
VÁROSFEJLESZTÉSI MELLÉKLET

HOLDUDVAR PARK FEJLESZTÉSE

ÚJ LEZÁRÁSI REND A PARKBAN
A fejlesztés ütemezése során, a hátsó kert közlekedésre 
való megnyitásával együtt, módosult az építési területek 
lekerítése. A kivitelező egyes részeket megnyitott, 
más területen viszont újabb lezárásra került sor, így a 
gyalogos közlekedés útvonalai is változtak a korábban 
megszokotthoz képest. 

Továbbra is körülzárt marad az óvoda előtti terület - 
itt a lezárás nem érinti a bejáratokat -, mely a leendő 
SPORTKERT lesz. A Gera Cukrászda mellett is megmaradt 
a kisebb, körülzárt zóna, ahol éppen a burkolat cseréje 
zajlik. Az általános iskola előtti és melletti sétányok már 
megnyíltak a gyalogosforgalom előtt, ezekre fokozatosan 
kerülnek ki majd a padok és szemetesek. 

A központi tér továbbra is körülzárt marad, itt zajlik a vízjáték 
és a működéséhez szükséges infrastruktúra kialakítása, 
valamint a tér különféle szintjeinek és burkolatainak 
kialakítása. Ez a rész várhatóan csak az építkezés végén, 
2019 májusa környékén lesz újra használható.

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS A RÓMAI-PARTON
651 kitöltés érkezett be a Római-parti kerületi építési szabályzattal kapcsolatos 
kérdőív kapcsán. 

Augusztus 24-től szeptember 30-ig tölthették ki az érdeklődők a kérdőívet, 
online formában és az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatán. A beérkezett válaszok értékelése megkezdődött, ennek 
eredményéről és a kerületi közösségi tervezés következő lépéseiről hamarosan 
hírt adunk! Figyeljék az Óbuda Újság következő számait! 

A Holdudvar park területén egy újabb ütem és ahhoz 
kapcsolódó lezárás indult el október első hetében. A Bécsi 
úti társasházak előtti szakaszon a központi tér lezárt 
területéhez csatlakozva új mobilkerítések kerültek ki. A 
társasházak előtti, dombok és csúszdapark mögötti sétány 
és a társasházakhoz vezető bejáratok burkolata megújul a 
következő hetekben. 

Ezen a területen a gyalogosok kerülve, a társasházi 
árkádok alatt tudnak közlekedni. Az építési terület 
megkerülésével, a szolgáltatóház és a nemrég átadott 
hátsó kerten keresztül vagy az általános iskola melletti, 
szintén az elmúlt napokban átadott sétányokon keresztül 
érhető el az Ágoston utcai parkoló, a Gera Cukrászda, a 
gyámügyi osztály, az Ágoston Művészeti Óvoda, az Igazság 
Gyógyszertár, a SPAR, a Szent Margit Rendelőintézet és a 
Vörösvári út. Ez a lezárás várhatóan a következő hetekben 
nem fog változni. További aktuális információk elérhetők a 
www.holdudvarpark.blog.hu oldalon.

