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Tisz telt Ke rü le ti La kó tár sa im!

A XIII. ke rü let ma gas élet mi nő sé get biz to sí tó, fenn tart ha tó és
vis  sza for dít ha tat lan fej lő dé si pá lyán van. Ezt alá tá maszt ja a
„Len dü let ben a XIII. ke rü let” cí mű, 2019-ig szó ló prog ra munk is,
amely az együtt mű kö dés re, a ki szá mít ha tó ság ra és a di na -
miz mus ra épül. A prog ram szak ma i lag meg ala po zott,
si ke re sen tel je sí tet tük ed di gi cél ja it, fel ada ta it. A ke -
rü let to vább ra is von zó, sok szí nű és él he tő vá ros rész.

Büsz kék le he tünk ar ra, hogy a Me sés kert Tag óvo da
2017-ben kü lön fé le ran gos ha zai és nem zet kö zi dí ja -
kat nyert. Öröm, hogy más ke rü le tek ből, vá ro sok ból,
kül föld ről is a „cso dá já ra” jár nak. El ké szült a Tü zér
ut cai Gyer mek kert Tag óvo dánk is, és idén tel jes kö -
rű en fel újít juk a Me se Tag óvo dát az Es kü vő köz ben.
Az ál lam el vet te az is ko lá in kat, saj nál juk, hogy
ezek fej lesz té sé re, fel újí tá sá ra ez év ben sem for dí tot tak fi gyel met.

Sok ré tű szo ci á lis szol gál ta tá sa ink a csa lá dok el té rő élet sza ka sza i hoz iga zod nak. Fe le lő sek va gyunk a ke -
rü le ti e kért, s a fe le lős ség a gon dos ko dás ról, a szo li da ri tás ról, az esély egyen lő ség meg te rem té sé ről is
szól. Élet kez dé si tá mo ga tást adunk az új szü löt tek nek, s va la men  nyi ke rü le ti gyer me ket el tu dunk he lyez ni
böl cső dé ink ben, óvo dá ink ban. To vább ra sem fe led ke zünk meg az ál la mi is ko lá ba já ró gyer me kek ked vez -
mé nye i ről. Egye dül ál ló an se gít jük a kis ma má kat, ak tív idős kort biz to sí tunk nyug dí ja sa ink nak. Ka pasz ko -
dót nyúj tunk, új esélyt adunk a leg in kább rá szo ru lók nak. Az ön kor mány zat tá mo ga tá si rend sze ré nek szán -
dé ka, hogy esélyt, biz ton sá got je lent sen XIII. ke rü le ti nek len ni.

Az ön kor mány zat ok kö zül el ső ként vá sá rol tunk CT- és MR-gé pe ket: sa ját for rás ból 800 mil lió fo rin tot köl -
töt tünk ezek re a csúcs tech no ló gi á jú esz kö zök re. A ke rü le ti egész ség ügy leg ha té ko nyabb pre ven ci ós te -
vé keny sé ge a szű rő vizs gá lat ok meg szer ve zé se a szak ren de lő-in té ze tek ben.

Épül az ön kor mány zat ed di gi leg na gyobb, 4 mil li árd fo rin tos be ru há zá sa, a Klap ka Szol gál ta tó ház. 2018 el -
ső fe lé ben át ad juk a tel je sen fel újí tott Láng Mű ve lő dé si Köz pon tot. Idén be köl töz het nek a la kók az újabb
pas  szív mi nő sí té sű, 23 la ká sos ön kor mány za ti bér há zunk ba. Va la men  nyi fej lesz té sün ket sa ját erő ből, ál -
la mi for rá sok nél kül fi nan szí roz zuk.

Az ün ne pek után új ra itt van nak a hét köz nap ok, a mun ka foly ta tó dik. Kö szö nöm tá mo ga tá su kat, együtt mű -
kö dé sü ket. Bíz zunk ma gunk ban, együtt to vább ra is nagy fel ada tok meg ol dá sá ra va gyunk ké pe sek! Épít -
sük, szé pít sük kö zös ott ho nun kat, sze re tett ke rü le tün ket.

Bu da pest, 2018. ja nu ár
Dr. Tóth Jó zsef

pol gár mes ter



� A Sza bolcs és a Te ve ut cá ban be fe jez tük az épü -
le tek sza ná lá sát; meg kez dőd het a te rü let  fej lesz -
tése. Több száz bér lőn ket jobb kö rül mé nyek kö zé
köl töz tet tük.
� A Kar tács ut cá ban foly ta tó dik az új, 23 la ká sos
pas  szív jellegű bér ház épí té se; át adása 2018 el ső fe -
lé ben vár ha tó.
� A Jász ut ca 72. alat ti in gat la non megkezdtük egy
35 la ká sos bér ház épí té sé nek elő ké szí té sé t. 
� La kás pá lyá za tot ír tunk ki 71 la kás ra.
� Foly tat tuk a szük ség la kás ok fel szá mo lá sát:
647 ön kor mány za ti tu laj do nú szük ség la kás ból
13 ma radt la kot tan.
� Pá lyá za tot ír tunk ki 18 „fecs ke” la kás ra, és to -
vábbi 5 la kást hir det tünk meg 35 év alat ti fi a ta lok
szá má ra. Az épü lő Kar tács ut cai pas  szív bér -
házban négy fecs ke lakást jelöltünk ki hasz no sí -
tás ra.

� A tár sas há zak szá má ra épü let kor sze rű sí tés re
2017-ben mint egy 100 mil lió fo rint ka mat men tes hi -
telt nyúj tot tunk, en nek ré vén 772 csa lád élet kö rül -
mé nyei ja vul tak.
� Pá lyá za tot ír tunk ki 48 la kás bér le ti jo gá ra olyan
ke rü le ti la ko sok nak, akik bér la kás sal nem ren del -
kez nek.

�Az ön kor mány zat ok há rom éve nem kap nak köz -
pon ti tá mo ga tást a se gé lye zés re. Pénz be li és ter -
mé szet be ni tá mo ga tás ra több mint 800 mil lió fo rin -
tot for dí tot tunk saját forrásból.
� Te le pü lé si tá mo ga tást 15 ezer csa lád ré szé re ad -
tunk.
� A la kás ál la got ja ví tó ki sebb kar ban tar tá si mun -
kák költ sé gét rész ben át vál lal ta az ön kor mány zat.
A pá lyá zat út ján igé nyel he tő tá mo ga tás aka dály -
men te sí té si mun ká la tok kal bő vült.

– a lak ha tás biz ton sá gá ért

– a sze gény ség és a le sza ka dás el len
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be fo ga dó ke rü letként

Dé ry né Kan tó Eri ka tár sas ház -
ke ze lő
Az el múlt két esz ten dő ben 2-2
tár sas ház fel újí tá sá hoz nyer -
tünk pá lyá za ti tá mo ga tást az
ön kor mány zat tól. En nek ré-
vén iga zi épí té sze ti ér té ke ket
si ke rült meg óv nunk a pusz tu -
lás tól:  hom lok za tok, fel vo nók,

er ké lyek és füg gő fo lyo sók fel újí tá sá ra ke rül he tett
sor. A ke rü let ben jár va min den ki lát hat ja, hogy a
fel újí tá sok tá mo ga tá sá ra biz to sí tott pénz jól hasz -
no sul.

MIT TETTÜNK...?

A Kartács utcai új, passzív jellegű bérház
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MIT TETTÜNK...?

