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Tisz telt La kó tár sam!

Az ön kor mány za ti cik lus ne gye dik évé ben is je len tős si ke re ket ér tünk
el. 2018-ban is len dü let ben ma radt a ke rü let! Büsz kék le he tünk sa ját
fej lesz té se ink re, be ru há zá sa ink ra. La kás épí tés ben és a kör nye zet
kor sze rű sí té sé ben el sők va gyunk. Mi köz ben itt épül a fő vá ro si iro -
da há zak harmada is. To vább szé pül tek köz te rü le te ink. Par -
kok, ját szó te rek, zöld fe lü le tek újul tak meg.

Kul tu rá lis in téz mé nye ink so ra to vább bő vült: a la kos ság
mo der ni zált retro han gu lat ban „kap ta vissza” a Láng
Mű ve lő dé si Köz pon tot.  A Kar tács ut cá ban száz szá za -
lé kig ön kor mány za ti for rás ból 23 bérla ká sos pas  szív -
ház épült. A Klap ka ut cai szol gál ta tó ház ban 33 új la -
kást adunk át ha ma ro san. Ki emel ten se gít jük a ke -
rü let ben élő fi a tal pá ro kat ott ho nuk meg te rem té -
sé ben – anya gi tá mo ga tás sal, fecs ke la ká sok kal.

Vég re haj tot tuk egye dül ál ló sza ná lá si prog ra -
mun kat a Sza bolcs és Te ve ut cában, meg tart va a
te rü le tet ön kor mány za ti tu laj don ban. Az Esküvő
közi Me se tag óvo dát fel újí tot tuk a ne ve lé si év kez -
de té re, s to váb bi öt tag óvo dát is kor sze rű sí tet -
tünk. A Sze ge di úti szak ren de lő egyna pos se bé sze ti
mű tő jét mo der ni zál tuk, a há zi or vo si ren de lő ket tel jes kö rű en klimatizáltuk. A 800 mil lió fo rin tért vá sá rolt
csúcs tech no ló gi á jú CT/MR be ren de zé se ket egy év alatt több mint 4 ezer ke rü le ti la kos vet te igény be – rö -
vid vá ra ko zá si időt kö ve tő en.

A Vá ci út 57-61. alat ti is ko la épü le té nek fel újí tá sá ra nem kap tunk tan ke rü le ti hoz zá já ru lást, ennek ellenére
nem csak az önkormányzatra eső rész munkálatait végeztettük el. A Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la ud va -
ra jó részt ön kor mány za ti se gít ség gel újult meg.

A 2018-as ön kor mány za ti ered mé nye ink biz tos és jó ala pot ad nak ah hoz, hogy a „Len dü let ben a XIII. ke rü -
let” cik lus prog ram ban meg fo gal ma zott fel ada ta in kat ma ra dék ta la nul tel je sít sük. Kiadványunkban
összegeztük az elmúlt év jelentősebb teljesítéseit. Köszönjük támogatásukat, a jövőben is számítunk
együttműködésükre, javaslataikra.

Bu da pest, 2019. ja nu ár
Dr. Tóth Jó zsef
pol gár mes ter



� A Kar tács ut cá ban – 961 mil lió fo rint rá for dí -
tás sal – pas  szív bér há zat épí tet tünk: a 23 la kás -
ból kettő tel je sen aka dály men te sí tett.

� A Klap ka Szol gál ta tó ház ban 33 bérla kás lesz. 

� Újabb 35 la kás ból ál ló ön kor mány za ti bér ház
épí té sé ről dön tött a kép vi se lő-tes tü let. 

� Pályázat alapján az új ön kor mány za ti bér la -
ká sok 10 szá za lé kát fi a tal pá rok kap ták; múlt év -
ben 18 pár ju tott fecs ke la kás hoz.

� Négy pá lyá za ton 86 la kás bér le ti jo gát pá -
lyáz hat ták meg a la kás sal nem ren del ke zők. A
nyer tes pá lyá zók több mint fe le fi a tal pár volt.

