
Budapest II. Kerületi Önkormányzat 
 
 
A II. kerület területét és lakosságát tekintve az ország legnagyobb településeivel vetekszik. A 
városrészben évről évre több kisgyermek születik, ezért nagy hangsúlyt kap a családok 
segítése, támogatása. A legkisebbek növekvő számára tekintettel folyamatosan nő a bölcsődei 
és óvodai férőhelyek iránti igény. A kerület ezért fontosnak tartja, hogy a már meglévő 
épületeket felújítsa, és a férőhelyek számát bővítse, aminek köszönhetően már minden 
kerületi óvodásnak és bölcsődésnek jut hely gyermekellátó intézményeiben. A kerület 
iskoláiban folyamatosak a beruházások, felújítási és karbantartási munkálatok.  
2009-ben került sor a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új, Horvát utcai 
helyiségcsoportjának felújítására. 2014-2016 között megtörtént az intézmény Erőd utcai 
helyiségeinek bővítése. A felújítást követően kiváló lehetőség adódott a gyermekek nappali 
foglalkozásához, szabadidő hasznos eltöltéséhez, a diákok közösségi szolgálati 
tevékenységéhez. 
 
A II. kerület vezetése mindig is nagy hangsúlyt fektetett a zöldterületi fejlesztésekre a 
parkokban, játszótereken, mert kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a gyermekek egészségük 
megőrzése érdekében minél többet tartózkodjanak a friss levegőn, biztonságban játszhassanak 
és a családok együtt eltölthessenek egy kellemes napot. Az elmúlt években átadásra került 
többek között a szabadtéri felnőtt fitneszparkok és a tematikus játszóterek mellett egy Kresz 
park, és 2018 márciusában megkezdődött a máriaremetei Gyarmati Dezső Uszoda beruházás 
is. Az önkormányzat mindezek mellett a hazai madárvédelem egyedülálló szervezetével 
közösen elindította saját madárbarát programját a helyi óvodákban és bölcsődékben.  
 
A kerület számos egyéb intézkedéssel is próbálja segíteni a családokat, úgymint helyi utazási 
bérletre való jogosultság biztosítása, gyermekvédelmi kedvezmények, illetve szociálpolitikai 
eszközökkel a lakásvásárláshoz és felújításhoz nyújtott segítség.  
Programjaik között rendszeresen megjelennek a rászorulóknak, nehezebb körülmények között 
élőknek vagy éppen nagycsaládosoknak segítséget nyújtó események. Ilyen többek között a 
2013 óta nagy sikerrel futó Gyermekkarácsony vagy a karácsonyi élelmiszercsomag-osztási 
akció. Kiemelten kezelik a családokon belüli generációs különbségek leküzdését, ezért 2012 
nyarán elindították a máig népszerű Internet kortalanul tanfolyamot.  
Fontosnak tartják a fiatalok munkához jutásának támogatását és a dolgozó szülők esetében a 
napközbeni gyermekfelügyeletet is.   
 
A II. kerület 2010-ben hozta létre Kerület Kártya programját, amelynek keretében a Kerület 
Kártya és a szociálisan rászorulók által igénybe vehető Kerület Kártya+ mellett 2018-ban 
útjára bocsátották az Ifjúsági Kerület Kártyát, amely célzottan a 6-18 év közötti korosztály 
számára kínál kedvezményeket, programokat. 
 
A kerület vezetése rendkívül jó kapcsolatot ápol a helyi civilekkel, valamint egyházi 
szervezetekkel, és közösen számos, a családoknak szóló programot szerveznek, amelyre nagy 
létszámban látogatnak el nem kerületi polgárok is. 
 
 
 
 