�Ön kor mány za tunk to vább ra is se gít sé get nyújt a
rá szo rul tak lak ha tá sá nak biz to sí tá sá hoz; 135 mil lió
fo rint ös  szeg ben hoz zá já ru ltunk 1851 ház tar tás
lakásfenntartá s költ sé gé hez.
�A meg vál to zott mun ka ké pes sé gű ek fog lal koz ta -
tá sát 77 mil lió fo rint tal tá mo gattuk. Park gond no ko -
kat 7 hely szí nen (ját szó te re ken, köz par kok ban) fog -
lal koz ta tunk. 
�Az ön kor mány zat több mint 80 mil lió fo rint tá mo -
ga tás sal tet te kön  nyeb bé a nagy csa lá dos ok, tá mo -
ga tás ra szo ru lók ka rá cso nyi ké szü lő dé sét.
� Együtt mű kö dé sünk alapján a Ma gyar Vö rös ke -
reszt től min den hó nap ban 25 csa lád ka pott élel mi -
szer cso ma got.
�Élet kez dé si tá mo ga tást nyúj tot tunk 241 új szü lött
csa lád já nak; ba ba kö szön tő cso ma got 851-en
kaptak. 
� Az ön kor mány zat anya gi lag se gí tet te az ál ta lá -
nos is ko lás gyer me kek tan év kez dé sét. Be is ko lá zá si
utal ványt biz to sí tot tunk 2139 fő ré szé re.

� 3500 csa lád nak ter mé szet be ni élel mi szer ado -
mányt jut tat tunk.
�Az An gyal föl di Szo ci á lis Egye sü let Ta hi út 74. alat ti
bolt ja nyer te „Az év üz le te” dí jat. 
� 27 rá szo ru ló kis ma ma ka pott tá mo ga tást
tömegközlekedési bér let hez.

Bog nár György, az An gyal föl di
Szo ci á lis Egye sü let Ta hi út 74.
szám alat ti, „Az év üz le te” dí jat
el nyert bolt já nak ve ze tő je
Mun ka tár sa im mal na gyon meg -
le pőd tünk, ami kor meg tud tuk,
hogy a vá sár lók sza va za tai alap -
ján mi nyer tük el a ke rü let leg jobb
üz le té nek el is me ré sé re szol gá ló,

az ön kor mány zat ál tal ala pí tott dí jat, amely nek át -
vé te le egy be esett a bolt kor sze rű sí té sé nek be fe je -
zé sé vel. A ki tün te tés hí ré re nö ve ke dett a for gal -
munk, gya ra po dott a törzs vá sár lók kö re.

...be fo ga dó ke rü letként

Alma-, hagyma-, burgonyaakció

Családi Nap a Prevenciós Központban



�A kép vi se lő-tes tü let a la kás hoz ju tás tá mo ga tá s
könnyebb elnyerése érdekében az ed di gi ke re tét
30 mil lió fo rint ra meg emel te.
� A ke rü le ti la ko sok kö zül part ner kár tyá val
8300-an ve het tek át bur go nyát, hagy mát és al mát
17 hely szí nen. Az idős, ne he zen moz gó la ko saink nak
otthonukba szál lí tot tuk a zöld sé ge ket, az al mát. 

� A köz te rü let-fel ügye let lét szám bő ví té sé vel
egyi de jű leg be ve zet tük a 24 órás ügye le ti, ké -
szenlé ti szol gá la tot. A vi de o ka me rás tér fel ügye -
le ti rend szer bő ví té sé vel és 150 ka me ra kor sze -
rűsí té sé vel to vább fej lesz tet tük a há ló za tot,
növel tük a rend szer hez tar to zó re a gá ló erő
nagysá gát.
� Ön kor mány za tunk éven te 30 mil lió Ft tá mo ga -
tást nyújt a BRFK XIII. Ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság -
nak. A Fő vá ro si Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság
Észak-pes ti Ka taszt ró fa vé del mi Ki ren delt ség nek
és az An gyal föld Pol gár őr Szer ve zet nek 2-2 mil lió Ft
tá mo ga tást ad tunk a közbiztonság javítása ér-
dekében.

� A Pre ven ci ós Köz pont ut cai szo ci á lis mun ká sa i -
nak fo lya ma tos a je len lé te a köz te rü le te ken, és
közreműködnek hét vé gen ként a rend őr ség ál tal
szer ve zett if jú ság vé del mi ak ci ók ban. Ti zen egy ál ta -
lá nos is ko lá ban vannak jelen szo ci á lis mun kásaink.
� Újlipótváros for gal mi rend jé nek ja ví tá sá ért
Tempo 30 öve ze te ket ala kí tot tunk ki. 2018-ban újabb
két zó ná val bő vít jük a for ga lom csil la pí tott öve ze -
teket.
�A kép vi se lő-tes tü let kez de mé nyez te a Köz úti In -
tel li gens Ka me ra há ló zat (VÉDA) rend szer ki épí té -
sét a Vá ci úton a Ba bér ut cai ke resz te ző dés nél. Költ -
sé gének egy részét át is vállalja.
� A Pol gár őr ség az ön kor mány zat tá mo ga tá sá val
vá sá rolt egy új gép jár mű vet a ko ráb bi szol gá la ti
gép ko csi he lyett. A korszerű au tó meg kön  nyí ti a jár -
őrö zé sek el lá tá sát, fenn tar tá sa ol csóbb, ta ka ré -
kosabb.
� Az idős em be rek ál do zat tá vá lá sá nak meg elő zé -
se ér de ké ben a kü lön bö ző trük kös csa lá si mód sze -
rek meg is mer te té sé ért tá mo gat tuk az „Öreg hi bák
és bak lö vé sek” cí mű in te rak tív szín há zi pro duk ció
lét re ho zá sát és be mu ta tá sát, me lyet ed dig öt al ka -
lom mal lát ha tott a kö zön ség.

– a köz biz ton ság ja ví tá sá ért 
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Sza bó György, az An gyal föld
Pol gár őr Szer ve zet al el nö ke
Az ön kor mány za ti tá mo -
gatás nak kö szön he tő en új
ke rék pá ro kat vá sá rol hat -
tunk és ki cse rél het tük a
szer ve zet 14 éves szol gá la ti
au tó ját is. A pénz ben is ki fe -
jezés re jut ta tott bi zal mat
pol gár őre ink ön zet len és lel ki is me re tes mun ká val
há lál ják meg. A ja vu ló mun ka kö rül mé nyek tük -
röződ nek a pol gár őr ség mun ká já nak ered mé -
nyes sé gé ben is.Tempo 30 övezet az Újlipótvárosban



L
E

N
 D

Ü
 L

E
T

 B
E

N
 A

 X
II

I.
 K

E
 R

Ü
 L

E
T

 2
01

7

4

� A leg na gyobb nem zet kö zi in gat lan szö vet ség,
a FIABCI ran gos dí já val  fe jez te ki, hogy vi lág szín vo -
na lú a XIII. ke rü let új já épí té se, WORLD Silver Winner
díj jal is mer te el a ke rü let két év ti ze des mo der ni zá -
cióját. 
� A hos  szú tá vú vá ros po li ti kai prog ra munk kal, az
In teg rált Te le pü lés fej lesz té si Stra té gia és a Ke rü le ti
Épí té si Sza bály zat meg al ko tá sá val, a kü lön bö ző
szak mai prog ra mok ki dol go zá sá val ki szá mít ha tó
sa ját fej lesz tés po li ti kát kí ná lunk a ke rü le ti la kók nak
és a be fek te tők nek.
� El ké szült a ke rü le ti Te le pü lés ké pi Ar cu la ti Ké zi -
könyv, mely se gí ti a ke rü let jö vő kép ének ki ala kí tá -
sát, ér té ke i nek meg őr zé sét a lakosság és a szak em -
be rek szá má ra.
� A Klap ka ut cá ban 33 la kás sal új szol gál ta tó ház
épül. A 4 mil li árd fo rin tos egyedülálló be ru há zás a
kör nye ző köz te rü le tek fej lesz té sé vel a tér ség meg -
úju lá sát szol gál ja. A kör nye zet tu da tos fej lesz tés
mellett élel mi szer-áru há zat és több üz le tet ala kí -
tunk ki benne.
� A Gidófalvy La jos la kó te lep át fo gó zöld fe lü le ti
felújí tá sa kor új ját szó esz kö zök kel bővült a terület.
A köz vi lá gí tás ja ví tá sá val megszé pült a környezet.
� A Vi za fo gó la kó te lep köz te rü le ti fejlesztését a
Nép für dő ut ca 15-19-21. töm bök ál tal kö rül ölelt zöld -
te rü le tek meg újí tá sá val, gu mi fe lü le tű ját szó tér rel
foly tat tuk.
� Az önkormányzat által alapított Épí té sze ti dí jat
Sza bó Ta más Já nos DLA, Ybl Mi klós-dí jas épí tész, a
Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia ren des tag ja nyer te el.
Ki egyen sú lyo zott és ma gas szín vo na lú ter ve zői
mun kát vég zett pél dá ul a Cen ter ház, Fó kusz ház,
Ikon ház, Pre mi er ház ter ve zé sé vel.