� A fi a tal csa lá dok la kás vá sár lá suk hoz pénz -
be li tá mo ga tást igé nyel het tek.

� A ke rü let la kó i nak biz ton sá ga ér de ké ben
1800 szén-mo no xid-ér zé ke lő ri asz tó be ren de -
zést vá sá rol tunk; eze ket ké rés re az ön kor -
mány za ti la ká sok ban élő bér lők kap hat ják meg
in gye ne sen.

� A la ká sok ál la gja ví tó kar ban tar tá si mun ká it
23 mil lió fo rint ér ték ben tá mo gat tuk (festés,
mázolás, burkolás, elektromos-, vízvezeték-
hálózat javítása, nyílászáró cseréje).

� Lakásfenntartási támogatásban részesülők
száma megközelítette a kétezret. Az ön kor -
mány zat ös  sze sen 125 mil lió fo rin tot meg ha la dó
ös  sze get jut ta tott ré szük re. 

– a lak ha tás biz ton sá gá ért
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be fo ga dó ke rü letként

Makai Be á ta a 23 új ön kor -
mány za ti  la kással au gusz tus -
ban át adott, Kar tács ut cai
passzív ház egyik la kó ja; fér jé -
vel és két gyer me ké vel vet te
bir tok ba a csa lád új bér le mé -
nyét:
– Miután be köl töz tünk a kor -

sze rű ját szó tér rel, szép kert tel, vi lá gos és tá gas
kö zös sé gi te rek kel és fő leg kel le mes la kás sal jel -
le mez he tő új ház ba, so ká ig olyan ér zé sünk volt,
mint ha egy üdü lő ben len nénk… Sze ren csés nek
érez zük ma gun kat, hogy ke rü le tünk ön kor -
mány za ta el kö te lez te ma gát a bér la kásépí tés
mel lett, és sa ját ta pasz ta la ta ink alap ján meg -
győ ző dé ses tá mo ga tói va gyunk a prog ram foly -
ta tá sá nak.

MIT TETTÜNK...?

A Kartács utcai passzívház
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� Se gé lye zés re 525 mil lió fo rin tot for dí tot -
tunk.
� Növel tük a csa lád ala pí tá si tá mo ga tás mér -
té két 50 000 forintra.
� A fű té si tá mo ga tás ha vi ös  sze gét 5 ezer fo -
rint ról 8 ezer re emel tük a nyug dí ja sok és a leg alább
há rom gyer me ket ne ve lő csa lá dok ese té ben.
� Gyer mek ét kez te té si te le pü lé si és nor ma tív
tá mo ga tás ban a böl cső dé sek 51%-a, az óvo dá -
sok 53%-a, az is ko lá sok 34%-a ré sze sült;
össze sen 9123 csa lád vet te igény be.
� A he lyi köz fog lal koz ta tást ér ték te rem tő -
nek, a szo ci á lis el lá tórend szer egyik ha té kony
esz kö zé nek te kint jük; 62 főt fog lal koz tat tunk.

– a sze gény ség 
és a le sza ka dás el len

MIT TETTÜNK...?

Pál At ti la, a Pre ven ci ós Köz -
pont mun ka tár sa, a 2018. Év
Szo ci á lis Mun ká sa:
-A fő vá ros ban nincs még egy
olyan sok szí nű, meg bíz ha tó
hát tér rel, kor sze rű in téz -
mény há ló zat tal és ma ga san
kép zett csa pat tal ren del ke ző

ön kor mány za ti szo ci á lis rend szer, mint amit ke -
rü le tünk lét re ho zott és mű köd tet. Szol gál ta tá -
sa ink kö zött a fi a ta lok tól az idős em be re kig min -
den ki meg ta lál hat ja a szá má ra leg meg fe le lőbb,
az élet hely ze té hez leg job ban il lesz ke dő tá mo ga -
tá si for mát.

...be fo ga dó ke rü letként

Szünidei foglalkozás

Szociális boltunk
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� A szo ci á lis bol tok ban le vá sá rol ha tó utal vány
ös  sze ge 3 ezer fo rint ról 5 ezer re, a gyer me kes
csa lá do ké 4 ezer fo rint ról 6 ezerre nőtt. 

