
Zugló pénzügyi helyzetét stabilizáltuk. Megfontolt gazdálkodásunknak köszönhetően ezért anyagi hely-
zetünk lehetővé teszi olyan tervek megvalósítását, amelyekre korábban nem volt módunk. Célunk,
hogy az eddigi utat folytatva a jövőben is tovább építsük-szépítsük Zuglót.

Ezt jelentősen segíti számunkra a kormány döntése, miszerint átvállalták Önkormányzatunk adós-
ságát. Így a korábbi hétmilliárd forintos tartozás teljes egészében kerületünk fejlesztésére fordítható.
Szintén ennek érdekében hoztuk
létre a ciklus első évében pályá-
zati csoportunkat is, aminek kö-
szönhetően csak a 2013-as év-
ben, pályázat útján 270 millió
forintot sikerült elnyernünk.

Kerületünk fejlesztése stabil
alapokon nyugszik. Az eddigi
eredmények önmagukért be-
szélnek, látják ezt a kerület pol-
gárai is, akik a mindennapjaik-
ban is érzékelhetik a változást,
a kormány rezsicsökkentésé-
nek köszönhetően a családok-
nak több jut megélhetésre, vá-
gyaik elérésére.
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melléklet

Három évvel ezelőtt Önök a változás mellett döntöttek, ezért új
vezetést választottak a kerület élére. Azt várták tőlünk, hogy a
városrész hosszú idő után végre a fejlődés útjára lépjen, javuljon
a közrend és a közbiztonság, a közterületek ismét zöldek, tiszták,

gondozottak legyenek, stabilizáljuk Zugló pénzügyi helyzetét. 
Munkatársaimmal hivatalba lépésünk alkalmával megfogadtuk, hogy az itt élők véleményének figyelembe vételével

megvalósítjuk a kerület polgárainak elképzeléseit. 
Közösséget akartunk építeni, ehhez azonban közösségi terekre volt szükség. A lakosság igényeinek megfelelően a

Bosnyák téren megépítettük Zugló főterét. A kerület több pontján pihenést, kikapcsolódást szolgáló közparkot létesítet-
tünk. Közterületeinket folyamatosan tisztítjuk, karbantartjuk. A városrész szebbé tétele érdekében meghirdettük a Virágzó
Zugló utcafront szépítő programot. Intézményeink felújítására három év alatt 2,5 milliárd forintot fordítottunk. Büszke
vagyok rá, hogy hivatalba lépésem óta Zuglóban több minden épült és szépült meg, mint az azt megelőző 20 évben.
Lehetőségeinkhez mérten segítjük, támogatjuk a rászorulókat. 

Elvitathatatlan eredményeink ellenére számos igaztalan támadás ért bennünket, mert
akadnak olyanok, akik rossz szemmel nézik a sikereinket. 

Nehéz időszak áll mögöttünk, azonban erőfeszítéseinknek köszönhetően Zugló a fejlődés
útjára lépett. Eredményeink ellenére még nagyon sok tennivalónk van, további munkánkat
Széchenyi István szavai segítik: „Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis
ügyességgel lépcsőt építhetünk.”

Bízom benne, hogy eddigi eredményeink önmagukért beszélnek! 
Papcsák Ferenc

polgármester

Felelősen gazdálkodunk, 
hogy többet költhessünk kerületünkre 

Tisztelt Zuglói Polgárok!



Számunkra nemcsak a kerület építése a fontos, hanem a zuglói polgárokkal való törődés
is. Ennek érdekében indítottuk útjára a Zugló Polgáraiért Cselekvési Programot, amelynek
keretében 3000 forint értékű karácsonyi ajándékutalványt nyújtunk át kerületünk 62 év
feletti nyugdíjasainak, 20 000 forint támogatásban részesítünk minden zuglói újszülöttet

és ajándékcsomaggal köszöntjük a 18 éveseket. 

Az Önkormányzat számára kiemelten fon-
tos szempont a hajléktalanok helyzetének
kezelése, különösen a téli krízis időszakban.
Ezért a Myrai Vallási Közhasznú Egyesület
részére a hideg időszak többletköltségeinek
fedezésére közel ötmillió forint támogatást
biztosítunk.  Büszkék vagyunk rá, hogy erő-
feszítéseinknek köszönhetően az elmúlt há-
rom évben egyetlen ember sem fagyott
meg Zuglóban!

Az idén százkét éves BVSC-Zugló életében új fejezet kezdődött. Legelőször azzal, hogy a Zug-
lói Önkormányzat ingyenesen megkapta a MÁV Zrt-től az egyesület működtetését, majd pe-
dig azzal, hogy a Szőnyi úti létesítményben közel egymilliárd forintos felújítás kezdődött,
amelyre több évtizede nem volt példa. A kormány méltányolta a klub, illetve Zugló Önkor-
mányzatának közös erőfeszítéseit, módosította eredeti elképzelését, és a tervezett öt, kie-
melt fővárosi egyesület – az UTE, a Ferencváros, a Vasas, a Budapest Honvéd és az MTK –
mellett úgy döntött: hatodikként a BVSC-Zugló adósságállományát is átvállalja.

Mindezekből jól látható, hogy a legjobb kezekbe került a BVSC-Zugló Szőnyi úti sportte-
lepe. Bebizonyosodott, felelős és átgondolt döntés volt a BVSC átvétele, melynek köszön-
hetően közel hatmilliárd forinttal gyarapodott kerületünk vagyona. A felújításnak
köszönhetően már az is biztos, hogy megépül Zugló tanuszodája, mellyel egy régóta hú-

zódó problémát oldunk meg.