�A balesetveszélyek elkerülése érdekében Kiss and
Ride (K+R) par ko lást hoz tunk lét re a Hegedüs Gé za
Ál ta lá nos Is ko la előtt. Az új parkolóterület ki lenc vá -
ra ko zó he lyén a gye rme kek biz ton sá go san tud nak
ki - és beszáll ni az au tó ba.
�Fel újí tot tuk a Frangepán ut ca, Kesz ke nő ut ca, Tar
ut ca, Szent Lász ló út, Tomori ut ca és a Thurzó ut ca
egy-egy sza ka szát. Ös  sze sen 7850 m2 út és 1560 m2

jár da újult meg 320 mil lió fo rint ér ték ben.
� Kubala Lász ló ról, az FC Bar ce lo na fut ball le gen -
dá já ról köz par kot ne vez tünk el An gyal föl dön, kö zel a
Va sas sport klub hoz, amely nek szí ne i ben a vi lág hí res
spor to ló egy kor ját szott.
� A ke rü letünk 10 éves fej lő dé sét be mu ta tó ki ál lí -
tást Bécs-Floridsdorf, Kassa-Délváros, Eszék és
Szováta test vér vá ro sa ink ban is be mu tat tuk.
� Az újlipótvárosi Ér ték vé del mi Tá mo ga tás pá lyá -
za ton 6 épü let fel újí tá sá hoz nyer tek el vis  sza nem
té rí ten dő tá mo ga tást a tár sas há zi kö zös sé gek új
ut cai hom lok zatok, er ké lyek, be já ra ti ka pu aljak és
bel ső kö zös sé gi te rek hely re ál lí tá si mun ká la ta i ra.

MIT TETTÜNK...?

a komp lex vá ros fej lesz tésért

A Klapka utcában szolgáltatóház épül
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�Ön kor mány za tunk a gyer me kek nap köz be ni el lá -
tá sá nak sze mé lyi té rí té si dí ját át vál lal ta a szü lők től.
� Ja nu ár ban ad tuk át a Vi za fo gó la kó te lep tel jes kö -
rű en fel újí tott „Ugri-bugri” böl cső dé jét. A re konst -
ruk ció költ sé ge 420 mil lió fo rint volt.
�A Tü zér ut cai Gyer mek kert Tag óvo dát meg kö ze -
lí tő leg 600 mil lió fo rint ból kor sze rű sí tet tük. Több lett
a fé rő hely és meg újult az ud var is. Az Örö kös Zöld
Óvo da cí met el nye rő in téz mény ben egye di ját szó -
sze rek és madárles is se gí tik a kör nye zet tu da tos
ne ve lő te vé keny sé get.
�A Thurzó ut cá ban a Nap su gár Óvo da 120 mil lió fo -
rin tos meg újí tá sá val kü lön le ges, egye di ját szó sze -
rek és fű szer kert se gí ti a pe da gó gu sok mun ká ját.
� Meg kez dőd ött a Me se Tag óvo da (Es kü vő köz)
több száz mil lió fo rin tos kor sze rű sí té si mun kálata;
be fe je zé se 2018 nya rán vár ha tó.
� Az ud va ri ho mo ko zó kat min den böl cső dei te lep -
he lyen és csa lá di nap kö zi ben el lát tuk ár nyé ko lás vé -
de lem mel.

� Az új és fel újí tott óvo dá ink ban, böl cső dé ink ben
hang- és fény-, va la mint sóte rá pi ás szo bát vagy só-
ho mo ko zót épí tet tünk.
� To vább bő vült a Ma nó Vi lág Két nyel vű Óvo dai
Prog ram, mely hez újabb 25 kis gyer mek csat la ko -
zott. A prog ram ban így ös  sze sen 13 cso port ban 325
gyer mek vesz részt.

a gyer me ke in kért

Kavalecz An gé la, a Zöld Ág Tag -
óvo da ve ze tő je, a Fő vá ro si Ön -
kor mány zat ál tal ala pí tott Bárczi
Ist ván-díj 2017. évi ki tün te tett je
Köz is mert, hogy a ke rü let gyer -
mek in téz mé nye i nek fel sze relt sé -
ge és az élet kez dés re tör té nő fel -
ké szí tést szol gá ló pe da gó gi ai
prog ra mok ma ga san meg ha lad ják
az or szá gos és a fő vá ro si át la got. De azt ta lán ke ve -
seb ben tud ják, hogy az ön kor mány zat meg kü lön böz -
te tett fi gyel met for dít a te rü le ten dol go zók meg be -
csü lé sé re, fo lya ma tos to vább kép zé sé re és mun ka -
kö rül mé nye ik fej lesz té sé re is.

Minden gyerek helye biztosított

Megújuló játszóterek



L
E

N
 D

Ü
 L

E
T

 B
E

N
 A

 X
II

I.
 K

E
 R

Ü
 L

E
T

 2
01

7

6

�Az An gyal föl di Gyer mek- és Ifjúsági Ház Tü csök -
ta nyá ján a Ját szó ház dél előt ti prog ram jai a 3 év alat -
ti ki csi nye ket és szü le i ket, a hét vé gi prog ra mok a
10 év alat ti gyer me ke ket vár ják kö zös, tar tal mas,
csa lá di együtt lét re. 
� A ke rü let óvo dá sai – 13 tag óvo dá ból ös  sze sen
559-en – he ten te négy szer vet tek részt test tar tás -
ja ví tó és lab dás fog lal ko zá so kon az An gyal föl di
Sport köz pont ban.
� To vább ra is meg szer vez zük a „XIII. Ke rü le tért”
ta nul má nyi ver senyt. A 2016/2017-es tan év ben 6 is -
ko la 12 osz tá lya, ös  sze sen 256 ta nu ló vál lal ta a meg -
mé ret te tést: a Hu nya di Má tyás Ál ta lá nos Is ko la Vi -
za fo gó Tag is ko lá já nak di ák jai nyer tek.
� Meg újí tot tuk a mar git szi ge ti gyer mek tá bor mű -
kö dé sét. Új, kre a tív prog ra mo kat aján lot tunk szak -
sze rű fel ügye let és egész sé ges kör nye zet mel lett.
� A 17. an gol nyel vű tá bo run kat szovátai, kas sai és
eszé ki test vér vá ro si fi a ta lok rész vé te lé vel szer -
vez tük meg.

� Foly tat tuk a nagy si ke rű Va ká ció-ak ció szü ni dei
tá bo run kat; a nagy ér dek lő dés re va ló te kin tet tel két
hely szí nen vár tuk a ke rü le ti gyer me ke ket és di á ko -
kat. 2017-ben ös  sze sen 392 gyer mek vett részt a tá -
bor ban.
� Ta nul má nyi ösz tön díj tá mo ga tás ban – 15 ezer fo -
rint – ré sze sí tet tünk 1184 di á kot.
� Az ECDL (7 mo dul) vagy ECDL Start (4 mo dul)
vizs ga dí já hoz pá lyá za ti úton kap hat tak tá mo ga tást
29-en, akik kö zép fo kú ta nu lói jog vi szon  nyal ren del -
kez tek és el ér ték a 4,8-as ta nul má nyi át la got.
� Meg hir det tük a Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si
Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá za tot a hát rá nyos
hely ze tű, szo ci á li san rá szo ru ló fi a ta lok tá mo ga tá -
sá ért; 67 pá lyá zót tá mo gat tunk.
� A Pre ven ci ós Köz pont ban meg nyi tot tuk a nem -
zet kö zi szin ten is el ső, drogprevenciót szol gá ló in -
gye nes szabadulószobát.
� 30-30 ezer fo rint tá mo ga tást ka pott 37 ki tű nő re
érett sé gi zett di ák.