� A szo ci á li san rá szo ru ló csa lá dok gyer mek -
ét kez te té si költ sé ge it az ön kor mány za t át vál -
lal ta; össze ge 28 500 fo rint ról 71 250 fo rint ra
emelkedett.

� A TV13 adá sai jelnyel vi  tol mács se gít sé gé vel
is néz he tők.

� Meg újult szer ve zés ben zöld ségre, gyü-
mölcsre váltható  utal ványt kap tak a part ner -
kár tya-tu laj do no sok, ös  sze sen 8082 fő.

� Az ön kor mány zat 298 kor sze rű, nagy fel -
bon tá sú, szí nes ké pet adó, távvezérelhető ka -
me rá ból ál ló rend szert üze mel tet; en nek bő ví -
té se mel lett foly ta tjuk a rend szer kor sze rű sí té -
sét, 50 ka me rát kicse réltünk.

� Az ön kor mány zat újabb szol gá la ti au tót
ado má nyo zott az An gyal föl di Pol gár őr Szer ve -
zet nek.

� A köz te rü let-fel ügye let lét szá ma 2018-ban
86 fő re bő vült, ami vel az ön kor mány zat je len tő -
sen erő sí tet te a va gyon vé del met és a közterü-
letek biztonságát.

� A ke rü le ti rend őr ségnek 30 mil lió fo rint tá -
mo ga tást nyúj tot tunk.

� Tá mo gat tuk a Fő vá ro si Ka taszt ró fa vé del mi
Igaz ga tó ság XIII. Ke rü le ti Hi va tá sos Tűzoltó-
parancsnokságát.

– a köz biz ton ság ja ví tá sá ért

...be fo ga dó ke rü letként

Sza bó And rás, a ke rü le ti köz -
te rü let-fel ügye let vi de o ka -
me rás tér fel ügye le ti köz pont -
já nak fő mun ka tár sa:
-Az el múlt évek ben vég re haj -
tott ön kor mány za ti fej lesz té -
sek révén Bu da pes ten ke rü le -
tünk ren del ke zik az egyik leg -
na gyobb és leg kor sze rűbb vi de o ka me rás köz te -
rü le ti tér fel ügye le ti rend szer rel. A rend szer
bűn meg elő zé si, vis  sza tar tó ha tá sa a jog sér té -
sek szá má nak csökkenésében jól látszik, a be kö -
vet ke ző rend kí vü li ese mé nyek do ku men tá lá sá -
ban és a bi zo nyí tá si el já rás ban sem mi más sal
nem he lyet te sít he tő.

Új autó a rendőrségnek
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� Az ön kor mány zat leg na gyobb be ru há zá sa a
Klap ka Szol gál ta tó Köz pont, amely ben 33 igé -
nyes bér la kást ala kí tot tunk ki.
� Egye dül ál ló prog ram során 457 la kást
szanáltunk az in gat la nok tu laj do ná nak meg tar -
tá sá val 1,6 mil li árd fo rint sa ját for rás ból, ál la mi
se gít ség nél kül.
� Tár sas há zak épü let kor sze rű sí té sé re 35 la -
kó kö zös sé get ös  sze sen 122,5 mil lió fo rint tal tá -
mo gat tunk.
� For ga lom csil la pí tott öve ze te ket ala kí tot -
tunk ki csomóponti kiemelésekkel és forgalom-
csillapító küszöbökkel az Újlipótvárosban.
� A ke rék pá ros köz le ke dés tá mo ga tá sa ér de -
ké ben eddig 15 ke rék pár tá maszt he lyez tünk ki.

� Az ön kor mány zat 51 tár sas és szö vet ke ze ti
la kó ház nak nyúj tott tá mo ga tást: a 181 570 124
forintnyi hoz zá já ru lás 382 061 808 forint ér ték -
ben ge ne rált fel újí tást 3104 bérlő élet kö rül mé -
nye it ja vít va. Az ér ték vé del mi pá lyá zat se gít sé -
gé vel nyolc tár sas ház újult meg.

