hogyan csinál az 
önkormányzat. Az ülések jegyzőköny-
vei elérhetők lesznek, illetve a közös-
ségi médiában közvetítjük őket élőben. 

Az ügyintézés során kötelező vá-
laszadási határidőt vezetünk be. Emel-
lett a kerületiek értékelhetik is az ügy-
intézés minőségét.

Nem a pénzbehajtás, hanem a prob-
lémák megoldása az önkormányzat 
dolga. Összevonjuk a parkolási ellen-
őrzést és a közterület-felügyeletet, az 
új szervezet pedig új feladatot kap: ha 
problémát látnak, intézkedniük kell. 

Az applikáción és az önkormányzati 
honlapon keresztül lehet majd szavaz-
ni a legfontosabb eldöntendő kérdé-
sekről. A kérdésekre adott válaszokat 

a képviselők és a kerületi vezetők is 
figyelembe veszik majd a döntések 
meghozatalakor.

Gyermekbarát kerület
A mi víziónk egy családbarát kerület, ahol 
minden a leggyorsabban és legkönnyeb-
ben intézhető – hogy valóban maradjon 
idő egymásra.

 `  Minden játszótéren lesz vécé és pe-
lenkázó. 

 `  Újszülött-ajándékcsomagot adunk 
minden kerületi babának. 

 `  Gyors és átlátható bölcsődei és óvo-
dai jelentkezést vezetünk be. 

 `  Egészséges ételek lesznek a menzán, 
havi fix összegért. 

 `  Egy hét igazolható lesz gyermekor-
vos nélkül is. 

 `  Új óvodát építünk Vízivárosban. 
 `  Anyanyelvi csoportokat indítunk az itt 

élő külföldiek gyerekeinek. 
 `  Részmunkaidős állásokat hozunk lét-

re a szülési szabadságról visszatérő 
szülőknek. 

 `  Szuper játszóparkot építünk a kerületi 
gyerekeknek. 

 `  Több gyermekoltás lesz ingyenes a 
kerületiek számára. 

 `  Külön felelőse lesz az önkormány-
zaton belül a sajátos nevelési igényű 
gyerekeknek.

Szolidáris kerület
 ` Akadálymentessé tesszük Budát, a 

cél az, hogy a kerület minden utcáját, 
járdáját, önkormányzati intézményét 

önállóan, segítség nélkül tudja hasz-
nálni minden kerületi lakó. 

 ` Kedvezményes gyógyfürdő-bérletet 
adunk a kerület idős polgárainak. 

 ` Megemeljük az ápolási díjat, ha a kor-
mány nem hajlandó erre. 

 ` Kiegészítjük az ápolók, bölcsődei 
gondozók, pedagógusok fizetését. 

 ` Ingyenes nyelv- és informatikai tanfo-
lyamokat indítunk idősek számára. 

 ` Lehetővé tesszük, hogy minden házi-
orvosi rendelőben levehessék a vért 
a betegektől, amit hozzáértő futár 
szállít majd el a vizsgálat helyszínére. 
A laboreredményeket pedig online, 
e-mailben kapják meg a betegek és 
kezelőorvosaik. 

 ` Fejlesztjük az otthonápolást. 
 ` Testvérvárosi programmal segítünk a 

hátrányos helyzetű magyar városok-
nak, falvaknak. 

 ` Magánkórházakkal szerződve csök-
kentjük a várólistákat.

Öt év alatt megújulunk
Megújítjuk és tisztává varázsoljuk a ke-
rületet, és figyelünk azokra, akik a felújí-
tásoktól, építkezésektől szenvednek: ők 
kedvezményeket kapnak az önkormány-
zattól.

 ` Felújítjuk Buda kapuját. 
 ` Minden felújítás során kötelező lesz 

50 méterenként legalább egy fát ül-
tetni (Mérföldkő program). 

 ` Félmegoldások helyett teljes felújítás. 
Amennyiben egy kerületi útszakaszon 
felújítást végzünk, a teljes szakaszt új-
raburkoljuk. 

 ` Új orvosi rendelőt építünk a Víziváros-
ban. 

 ` Kerületi nagytakarítást rendezünk fél-
évente. 

Szabad és minőségi kultúra
Meg kell teremtenünk a lehetőséget, 
hogy kerületünkben a művészek szaba-
don élhessenek és alkothassanak. 

 ` Tájékoztatásra, hiteles önkormányzati 
lapra és minőségi kultúrára van szük-
ség politikai propaganda helyett.

 ` Megmentjük az Átriumot és a függet-
len színházakat. 

 ` Civilek és művészek kapják az üres 
üzlethelyiségeket. Cserébe vállalni-
uk kell, hogy a helyiségeket rendben 
tartják, és a kerületben élők számára 
elérhetővé teszik.

 ` Helytörténeti gyűjteményt alapítunk. 
 ` Kerületi emléktáblaprogramot indí-

tunk, amelyek méltó módon állítanak 
emléket kerületünk nagyjainak.

 
Beton helyett fák: zöld kerület

 ` Ha a kormány nem is hajlandó, majd 
az új önkormányzat küzd a klímavál-
tozás ellen. 

 ` Betonozás helyett fákat ültetünk. 
 ` A kerületi főkertész dolga lesz a zöld-

területek ápolása. 
 ` Az összes önkormányzati járművet 

elektromosra cseréljük. 
 ` Öt év alatt kiírtjuk a parlagfüvet a ke-

rületben. 
 ` Közösségi kerteket létesítünk. 
 ` Rendbe tesszük a vízelvezetést. 
 ` Új és korszerű állatmenhelyeket ho-

zunk létre. 
 ` Az önkormányzat támogatni fogja a 

kutyák és macskák azonosító chippel 
való ellátását.

 ` Állatrendőrséget állítunk fel, civil 
szervezetek bevonásával. 

Út a jövőbe: közlekedés és parkolás
 ` Az állandósult dugók, lehetetlen par-

kolás és a levegőszennyezés vissza-

KERÜLETÜNK AZ OTTHONUNK! 
Átvezetjük a XXI. századba