MIT TETTÜNK...?

Formanek An na má ria, a Csa ta ut cai
Ál ta lá nos Is ko la Arany Dip lo má val
el is mert kó ru sá nak ve ze tő je, az
Ének lő If jú ság ver seny so ro zat 2017.
évi Kar na gyi ván dor dí já nak bir to ko sa
Na gyon jó nak tar tom, hogy a ke rü le ti
ön kor mány zat an nak el le né re foly -
tat ja a ta nu ló if jú ság szá má ra évek
óta meg ren de zett prog ram ja it, hogy

az is ko lák fenn tar tá sa már ál la mi fel adat. Az Ének lő If -
jú ság, a Jó ta nu ló, jó spor to ló, a Ke rü le ti ta nul má nyi ver -
seny és a töb bi, ha son ló if jú sá gi prog ram vál to zat la nul
nép sze rű a pe da gó gu sok és a di á kok kö ré ben.

a gyer me ke in kért

Elismerjük a kiválóak teljesítményét
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� A Szo ci á lis Szol gál ta tó Köz pont 980 fé rő hel  lyel
mű köd te ti az idő sek nap pa li el lá tá sát. A klub he lyi sé -
gek a ke rü let tel jes te rü le tét le fe dik. 
�An gol nyelv ok ta tá son 25 fő vesz részt a Gyer mek
té ri Idő sek Klub já ban; az in for ma ti kai kép zést a Vi -
seg rá di és a Zsi nór ut cai Idő sek Klub já ban tar tot tuk
meg. 
�Hoz zá já rul tunk a nyug díj sze rű el lá tás ban ré sze -
sü lők uszo da lá to ga tá sá nak költ sé ge i hez. Az ELMŰ
uszo dá ban he ten te át la go san 22 fő ve szi igény be a
le he tő sé get. Part ner kár tyá val té rí tés men tes a
szol gál ta tás.
�Az An gyal föl di Sport köz pont ban he ten te két szer
szer vez tünk gyógy- és kon di ci o ná ló tor nát al kal -
man ként 60-70 fő rész vé te lé vel.
� A leg több dí jat el hoz va si ker rel vet tünk részt az
ost ra vai Idő sek Olim pi á ján.

� Meg szer vez tük a szo ci á lis in téz mé nyek nyílt
nap ját, hogy mi nél töb ben meg is mer jék mű kö dé sét,
szak mai prog ram ját, szol gál ta tá sa it.

a nyu godt, ak tív idős korért

Krizsanicsné Torda Ve ro ni ka,
a De rűs Al kony Idő sek Klub ja
veze tő je
Az el múlt esz ten dő ben már ötö -
dik al ka lom mal si ke rült meg -
nyer nünk a ke rü le ti idő sek klub jai
kö zött év ről év re meg ren de zett,
több for du ló ból ál ló ver senyt,
ami nagy örö möt szerzett klub -
tagjaink nak. Ez a ver seny so ro zat is hoz zá já rul
ahhoz, hogy a vá ros rész idős la ko sai te vé keny, vál -
toza tos, kö zös sé gi prog ra mok ban gaz dag éle tet
élhes se nek.

Az önkormányzat rendezvényei az idős emberek körében is népszerűek
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� A köz te rü le ti in gye nes wifit hasz ná lók szá ma
23 312 fő re nőtt. A le fe dett te rü le tet az el múlt év ben
a „vi zes vi lág baj nok ság” kö rü li te rü le tek kel bő ví tet -
tük. Több nyel vű app li ká ci ót ké szí tet tünk a vb ide jé -
re az ide ér ke ző ven dé gek jobb tá jé koz ta tá sá hoz. A
„Bu da pest XIII.” al kal ma zá son az ese mény hez kap -
cso ló dó ak tu a li zált nyi tó ol dal lal je lent kez tünk.
� Gyer mek in téz mé nye ink ben online be fi ze tés -
prog ra mot ve zet tünk be. A szü lők po zi tí van fo gad -
ták a webes fi ze tés le he tő sé gét. A rend szert a böl -
cső dék ese té ben 62%-uk, az óvo dá sok ese té ben
29%-uk, az is ko lá sok ese té ben 64%-uk hasz nál ja.
� A Te le pü lé si Ön kor mány zat ok Szö vet sé ge is
díjazta, hogy ki kér jük az egyes la kó kö zös sé gek vé le -
mé nyét az adott te rü let fel újí tá sa előtt.
� A szo ci á lis rá szo rult ság mér té ké ben hoz zá já rul -
tunk 17 fő internet-előfizetési dí já hoz, akik nap pa li
kép zés ben fel ső fo kú ta nul má nyo kat foly tat nak.
� Az ön kor mány za ti Hír le vél szol gál ta tá sun kat
5200 cím hely re küld jük ki.

� Az ECDL Start tan fo lya mon ta vas  szal 29 kis ma -
ma szer zett bi zo nyít ványt. Új don ság, hogy ké rés re
le he tő sé get adunk +3 mo dul (pre zen tá ció, adat bá -
zis-ke ze lés, kép szer kesz tés) el sa já tí tá sá ra is.
� Meg újult az ön kor mány zat hon lap ja. Meg je le né -
sé ben, szín vi lá gá ban és struk tú rá já ban is meg fe lel a
mai kor kö ve tel mé nye i nek. 

MIT TETTÜNK...?

a di gi tá lis ke rü letért

Hutvágner Re gi na édes anya, a
Csi pet Csa pat Böl cső de szü lői kö -
zös sé gé nek tag ja
Nagy örö münk re szol gált, hogy az
ön kor mány zat le he tő vé tet te a
té rí té si díj elekt ro ni kus úton tör -
té nő be fi ze té sét. Ez zel sok kel le -
met len ség től sza ba dul tunk meg,
nem okoz gon dot a be fi ze tés ha -

tár ide jé nek be tar tá sa, és egy pil la nat alatt ele get tu -
dunk ten ni a be fi ze té si kö te le zett sé günk nek. Lát -
szó lag nem nagy ügy ről van szó, de az ilyen ap ró sá gok
is hoz zá já rul nak a hét köz nap ok él he tőb bé vá lá sá hoz. Véleménytábla a Vizafogón

Az új kismama ECDL bizonyítványok
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� A Rozsnyay ut cá ban zaj lik a Láng Mű ve lő dé si
Köz pont re konst ruk ci ó ja, amely re 1,3 mil li árd fo rin -
tot költ az ön kor mány zat. Mo der ni zál juk az in téz -
ményt, ugyan ak kor meg őriztük a het ve nes évek
épí té sze té nek jel lem ző it.
�Ren dez vé nye ink és szol gál ta tá sa ink ma gas szín -
vo na lú ki vi te le zé sé re hang súlyt fek te tünk. A sok szí -
nű sé get tük rö zi, hogy éven te 4500 kul tu rá lis ren -
dez vényt tar tunk.
� 2017-ben is nyolc hely szí nen szer vez tük meg a
La kó kö zös sé gi Na po kat, me lyek egy-egy vá ros -
rész ben élők szá má ra ki kap cso ló dá si le he tő sé get
ad tak – erő sít ve az ös  sze tar to zás ér zé sét. Ze nés,
tán cos mű so rok, sport ver se nyek, ját szó há zak,
egész ség ügyi ta nács adás vár ták az al kal man ként
400-500 ér dek lő dőt.
� A Va ká ció-ak ció szü ni dei tá bo runk ban közel 400
gyer mek a „Multikulturális szín te rek” ke re té ben
meg is mer ked he tett egyes nem ze tek szo ká sa i val,
ha gyo má nya i val.