� A Tát ra ut ca–Bal zac ut ca cso mó pont min ta -
pro jekt ben el haj ló osz lo pok aka dá lyoz zák a bal -
eset ve szélyt oko zó par ko lást. 

� 2047 mé ter köz út újult meg a To po lya, a Ja kab
Jó zsef, a Csiz ma, a Vi seg rá di, a To bor zó, a
Berettyó, a Pattantyús és a Szent László ut cá -
ban, va la mint a To bor zó és a Ti lin kó köz ben. Köz -
út fel újí tás ra 358 mil lió, jár da fel újí tá sá ra 92 mil -
lió fo rin tot költöttünk. 

MIT TETTÜNK...?

Nagy Csa ba Ybl-dí jas épí tész,
ve ze tő ter ve ző, a 2018-as
Prima Primissima Díj ki tün te -
tett je, je len tős ke rü le ti köz -
épü le tek, Pan nó nia Ál ta lá nos
Is ko la fel újí tá sa, József  Attila
Mű ve lő dé si Köz pont, a Ré-
vész utcai rendelő, a Láng

Mű ve lő dé si Köz pont új já épí té sé nek ter ve ző je:
– A XIII. ke rü let ben több ön kor mány za ti be ru há -
zás ter ve zé sé ben vet tünk részt. Min den épü le -
tünk ese té ben nagy se gít sé günk re volt az évek -
re elő re lá tó an át gon dolt, kör nye zet tu da tos vá -
ros fej lesz té si kon cep ció, ami olyan út tö rő ener -
gia tu da tos épü le tek meg épí té sét tet te le he tő -
vé, mint a 100 la ká sos passzív ház, vagy a Me sés -
kert tag óvo da.

a komp lex vá ros fej lesz tés ért

Újlipótvárosban is a lakosokért
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� A Láng Mű ve lő dé si Köz pont teljes moder-
nizálásá ra – az épü let egészének ener ge ti kai
kor sze rű sí té sé vel, épí té sze ti ar cu la tá nak új ra -
gon do lá sá val – 1,3 mil li árd fo rin tot for dí tot tunk
állami segítség nélkül.

� Szobrot állítottunk – szü le té se ki lenc ve ne -
dik év for du ló ján – Tom Lan tosnak, az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok egy ko ri kong res  szu si kép vi se -
lő jé nek.

� Szo bor ava tás sal tisz te leg tünk az egy ko ri
ál lam fő, Göncz Ár pád em lé ke előtt a ró la el ne ve -
zett vá ros köz pont ban.

� A 2018. évi XIII. Ke rü le ti Épí té sze ti Dí jat Tima
Zol tán épí tő mű vész nek ítél tük oda, aki nek több
je len tős ter ve va ló sult meg az elmúlt évek ben
(Riverside apartmanház, Római kert, Riverloft
lakó- és irodaépület, Budapest Bank székháza,
Váci úti GTC White House).
� Az I. vi lág há bo rút le zá ró bé ke szer ző dés 100.
év for du ló ján a két vi lág há bo rú hő se i re és ál do -
za ta i ra em lé kez te tő al ko tást avat tak a Csán gó
ut cai la kó épü le tek előt ti park ban. Az em lék mű
lét re jöt tét 12 ci vil szer ve zet ál tal kez de mé nye -
zett köz ada ko zás és az ön kor mány zat 40 mil lió
fo rin tos tá mo ga tá sa tet te le he tő vé.

...a komp lex vá ros fej lesz tés ért

A retro stílusban felújított Láng Művelődési Központ
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MIT TETTÜNK...?

� A ne ve lé si év kez de té re tel je sen új já é pí tet -
tük a Me se tag óvo dát az Es kü vő köz ben 682
mil lió fo rint be ru há zás ból.

� A böl cső dei és az óvo dai férőhelybővítési
prog ram ered mé nye ként min den ke rü le ti kis -
gyer mek vá ró lis ta nél kül bejuthat valamelyik
gyermekintézményünkbe.