www.obvf.hu             www.facebook.com/obudavarosfejleszto



AZ ÖNKORMÁNYZAT SIKERES PÁLYÁZATÁNAK KÖSZÖNHETŐEN 
VADVÉDELMI FEJLESZTÉS KEZDŐDHET

A Földművelésügyi Minisztérium Zártkerti Program pályázatán maximálisan elnyerhető 10 millió forintos összegből 
megítélt közel 9,5 millió forintos forrás ugyan nem elegendő a kerület minden kritikus részének védelmére, de reményeink 
szerint érdemben hozzájárul a vadbetörések számának csökkenéséhez. A pályázat jóvoltából a Menedékház utca – Örvös 
utca – Őzsuta utca által határolt részen vadvédelmi kerítés épülhet.
A vadon élő állatok egyre nagyobb előszeretettel „élvezik” a városi lét nyújtotta kényelmet. A kerület külsőbb részein 
található elhanyagolt ingatlanok vadrejtői remek élőhelyet biztosítanak a vaddisznók, őzek, rókák és más erdei vadak 
számára. Ezek takarásából szinte karnyújtásnyira érhetők el a kikészített szemetesek, a lerakott zöldhulladék és - sajnos 
- az illegális szemétkupacok változatos sokasága. 
Az önkormányzat - az erdőgazdálkodók és a vadászok bevonásával - hosszú ideje igyekszik kezelni e problémát. Az 
együttműködés legújabb eredménye a hamarosan megvalósuló vadvédelmi beruházás. A program keretében kijelölt 
csúcshegyi terület olyan gócpont, amely – sok esetben az elmulasztott kerítés- és kertkarbantartásnak is köszönhetően – a 
vadak által rendszeresen használt útvonalak (más néven „váltók”), valamint a területen található, vadak számára nagyobb 
biztonságot adó „sűrűk” kialakulása miatt vadvédelmi beavatkozást igényel. A kerítéstől elsősorban azt várjuk, hogy 
segítséget nyújtson a vadaknak visszatérni erdei életmódjukhoz azáltal, hogy szűkíti a számukra ideális városi élettereket. 
A fejlesztés további eleme mobil, élvefogó csapdák beszerzése, amely – humánus módon – szintén hozzájárul a városi 
vadállatok erdőkbe történő visszaszoktatásához. 
A vadvédelmi kerítés kivitelezési munkálataival kapcsolatos gyakorlati információkról az érintettek írásban kapnak további 
tájékoztatást. 

KEZDŐDIK A KIVITELEZÉS A SZÉPVÖLGYI ÚTI PARKBAN
2018. október 15-én reggel 7 órától a munkaterület lekerítésével megkezdődik a Lajos utca Árpád fejedelem útja közötti 
Szépvölgyi úti park kivitelezési munkája. A lezárás első ütemében a szerviz út Lajos utca felőli oldala kerül lezárásra, 
illetve a park nyugati fele.

Az idei év végéig elbontásra kerül a parkban lévő korábbi étterem pavilonja, valamint a föld alatt elhelyezkedő pince 
szigetelése történik meg az organizációs terv szerint. Még az idei munkaterv része a második ütemben a Szépvölgyi út 1-3.
járdáinak felújítása és a szükséges közművi kiváltások elvégzése, az ezen az oldalon található társasházi- és üzlet portálok 
folyamatos megközelíthetőségének biztosítása mellett. Az időjárás függvényében az új forgalmi rend és útburkolatcsere 
munkálatai és ezzel párhuzamosan a téren kialakítandó vízjáték építése zajlik majd. 

A következő év elején a park déli járdája is új burkolatot kap, illetve a park keleti részének felújítása kezdődik meg. Ezen 
az oldalon megtörténik a forgalomirányító berendezés áthelyezése, a katasztrófavédelmi-útvonal kiépítése, és az új 
Szépvölgyi úti csatlakozás kialakítása is. Ekkor a gyalogos forgalom a már felújított járdán, a társasházak felőli oldalon 
lesz biztosított.

A felújítás idején a parkolóhelyek nagy része elzárásra kerül, ami nehézséget okozhat majd az itt rendszeresen parkolók 
számára. Remélhetőleg a jövő évben átadásra kerülő, rendezett, tiszta park és az új forgalmi rend e kellemetlenségekért 
kárpótolni fogja az itt élőket és erre közlekedőket. A felújítás idején, kérjük, kísérjék figyelemmel a Városfejlesztő facebook 
oldalát, az Óbuda Újság híreit és a www.obuda.hu oldal Városfejlesztés menüpontját.
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I. ütem III. ütem

II. ütem

IV. ütem

I. 
2018. október 15. 7:00 - 2019. április 30.
Kérjük, hogy a munkakezdés időpontjáig 
járműveikkel az elzárt területet 
szíveskedjenek elhagyni!

II. 
2018. november- december
Szakaszosan végzett munkálatok, 
az ingatlanok folyamatos 
megközelíthetőségének biztosításával.

III.
2019. január - április 30.
Lezárt terület!

IV.
2019. január- március
Gyalogosforgalom a II. ütemben átadott 
járdán biztosított!

Szépvölgyi úti park felújításának munkaterve