�A Ke rü le ti Nem ze ti sé gek Fesz ti vál ján mu tat koz -
tak be a vá ros rész ben élő nem ze ti sé gek a Szent
Mihály-temp lom mel let ti té ren.
� Gyer mek na pon ját szó te ret szer vez tünk, ahol a
nem ze ti sé gek sa ját né pi ha gyo mány őr ző já té ka it is -
mer het te meg és pró bál hat ta ki min den ér dek lő dő.
� 2017-ben 11 em lék táb lát avat tunk.
� Az an gyal föl di Tripoliszból szár ma zott Cziffra
György em lé ké re If jú Te het ség dí jat ala pí tott a ke -
rület.
� Ve len cei If jú sá gi tá bo runk ban tűz ra kó he lyet lé -
te sí tet tünk, tér rácsbur ko la tot, gu mi bur ko la tos
sport pá lyát épí tet tünk, fel újí tot tuk a tér vi lá gí tást
és új tér han go sí tást ál lí tot tunk üzem be. 

a kul tu rált szó ra ko zásért

Kokics Dorina Fan ni, a Liszt Ferenc
Ze ne mű vé sze ti Egye tem Bar tók
Bé la Ze ne mű vé sze ti Szak gim ná -
zi um vég zős hall ga tó ja, az ön kor -
mány zat ál tal ala pí tott Cziffra
György Díj If jú Te het ség ka te gó -
riá já nak ki tün te tett je
Tíz éve kla ri né to zom, és ez az el ső
mű vé sze ti el is me rés, amit a já té -
kom mal ki ér de mel tem. Na gyon büsz ke va gyok a díj ra,
amely nek ér té két nö veli szá mom ra, hogy a la kó he lyem
ön kor mány za tá tól kap tam. Úgy ér zem, hogy ez az el -
is me rés jó jel a to váb bi ze nei pá lya fu tá som ra néz ve.

Egyre több látogató a Lakóközösségi napokon
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�Az ön kor mány zat 2017-ben is tá mo gat ta a leg jobb
után pót lás-ne ve lő mű he lye ket: többek között a Va -
sas SC, a Bp Hon véd SE, az An gyal föl di Pol gá ri Lö -
vész egy let egye sü le te ket. 
�Kül föl di szak mai ta pasz ta la to kat sze rez tünk a tíz
eu ró pai or szág rész vé te lé vel zaj ló Vital Cities pro -
jekt so rán – ki emelt fi gye lem mel a la kos ság ön szer -
ve ző dő rek re á ci ós spor to lá si te vé keny sé gé re.
� A Nő vér és a Rad nó ti Mik lós ut cai tan uszo dá ban
az óvo dá sok és al só ta go za tos gyer me kek sa já tí tot -
ták el az úszás alap ja it. A két hely színt he ten te ösz -
 sze sen 33 cso port, 950 gyer mek lá to gat ta.
�Fitneszeszközökkel bő ví tet tük a Kas sák par kot; a
Szent Lász ló ut cai Lo vag kert be, a Fu tár park ba és a
Ta hi ut cai la kó te lep re 5-5 sport szert he lyez tünk ki.
�Hu szon ötö dik al ka lom mal kö szön töt tük azo kat a
ke rü le ti ta nu ló kat – ve lük együtt az őket si ke re sen
fel ké szí tő test ne ve lő ta ná ro kat, edző ket –, akik az
év fo lya mán ki ma gas ló an sze re pel tek a bu da pes ti,
or szá gos és nem zet kö zi ver se nye ken.

� A Nyi tott hét vé ge prog ram so ro zat ba 3 ke rü le ti
ál ta lá nos is ko la (3 tor na te rem mel és 2 sza bad té ri
mű fü ves pá lyá val), az Új pa lo tai úti Sport te lep (mű -
fü ves pá lyá val, a bowlingklub bal és a tor na szo bá -
val), 2 kon di ci o ná lóte rem és a Ta hi úti Lő tér ke rült be
hely szín ként az An gyal föl di TTE köz re mű kö dé sé vel.
Több ez ren él tek a hét vé gi spor to lás le he tő sé gé vel.
�A nyá ri hó na pok ban ne ves szak em be rek be vo ná -
sá val több sza bad té ri hely szí nen in gye nes fit-
neszedzéseket szer vez tünk, ame lyek hez több ez ren
csat la koz tak.
� A ke rü let Ki vá ló If jú sá gi Spor to ló ja el is me rést 35
if jú spor to ló ve het te át, 19 edző és 8 egye sü le ti el nök
el is me rő ok le ve let ka pott. 
� „Van moz gás te rünk!” programsorozat kereté-
ben az An gyal föl di Sport köz pont adott ott hont a
Csa lá di Sport nap ese mé nye i nek.
�A 2016/2017-es tan év sport ver senyrend sze ré ben
19 is ko la (köz tük 3 szak is ko la és 1 szak kol lé gi um)
21 ver seny szám ban, 5 kor cso port ban több mint
40 ver seny na pon több ezer ta nu ló val vett részt.

MIT TETTÜNK...?

a sza bad idős sportért

Dé vé nyi Ben ce karatéka, a Hon -
véd Takara SE ver seny ző je, 2017.
év ben kor osz tá lyos vi lág baj nok
és or szá gos baj nok
Nagy öröm és meg tisz tel te tés
szá mom ra, hogy ered mé nyeim -
mel be ír hat tam a ne vem a XIII. ke -
rü let sport tör té ne té be, rá adá sul
az is ko lai ered mé nye im is ja vul -

tak. Egész csa lá dom itt él, na gyon sze re tem ezt a vá -
ros részt, kü lö nö sen a Szent Ist ván par kot és kör nyé -
két. Jó len ne, ha a kö vet ke ző évek ben to váb bi si ke rek -
kel is öreg bít het ném a Hon véd és a ke rü let hír ne vét.

Szabadtéri fitneszedzés a Gyermek téren
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� A ke rü let az ön kor mány zat ok kö zül el ső ként vá -
sá rolt CT- és MR-gé pe ket: sa ját for rás ból 800 mil lió
fo rin tot köl tött rá juk. Ilyen kor sze rű CT- és csúcs -
tech no ló gi á jú MR-be ren de zés ből Eu ró pá ban csak
né hány van. A ke rü le ti la ko sok szá má ra a CT- és MR-
vizs gá lat té rí tés men tes – rö vid vá ra ko zá si idő vel.
� Szak mai part ne rek be vo ná sá val egész ség meg -
őr ző és pre ven tív prog ra mo kat szer ve ztünk. A La -
kó kö zös sé gi na pok ke re té ben el ső se gély- és új ra -
élesz tés-be mu ta tót, fo gá sza ti szak ta nács adást,
egész ség ügyi mé ré se ket, ta nács adást biz to sí tunk a
lá to ga tók nak.