� A Vi za fo gó sé tá ny Ugri Bugri Böl cső dé jé ben
ját szó ház szol gál ta tást ve zet tünk be, hogy
nap köz ben a szü lők gyer me ke ik kel kö zö sen ve -
hes se nek részt a fog lal ko zá so kon. 

� A ma gyar–an gol két nyel vű óvo dai prog ram -
ban részt ve vők szá mát 2 cso port ban 50 fő vel
bő ví tet tük, ez zel már 375 óvo dás vesz részt a
prog ram ban.

� A Gyer mek té ri De rűs Szí vek Idő sek Klub já -
ban gyer mek ját szó he lyi sé get ala kí tot tunk ki,
mert az in téz mény sószo bá ját igény be ve vők
gyak ran uno kák kal ér kez nek.

� A Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la ud va rá nak
fel újí tá sát kez de mé nye ző ci vil ala pít vány 4 mil -
lió fo rint nyi for rá sát az ön kor mány zat 40 mil lió
fo rint tal egé szí tet te ki. Augusztus végén a
tanulók birtokba vehették a felújított sport-
udvart.

� A Vá ci út 57-61. szám alat ti is ko la fel újí tá sa
az ön kor mány zat nak több mint 644 mil lió fo rint
költ sé get je len tett. A fő vá ro si vé dett sé gű épü -
let hom lok za tá nak és nyí lás zá ró i nak fel újí tá sát
az épü le tet rész ben hasz ná ló Kö zép-pes ti Tan -
ke rü let nem tá mo gat ta.

� Ve len cei if jú sá gi tá bo runk ban a fé rő he lyek
szá má nak meg ha gyá sa mel lett a tá bor kom-
fortját magasabb szintre emeltük.

� Az Élet mód na p és a Ke rü le ti Csa lá di Sport -
na p min den kor osz tály szá má ra kel le mes, tar -
tal mas, az egész ség meg őr zé sé vel kap cso la tos
idő töl tést je len tett.

a gyer me ke in kért

Bokodiné Bedő Ani kó, az ön -
kor mány zat kis ma mák nak
szer ve zett, 7 mo du los ECDL
tan fo lya má nak egyik részt -
ve vő je:
– A bi zo nyít vány meg szer zé -
sével le he tő sé gem nyílt el he -
lyez ke dni új munkahelyemen.

Sa ját, ked ve ző ta pasz ta la ta im alap ján jó szív vel
aján lom a ke rü le ti kis ma mák nak az ön kor -
mány zat ál tal biz to sí tott in gye nes kép zés el -
vég zé sét. Táborozók Velencén
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� Pá lyá za ti úton hoz zá já ru lunk a te het sé ges
fi a ta lok ta nul má nyi költ sé ge i hez 1181 fő ré szé re
51,3 mil lió fo rint tal.

� Az év vé gé re a ha gyo má nya ink hoz hű en
gon dos kod tunk a va la mi lyen ok ból hát rá nyos
hely ze tű sze mé lyek ről, csa lá dok ról. 10-10 ezer
fo rint tá mo ga tást ka pott: a rend sze re s
gyermek vé del mi ked vez mény ben ré sze sü lő
501 csa lád 923 gyer me ke. Aján dék utal ványt
3 ezren; gyógy szer tá mo ga tást 1316-an kap-
tak. Lak ha tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lt
1186 csa lád, ápo lá si tá mo ga tás ban 69 fő;
ös  sze sen több mint 7 ez ren 85 mil lió fo rin tot
meg ha la dó ösz  szeg ben.

� Melyik úton? címmel in gye nes, in te rak tív
drogprevenciós fil met ké szí tett az ön kor mány -
zat; ezt pre ven ci ós szer ve ze tek, pe da gó gu sok,
ön se gí tő cso por tok, szo ci á lis mun ká sok, vé dő -
nők, is ko la pszi cho ló gu sok is beépíthetik a min -
den na pi mun ká jukba. 

� 2018-ban a ti zen nyol ca dik an gol nyel vű tá -
bo run kat is si ker rel szer vez tük meg Ve len cén
testvérvárosaink diákjai számára.