A BVSC-Zugló Sporttelepen hamarosan XXI. szá-
zadi normáknak megfelelő körülmények között
edzhetnek, sportolhatnak a zuglói polgárok! 

Átvettük a BVSC-t, megépítjük Zugló tanuszodáját

Gondoskodunk a rászorulókról,
támogatunk, akit csak lehet



Zugló Önkormányzata az elmúlt 3 évben jelentős intézmény-felújítást végzett.  2013-ban 850
millió forintból 22 iskola, 28 óvoda, 11 bölcsőde, valamint 8 szociális intézmény újult meg a
lehetőségekhez mérten. Kerületünk felújítási célra három év alatt
rekordnagyságú összeget: 2,5 milliárd forintot költött.

A 2012-es évben elindult a Polgármesteri Hivatal felújítási
programja is, amely több évtizedes mulasztást pótolt, a hivatal
falain belül ugyanis korábban méltatlan állapotok uralkodtak.
Megújult az épület több fo-
lyosója, a lépcsőházak, a
szobák és a mosdók. Fes-
tési, illetve elektromos
szerelési munkálatokat is
elvégeztek, amely a dolgo-
zók számára komforto-
sabb munkakörülményt
jelent, Zugló polgárai pedig
könnyebben, gyorsabban
intézhetik ügyeiket. 

Advent első vasárnapjára elkészült a Bosnyák tér második üteme, így már van igazi
főtere Zuglónak.

Egy évvel ezelőtt a tér Nagy Lajos király útja felőli oldala újult meg 165 millió forintból.
Idén ősszel, mindössze két hónap alatt a második ütem is elkészült, ennek felújítására
172 millió forintot fordítottunk. Az új téren 27 padot, egy,
a bolgár kisebbségtől kapott ivókutat, 14 új lámpát, tér-
figyelő-kamerát, egy illemhelyet, valamint látványos
ülőkavicsokat helyeztünk el. Emellett mindegy 3000
négyzetméternyi zöldfelületet és parkolókat alakítot-
tunk ki, így a korábbi áldatlan állapotokat sikerült telje-
sen megszüntetni.

Ezzel még nem fejező-
dött be a Bosnyák tér ren-
dezése, már dolgozunk a
tér megújítás harmadik
ütemének a tervein. 

A lakosság igényeinek
megfelelően, közösségi
összefogással, húsvétra
megépül a Bosnyák téri
templom tornya is.

Megújítjuk közintézményeinket, 
új közösségi tereket hozunk létre

Megújítottuk a Bosnyák teret, 
létrehoztuk Zugló méltó főterét



A kerületben térfigyelő-kamerarendszert építettünk ki. Jelenleg ezen a téren a fővárosban mi
rendelkezünk a legnagyobb lefedettséggel és adatátviteli sávszélességgel. Napjainkban 137
kamera vigyázza kerületünk polgárainak biztonságát.

A városrész még biztonságosabbá tétele érdekében a Fogarasi úti TESCO parkolójában 2013.
november 14-én rendőrségi konténert adtunk át, amelyben folyamatos rendőri ügyelet mű-
ködik, munkájukat térfigyelő kamera is segíti. A rendőrségi konténer üzembe helyezésével a
Zugló közbiztonságáért tevékenykedő szervezetek munkája láthatóbbá, ember közelibbé vált,
javítva a környék biztonságát és az itt élők biztonságérzetét.

2013-ban kerületünk 22 iskolájában riasztókat szereltünk fel, melyek a zuglói távügyeletre
vannak bekötve. Elindítottuk az „Otthonunk biztonságáért” elnevezésű társasházi kameraprog-
ramot, amelynek keretében a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. a nyertes lakóközösségek
részére térítésmentesen biztosítja a társasházak bejáratánál a videó rendszer kiépítését. 

Büszkék vagyunk rá, hogy erőfeszíté-
seinknek köszönhetően az elmúlt há-
rom évben jelentősen javult Zugló
közbiztonsága, a polgárok biztonság-
érzete.

A kerület közrendjének növelése ér-
dekében 2014. január elsejével létre-
hozzuk a kerület önállóan működő
közterület-felügyeletét, amely Zuglói
Önkormányzati Rendészet néven fog
működni.

Kiemelt figyelmet fordítunk lakókörnyezetünk védelmére és tisztaságára. A kertes házak udvaraiban
összegyűjtött zöldhulladék elszállításának érdekében ingyenes zsákokat biztosítunk a zuglóiak részére.
Az idén 100 ezer zsákot osztottunk szét. Az önkormányzat harcot hirdetett az illegális szemétlerakás
ellen, folyamatosan ellenőrizzük a közterületeket, a lerakott hulladékot soron kívül elszállíttatjuk. 

Október 26-án a rendvédelmi szervekkel összevont akciót tartottunk a Városligetben az illegális köz-
területi árusítás felszámolása érdekében. A közel félszáz szakember részvételével megtartott akcióra
azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban felerősödött az engedély nélküli árusítás. A bolhapiac
megszüntetése nagymértékben hozzájárult a Városliget rendjének, tisztaságának megőrzéséhez, köz-
biztonságának javulásához. 

Zugló közterületeinek
tisztántartását, karban-
tartását közmunka prog-
ramunk keretében foglal-
koztatott emberek végzik.
A munkát hatékony taka-
rítógépek segítik. 

Önkormányzatunk nem-
rég elbontatta a Varsó
utca–Thököly út–Róna ut-
ca kereszteződésénél ta-
lálható romos pavilono-
kat. Helyére a továbbra is
nagy sikernek örvendő
Virágzó Zugló program
keretében árvácskákat
ültettek.

Tisztán tartjuk, 
szépítjük környezetünket

Biztonságosabbá, élhetőbbé tettük Zuglót 