� Az Élet mód nap ren dez vé nye in az ökotudatos
élet mó dé volt a fő sze rep. Az egyes pa vi lo nok ban a
há zi pa ti ká val kap cso la tos tud ni va lók kal, mas  százs -
 zsal, vér adás sal, dietetikai, ho me o pá ti ás, száj ápo lá -
si ta nács adás sal, lá tás vizs gá lat tal vár tuk a lá to ga -
tó kat.
� Újabb gyer mek or vo si és fel nőtt há zi or vo si ren -
de lő ket sze rel tünk fel klí ma be ren de zé sek kel.
� A vé dő női szol gá lat és a há zi gyer mek or vos ok
szer ve zé sé ben si ke res volt a Csa lá di nap a Pre ven -
ci ós Köz pont ban, ahol allergológiai, or to pé di ai, fo gá -
sza ti, dietetikai szű rést vé gez tek a részt ve vők nek.

a lakosság egészségéért

A kerületi lakosok gyógyulását szolgálják az új CT- és MR-berendezések a Visegrádi utcai szakrendelőben



� A meg előz he tő be teg sé gek el le ni küz de lem ben
hat ha tós se gít sé get je lent a cse cse mők rotavírus és
a fi a tal fiú kor osz tály HPV, va la mint az idős ko rú ak
Pneumococcus fer tő zés el le ni, az ön kor mány zat ál -
tal tá mo ga tott vé dő ol tá sa. Együt te sen e le he tő sé -
ge ket 943 ke rü le ti la kos vet te igény be 2017-ben.
�A rotavírus min den gye rek nél sú lyos has me nést,
há nyást okoz, így el ső sor ban a cse cse mő ket ki szá -
ra dás sal fe nye ge ti. A szá jon át be ad ha tó, 100%-ban
az ön kor mány zat ál tal fi nan szí ro zott  ol tást 713 ke -
rü le ti gyer mek kap hat ta meg.
�Or szá go san is egye dül ál ló, hogy 90%-os tá mo ga -
tást adunk HPV el le ni vakcinációra, a fiúpo pu lá ció
ré szé re is. Az ol tá sok ré vén csök ken het a ke rü let la -
kói kö ré ben a száj üre get, ga ra tot és vas tag be let
érin tő rossz in du la tú da ga na tok, va la mint a ne mi-
szer vi sze möl csök szá ma. Az idős ko rú ak sú lyos tü -
dő gyul la dá sát meg elő ző Pneumococcus el le ni ol tá -
sok kal együtt ez 230 főt je len tett a ke rü le ti la ko sok
kö zül.

� Já ró be teg-el lá tás ban ma gas mi nő sé gű, mo dern
di ag nosz ti kai esz kö zök – video-gasztroszkóp, UH
ké szü lé kek, en do szkó pok – egé szí tik ki a szín vo na las
te rá pi át.
� Az egy na pos se bé sze ten biz ton sá gos ste ri li zá ló
ké szü lé kek, al ta tó gép, mű tő asz tal se gí ti a hat szak -
má ban te vé keny ke dő szak or vos ok mun ká ját. 
�Rek re á ci ós szo ba mű kö dik a Pre ven ci ós Köz pont -
ban. A szol gál ta tás part ner kár tyá val ren del ke ző la -
ko sok szá má ra té rí tés men tes.
�A szak or vo si la kos sá gi szű rő prog ra mok öt szak -
te rü le ten éven te 8 hó na pon át zaj la nak. Az el múlt
év ben az ön kén tes, egész ség tu da tos gon dol ko dás
szel le mé ben vég zett szű ré se ken kö zel 1000 fő vett
részt. A be uta ló nél kü li in gye nes szű rő vizs gá lat ok
szá ma év ről év re nö vek szik a la kos ság szük ség le -
teinek meg fe le lő en. 
� Az is ko lai egész ség meg őr ző-szű rő prog ram ke -
re te in be lül test al kat-test ös  sze té tel és lég zés funk -
ció vizs gá la tot 2017-ben 750 főn vé gez tek.
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MIT TETTÜNK...?

Rácz Ani kó, a XIII. Ke rü le ti Egész -
ség ügyi Szol gá lat Sze ge di úti szak -
ren de lő jé ben üzem be he lye zett,
csúcs tech no ló gi át kép vi se lő csont -
rit ku lás-vizs gá ló ké szü lék ke ze lő je
Igaz, hogy az el múlt év ben a leg na -
gyobb fi gyel met az ön kor mány zat ál -
tal be szer zett CT- és MR-be ren de -
zé sek kap ták, de leg alább ilyen fon -

tos nak ér zem a né hány he te rend szer be ál lí tott,  vi lág -
szín vo na lú csont rit ku lás-vizs gá ló gé pet is. A ké szü lék kel
ko rai sza kasz ban meg ál la pít ha tó a csont rit ku lás ve szé -
lye, és el ke rül he tő vé vál nak a sú lyos kö vet kez mé nyek.

a lakosság egészségéért

Korszerű diagnosztika
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� Több mint tíz köz par ki zöld fe lü let be ru há zá sa fe -
je ző dött be ös  sze sen 1 mil li árd fo rint ér ték ben.
� Új, szí nes gu mi bur ko la tot ka pott az Or szág bí ró
la kó te lep nagy ját szó te re és új köz vi lá gí tást ka pott a
te rü let. 
�Meg kez dő dött a Ta hi ut cai la kó te lep komp lex köz -
par ki fej lesz té se. 
�Meg va ló sult a Wein Já nos park pi he nő par ki fel újí -
tá sa.
�A nö vény zet rend sze res ön tö zé sét biz to sít va to -
váb bi há rom au to ma ta lo cso ló há ló zat kezd te meg
üze me lé sét a Gidófalvy la kó te le pen, a Nép für dő ut -
ca 21-nél és a Bé ke té ren. 
� A Ká dár ut ca hu ma ni zá lá sát se gí tő be ru há zás
tavasszal folytatódik.
�A Fő vá ro si Ön kor mány zat be ru há zá sá ban egy új
gya lo gos sé tány és ke rék pár út épült a Mar git híd és
az Ár pád híd kö zött.
� 2017 ta va szán 784 fát ül tet tünk; az el múlt há rom
év ben így ös  sze sen 4 ezer fa egyed del bő vült a ke rü -
le ti fa ál lo mány.
� A Sze ge di út és a Ta tai ut ca ke resz te ző dé sé nél
fel újí tot tuk a „Mó kus” ját szó te ret. 
� A ke rü let egye di és kör nye zet tu da tos fej lesz té -
se ként el ké szült az 530 mé te res Da gály sé tány ut ca.
Az igé nyes, mo dern kö zös sé gi és rek re á ci ós te rü let
ös  sze kö ti a Du na Aré nát a 3-as met ró Forgách ut cai
meg ál ló já val. Egye di ka rak te re öt vö zi a kor társ mű -
vé sze ti és öko ló gi ai gon dol ko dást. 
�El ső sor ban az újlipótvárosi ut cák él he tőb bé té te -
lé ben nagy sze re pe van a ki he lye zett 16 ezer cse rép
mus kát li nak és az 50 új kan de lá ber nek.

� Fo lya mat ban van a Szent Lász ló ut cai ud va rok
fel újí tá sa, együtt ös  sze sen 160 mil lió Ft ér ték ben. 
�A Kas sák ját szó té ren a zöld fe lü let bő ví té sén kí vül
a ját szó-, il let ve a fitneszeszközök szá ma és tí pu sa
is gya ra po dott. Az ut ca név adó já nak al ko tá sa it idé -
ző gu mi bur ko la tot ka pott a te rü let. 
�A ta va szi idő szak ban 65 ezer egy nyá ri vi rá got ül -
tet tünk. Több mint 20 ezer egy nyá ri vi rág tő a Gyön -
gyö si sé tány ra ke rült. Na gyobb ter je del mű egy nyá ri
vi rág ágyás ok kal ta lál koz hat tunk a Bé ke, a Gyer mek
és a Jó zsef At ti la té ren, az Or szág bí ró és a Vi za fo gó
la kó te le pe ken. 
� 2017-ben is meg hir det tük a kü lön bö ző „zöld
pályá za to kat”. A leg nép sze rűbb La kos sá gi Zöld te -
rü let-véd nök sé gi Pá lyá za ton 118 tár sas ház nyert
ki sebb-na gyobb ös  sze get az elő kert je ik szé pí té -
sére. Ud var és hom lok zat zöl dí té sé re is le he tett
pá lyáz ni.