� Múlt év ben is meg ren dez tük az Ének lő If jú -
ság XIII. ke rü le ti hang ver seny ét.

� Gyer mek vál la lás kor, a mag zat és az anya
ve szé lyez te tett sé ge ese tén a szű rés költ sé gé -
nek 70%-át az ön kor mány zat át vál lal ja.

...a gyer me ke in kért

A teljesen felújított Mese ovi udvara
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MIT TETTÜNK...?

� A pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sok ra
for dí tott ös  szeg kö zel 45%-a az idő seknek
nyújt tá mo ga tást. A nyug dí ja sok számára hoz -
zá já rul tunk az uszo da lá to ga tá s költ sé ge i hez
(211 fő), és meg te rem tet tük a tor nafog lal ko zá -
sok fel tétele it.

� A közgyógyellátáshoz kap cso ló dó egyéb jo -
go sult sá gok meg szű né se hát rá nyo san érin tet -
te a csa lá do kat, ezért be ve zet tük a te le pü lé si
tá mo ga tást, ame lyet 1600-an vet tek igény be.

� Ke rü le tünk is csat la ko zott az egye dül ál ló
SeniorEsésTan tan fo lyam hoz. A szo ci á lis te rü -
le ten dol go zó kol lé gák ab ban se gí tik az idő se ket,
ho gyan ke rül he tik el a bal ese te ket.

� A ke rü le ti idősklu bok kö zel 50 tag ja rend sze -
res lá to ga tó ja az EL TE Har ma dik kor egye te me
elő adá sa i nak.

� A ház tar tá si ener gia ta ka ré kos sá gi ok ta tó-
prog ra mot több mint 1800-an sa já tí tot ták el.

� Az in for ma ti kai kép zé sen a Vi seg rá di és a
Zsi nór ut cai in téz mé nyek ben ös  sze sen 229-en
vet tek részt. 80-90 fő ve szi igény be az inter-
netes ká vé zót a Vi seg rá di ut cai klub ban. 

� Két idő sek klub já ban 496 fő ré szé re szer vez -
tünk szű rő vizs gá la to kat.

� A nyug dí ja sok szá má ra tor na fog lal ko zá so -
kat szer vezünk he ti két al ka lom mal, eseten -
ként 65-70 fő vel. A gya kor la tok egy ré sze
gyógy tor na jel le gű, a többi kon di ci o ná ló, ae ro -
bik ala pú.

a nyu godt, ak tív idős ko rért

Véghné Re mé nyi Má ria, a
Nyug dí ja sok Bu da pes ti Egye -
sü le té nek el nö ke, az ön kor -
mány zat  Em ber az em be rért
dí já nak ki tün te tett je, a 2018.
évi Bu da pest ért  díj  bir to ko sa:
– Jó eb ben a ke rü let ben él ni és
nyug dí jas nak len ni, mert az

ön kor mány zat ki emel ten ke ze li és tá mo gat ja a
ke rü le ti idős kor osz tály és kö zös sé ge ik éle tét. A
ke rü le ti ren de le tek, in téz ke dé sek, a biz to sí tott
kor sze rű élet fel té te lek hoz zá já rul nak az itt élők
jó élet mi nő sé gé hez, az idő sek ak tív éle té nek
meg hos  szab bí tá sá hoz!

Balesetmegelőzési foglalkozás
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� ECDL-tan fo lya ma in kon ta vas  szal 13 kis ma -
ma szer zett 7 mo du los, ős  szel 14 kis ma ma ECDL
Start bi zo nyít ványt.

� A köz te rü le ti WIFI-rendszer a Le hel Csar -
nok kal bő vült.

� Interneten ke resz tül in téz he tő az ét ke zé si
díj ren de lé se és le mon dá sa. A bank kár tyás fi ze -
tés sel a böl cső dés szü lők 68%-a, az óvo dás szü -
lők 74%-a, az is ko lás szü lők 67%-a élt.