a zöld, vi rá gos ke rü le tért, 
a szí ne sebb la kó te le pe kért

Csege Gyu la, a La kos sá gi Zöld te rü -
let–véd nök sé gi Pá lyá za ton kü lön -
díj ban ré sze sí tett Bé ke tér 5-7.
szá mú tár sas ház csa pa tá nak tag ja
Büsz kék va gyunk az el ért ered -
mény re, ami to váb bi kert épí tés re
bá to rít ben nün ket. Az ok le ve let ki -
füg gesz tet tük a tár sas ház fa li új -
ság já ra, hogy min den ki, aki meg -
for dul a ház ban, ér te sül hes sen a kö zös mun ka el is me -
ré sé ről. A pá lyá zat nemcsak a ke rü let szé pí té sé hez,
ha nem a la kó kö zös sé gi kap cso la tok erő sö dé sé hez,
tar tal ma sab bá vá lá sá hoz is hoz zá já rul.
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� Az in téz ményfel újí tá sok, be ru há zá sok so rán ki -
emelt szem pont az ener gia ta ka ré kos ság, előnyt él -
vez a meg úju ló ener gia for rás ok hasz ná la ta.
�A Le hel Csar nok ban be fe je ző dött a LED-program
III. üte me.
�Hő szi vat  tyúk telepítésével épül a Kar tács utca 14.
alat ti 23 la ká sos ön kor mány za ti la kó épü let és a
Klap ka Szol gál ta tó ház. 
�Fel hí vá sunk ra a ke rü le ti la ko sok több mint 10 ton -
na ve szé lyes hul la dé kot gyűj töt tek ös  sze; az ak ció
so rán ez az ed di gi leg na gyobb ered mény.
�A klí ma tu da tos ság be épült az ön kor mány zat ter -
ve zé si rend sze ré be. A pas  szív ház és a pas  szív óvo da
fel épí té sé vel két tény le ges ener giameg ta ka rí tást és
ki bo csá táscsök ken tést el érő be ru há zás va ló sult
meg, me lyek pél dát mu tat nak más he lyi kö zös sé gek
szá má ra is. 
� A „zöld vá ros” kör nye zet vé de lem alap el ve meg -
je le nik a he lyi sza bá lyo zás, az ön kor mány za ti in téz -
ke dé sek, te vé keny sé gek te rén. �A nap ener gia hasz no sí tá sát ter vez zük a Ve len cei

Gyer mek- és If jú sá gi Tá bor ban.
� A tár sas há zak, la kó kö zös sé gek szá má ra a ke rü -
le ti kör nye zet vé del mi alap ból több mint 10 mil lió fo -
rint ös  szeg ben nyúj tunk tá mo ga tást ud var zöl dí té si,
ener gia ha té kony sá got nö ve lő be ru há zá sok hoz, ke -
rék pár tá ro lók lé te sí té sé hez.
� Új ke rék pár ut ja ink hoz va la men  nyi he lyen új ke -
rék pár tá ro lók is vár ják a bi cik li ző ket.
� A ke rék pá ros köz le ke dés nép sze rű sí té sé hez
éven te két ren dez vén  nyel, ta vas  szal a ke rék pár ral
köz le ke dők nek szer ve zett brin gás reg ge li vel és az
Eu ró pai Mo bi li tá si Hét hez kap cso ló dó, el ső sor ban
a csa lá dok nak szó ló ke rék pá ros nap pal já ru lunk
hoz zá.

a kör nye zet tu da tos sá gért

Ke re kes György épí tész, a Te le -
pü lés ké pi Ar cu la ti Ké zi könyv
egyik szer ző je
A XIII. Ke rü le ti Terv ta nács és a
Fő épí té szi Iro da szak irá nyú te -
vé keny sé gét hos  szú évek óta
meg ha tá roz za az épí té sze ti mi -
nő ség és a vá ros ké pi ar cu lat fej -
lesz té sé nek igé nye. Ez az el kö te -
le zett ség jel lem zi a kö zel múlt ban

el ké szült Te le pü lés ké pi Ar cu la ti Ké zi köny vet is,
amely a Te le pü lés kép-vé del mi ren de let alap já ul szol -
gált, és amely az ér ték vé de lem mel lett biz to sít ja új
épí té sze ti ér té kek lét re jöt tét is.

Energiatakarékosabb Lehel Csarnok
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� Az ön kor mány za ti fel ada tok, szol gál ta tá sok
ellá tá sá ba, a döntéselőkészítésbe mind szé le sebb
kör ben kap cso lód nak be a ci vil szer ve ze tek. Az
önkor mány zat mun ká ját se gí ti a Szo ci á lis
Kerekasztal.
�Min den ke rü le ti kon cep ci ót, át fo gó ter vet tár sa -
dal mi vi tá ra bo csát az ön kor mány zat, hírt ad ró la a
TV13 és a Hír nök új ság.
� Az Ír jon ne künk! és az Ügy fél szol gá lat elekt ro ni -
kus fe lü le te ken ha von ta 150-200 fő mond vé le ményt,
tesz ja vas la tot, je lez prob lé mát.
� Több al ka lom mal együtt mű köd tünk a Trans-
parency International Ma gyar or szág gal, min den
eset ben meg ál la pí tot ták a köz be szer zés, a be -
ruházás bo nyo lí tá sá nak kor rup ció men tes sé gét és
átlát ha tó sá gát. A Gidófalvy la kó te lep fel újí tá sá nak
át vi lá gí tá sa so rán min dent sza bály sze rű nek ta -
láltak.
�Kö zös sé gi ter ve zé si fo lya mat tal ké szí tet tük elő a
Vi za fo gó la kó te lep köz par ki fel újí tás II. üte mét, va -
lamint a Ta hi ut cai la kó te lep fel újí tá sá nak kon cep -
cióter vét. 
� A Ci vil Szer ve ze tek nap ján még so ha nem kép vi -
sel tet te ma gát en  nyi szer ve zet, és az ér dek lő dők
sem je len tek meg ilyen ma gas szám ban, mint 2017-
ben; 30 szer ve zet mu tat koz ha tott be és is mer het -
te meg egy más te vé keny sé gét. A Ci vil Ván dor díj
nyer te se a Szo ci á lis Kerekasztal lett.
� Az ön kor mány zat költ ség ve tés ében a nem ze ti -
sé gi ön kor mány zat ok nak 5,5 mil lió Ft ös  szeg ben pá -
lyá za ti úton nyújt tá mo ga tást. Az egy há zak, egye -
sü le tek, szer ve ze tek, klu bok, ön szer ve ző dő kö zös -
sé gek pá lyá za ti úton és szer ző dés for má já ban jut -
hat nak tá mo ga tás hoz.

� Az ön kor mány zat a szak mai és a ci vil szer ve ze -
tek kel együtt mű kö dik, töb bel együtt mű kö dé si meg -
ál la po dást is kö tött. 17 ci vil szer ve zet vé gez kü lön -
bö ző szo ci á lis és gyer mek jó lé ti szol gál ta tást.
�A két éve el hunyt Bodorné Far kas Zsu zsan na volt
kép vi se lő és Haj dú Györgyné, a pol gár mes te ri hi va -
tal nyu gal ma zott köz ne ve lé si re fe ren se ér de mel -
te ki az „Em ber az em be rért” dí jat.
� La kos sá gi vé le mé nye ket kér tünk a hon la pon a
„Len dü let ben a XIII. ke rü let” cik lus prog ram vég re -
haj tá sá nak fél idős ta pasz ta la ta i ról, az egész ség ügyi
szol gál ta tá so kat, az is ko lák ál la mo sí tá sát vé le mé -
nye ző té má ban.
� A köz meg hall ga tás té má ja a „Len dü let ben a XIII.
ke rü let” prog ram idő ará nyos tel je sí té se volt. A „fél -
idős” ta pasz ta la tok ról 63 kér dés hang zott el az ön -
kor mány zat, a meg hí vott szer ve ze tek és in téz mé -
nyek ve ze tő i hez cí mez ve.

a ci vil életért, nyil vá nos ságért

Grendorf Pé ter, az an gyal föl di
evan gé li kus temp lom lel ké sze
Gyü le ke ze tünk nek, a gyü le ke ze -
ti ta gok ado má nya i nak, köz egy -
há zi se gít ség nek és né hai kán to -
runk, Szé kács Lász ló szán dé ká -
nak és ha gya té ká nak kö szön he -
tő en si ke rült a le bon tás ra ítélt
bu da vá ri Peskó-orgonát temp -
lo munk ban szol gá lat ba ál lí ta ni, amely nek fel újí tá sá -
hoz és kor sze rű sí té sé hez nagy lel kű se gít sé get kap -
tunk a ke rü let ön kor mány za tá tól. Ered mé nye ként a
hang szer jobb lett, mint ami lyen va la ha is volt, a vá -
ros rész ben ta lál ha tó leg jobb or go ná vá vált. Biz tos
va gyok ab ban, hogy a tá mo ga tás a ke rü let egy ház ze -
nei éle té ben is je len tős fej lő dés el in dí tó ja le het.
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� Az ön kor mány zat nak nincs adós ság ál lo má nya.
A sa ját for rá sok át gon dolt, ha té kony fel osz tá sa biz -
to sí tot ta a fo lya ma tos lik vi di tást, a kö te le ző és ön -
ként vál lalt fel ada tok, az in téz mé nyi mű kö dés és az
ön kor mány za ti fel ada tok fi nan szí ro zá sát. Tel jes
mér ték ben meg va ló sult a ta ka ré kos, át lát ha tó és
egyen sú lyi gaz dál ko dás. 
�Az ön kor mány zat és ez zel a ke rü let kö zös va gyo -
na nö ve ke dett, je len leg 105,9 mil li árd fo rint.
�Az ön kor mány zat éves költ ség ve tés ének 24%-át
fej lesz tés re for dí tot ta. Bő ví tet tük az óvo dai fé rő -
he lyek szá mát, biz to sí tot tuk a szo ci á li san rá szo rul -
tak tá mo ga tá sát.
� A meg úju ló ener gia for rás ok hasz no sí tá sá nak
mér le ge lé sé vel 10 éves in téz ményfel újí tá si ter vet
ké szí tet tünk.
� Az ön kor mány zat sza ná lá si te vé keny sé gé vel
meg kö ze lí tő leg 500 kor sze rűt len, zö mé ben szo ba-
kony hás kom fort nél kü li la kást bon tott el, és köl töz -
tet te jobb kö rül mé nyek kö zé a bér lő it.

� A bí ró ság ön kor mány za tunk nak adott iga zat:
tár sas há zi in gat lan ná ala kít ha tók az is ko lai épü le -
tek. Az ön kor mány za té ma radt a Csa ta ut cai Ál ta lá -
nos Is ko la Sport csar no ka, a Né meth Lász ló Gim ná -
zi um és a Herman Ot tó Tag is ko la tan uszo dá ja, a
Priz ma EGYMI épü le t egy része.

a fe le lős ség tel jes gaz dál ko dásért

Ölyüs Ro land, a Nő vér ut cai tan -
uszo da üze mel te tő je
Ta pasz ta la ta im sze rint a ke rü let
la kos sá ga öröm mel fo gad ta, hogy
az is ko lák ál la mo sí tá sa el le né re
az ön kor mány zat ta lált mó dot a
vá ros rész tan uszo dá i nak „meg -
men té sé re”, és az ön kor mány zat
ál tal tör té nő to váb bi üze mel te -

té sé re. Így biz to sí tott a lé te sít mé nyek op ti má lis és
gaz da sá gos ki hasz ná lá sa, és at tól sem kell tar ta ni,
hogy for rás hi á nyá ban el ma rad ná nak a szük sé ges
kar ban tar tás ok és fel újí tá sok.

Megvédtük az ön kor mány za ti tulajdont, a kerületé
maradt a Herman Ot tó Tag is ko la tan uszo dá ja...

...és a Csa ta ut cai Ál ta lá nos Iskola Sport csar no ka



Nem zet kö zi In gat lan szö vet ség (FIABCI) master plan
ka te gó ri á já ban ezüst díj „An gyal föld új já épí té se a XXI.
szá zad for du ló ján” cí mű pá lyá za tért 
Ma gyar Mar ke ting Szö vet ség től Négy Gyé mánt Díj 
A nyer tes pá lyá za tok: Min den ki Ka rá cso nya; A Já szai
Ma ri tér leg szebb pla tán ja; Kor osz tá lyi ren dez vé nyek;
Vi gyázz egész sé ged re, mi vi gyá zunk rád!
A City Hun ga ry prog ram ban A Hol nap vá ro sá ért díj;
„Ter mé sze ti Erő for rás ok Hatékonyságáért”; „Üz let a
Vá ro sért”; „Moz gás ban a Vá ros” prog ra mo kért
Te le pü lé si Ön kor mány zat ok Or szá gos Szö vet sé gé től
Ma gyar Territoria Díj a La kos sá gi Zöld te rü let-véd nök -
sé gi pá lyá za tért 
Te le pü lé si Ön kor mány zat ok Or szá gos Szö vet sé ge
Leg jobb Ön kor mány za ti Gya kor la tok Prog ram já ban a
„He lyi Pol gár őr ség és az Ön kor mány zat együtt mű kö -
dé se” pá lyá za tért 3. he lye zés a „Vi zes vb nem csak víz -
ben” cí mű pá lyá za ta
EOQ Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság Köz hasz nú Egye sü let
dí ja a Köz szfé ra és nonpro fit szer ve ze tek mi nő ség-in -
no vá ci ói ka te gó ri á ban az ön kor mány zat „Fo gadd, vá la -
szolj, in tézd, mert az idő drá ga kincs és ál lam pol gá ri bi -
zal mat erő sít” cí mű pá lyá za tért. 

EOQ Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság Köz hasz nú Egye sü let
dí ja az Egész ség ügyi és szo ci á lis szfé rá ban mű kö dő
szer ve ze tek mi nő ség-in no vá ci ói ka te gó ri á ban a „Nem
elég ko rán kez de ni, az az böl cső dei min denna pok zöl dí -
té se” cí mű pá lyá za tá val 
OFA Nonprofit Kft.-től „Az Év Fe le lős Fog lal koz ta tó ja”
pá lyá zat el is me rő ok le ve le
Az Épí tő ipa ri Mes ter díj Ala pít vány ní vó dí ja „16 cso por -
tos pas  szív ház óvo dá ért” 
Nem zet kö zi In gat lan szö vet ség Ma gyar Ta go za ta
(FIABCI) a Me sés kert Tag óvo da 3 dí jat, köz te a fő dí jat
nyer te el.
Ma gyar Ur ba nisz ti kai Tár sa ság kü lön dí ja a „La kó te le pi
köz te rü le tek komp lex meg újí tá sa a XIII. ke rü let ben” cí -
mű pá lya mű vé ért 
Bu da pest Fő vá ros Ön kor mány za ta kü lön dí ja A Vi rá gos
Ma gyar or szág ért kör nye zet szé pí tő ver se nyen 
„Bu da pest Köz biz ton sá gá ért” díj a XIII. ke rü let An gyal -
föld Pol gár őr Szer ve zet nek 
Ma gyar Épí tők 2017. évi Épí tő ipa ri Ní vó dí ja a Me sés -
kert Tag óvo da, 16 cso por tos pas  szív ház óvo da pá lyá -
za tért. 

Az ön kor mány zat 2017. évi el is me ré sei

A XIII. kerület új díszpolgárai

Eszenyi Eni kő
Kos suth-dí jas szí n művész,

szín há zi ren de ző,
a Víg szín ház igaz ga tó ja,

a Hal ha tat la nok Tár su la tá nak örö kös tag ja

Szil ágyi Áron
két sze res olim pi ai, 

vi lág- és Eu ró pa-baj nok
kard ví vó,

a Va sas SC ver seny ző je

Rédei Éva
LÁNG-TÉ KA köny ves bolt ve ze tő je,

tu laj do no sa, 
a Po zso nyi Pik nik egyik meg ál mo dó ja

és meg va ló sí tó ja



A XIII. Kerületi Hírnök melléklete

Szerkesztésért felelős: 
Gellért Lajos

Kiadja:
a Sprint Kft.

Kiadásért felelős: 
Machos Ferenc

Fotó, tördelés:
Holczer Gábor

Nyomás:
Ipress Center Central Europe Zrt.

Felelős vezető: 
Borbás Gábor vezérigazgató