� Egy re gyak rab ban al kal maz zuk a kö zös sé gi
mé dia ál tal nyúj tott le he tő sé ge ket. Fo lya ma to san
meg újít juk a mo bilal kal ma zá sun kat, el in dí tot tuk
az ön kor mány zat hi va ta los Instagram-ol da lát.

Nagy Gá bor, a ke rü let 80. szü -
le tés nap ja al kal má ból meg -
hir de tett vlogger-pá lyá zat
kü lön dí ja sa:
– Lokálpatriótaként és vlog-
gerként egy aránt nagy ra be -
csü löm az ön kor mány zat nak a
WiFi-há ló zat szé les kö rű, a
he lyi la ko sok szá má ra in gye nes hoz zá fé rést biz -
to sí tó fej lesz té sét, és öröm mel ta pasz ta lom azt
is, hogy az okoste le fo no kon el ér he tő ön kor -
mány za ti app-szol gál ta tás mel lett újab ban az
Instagramon is önál ló ol dalt in dí tott a ke rü let!

a di gi tá lis ke rü le tért

ECDL bizonyítványosok
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MIT TETTÜNK...?

� 2018-ban kö zel 4600 kul tu rá lis ren dezvényt
tar tot tunk, ame lye ken több mint 54 ez ren vet -
tek részt. Ke rü le tünk 80. szü letés nap ja al kal má -
ból há rom na pos programsorozatot tar tot tunk a
Bé ke té ren.

� A Nyár es ti kon cer tek a Szent Ist ván
parkban, az An gyal föl di Ut ca ze nei Fesz -
tivál és a Szent Mi hály-na pi Bú csú is hoz-
zájárult a ke rü le ti la ko sok ki kap cso ló dá -
sához.

� Hét em lék táb lát avat tunk – tisz te leg ve
dísz pol gá ra ink, ke rü le tben lakó mű vé szek
emlé ke előtt. Duray Ti bor fes tő nek, Ko csis
Zol tán zon go ra mű vésznek, ze ne szer ző nek,
Lendvay Kamilló ze ne szer zőnek, kar -
mesternek, Réz Pál iro da lom tör té nész nek,
Pa ta ki Fe renc szoci ál pszi cho ló gus nak, Sík
Ol ga ope ra énekesnek, mű vész ta nár nak, Vi -
gyá zó Mik lós plé bá nos nak ál lí tot tunk em -
léket.

� Új don sá gok kal ren dez tük meg az Angyalfolki
Ut ca bált, fó kusz ban a nép ha gyo mán  nyal és a
nép mű vé szet tel.

� A Va ká ció-ak ció Mi ni és Ma xi nyá ri napközis
tá bo ra ink a szü lők és gyer me kek kö rében egy -
aránt ked velt szü ni dei prog ra mok. Há rom kor -
cso port sze rin ti osz tás ban - há rom hely szí nen
szer vez tük a prog ra mokat ös  sze sen 422 gyer -
mek ré szé re. Kéz mű ves, mú zeum pe da gó gi ai,
ön is me re ti fog lal ko zá sok kal, sport ak ti vi -
tások kal és sok já ték kal telt a nyá ri szü net tíz
he te.

� A RaM-ban, az Újlipótvárosi Klub ga lé ri á ban,
az AJAMK Mácsai ter mé ben és a Vá ros ház Ga lé -
ri á ban ös  sze sen 46 ki ál lí tást te kint het tek meg
az ér dek lő dők.

� Si ke res volt a La kó kö zös sé gi Na pok ta va lyi
prog ram so ro za ta. Nyolc hely szí nen ös  sze sen
több mint 4600 részt ve vő él vez het te a vál to za -
tos mű so ro kat, já té ko kat.

a kul tu rált szó ra ko zá sért

Jó zan Lász ló, a Víg szín ház Ju ni or
Prima díjas szín mű vé sze, Az én
ke rü le tem cí mű ön kor mány za ti
vlogpályázat zsű ri jé nek el nö ke:
– Kulturális ta pasz ta la ta im elég
sok ré tű ek, ezek alap ján ál lít ha tom
biz to san: nincs még egy olyan ke -
rü let, vá ros rész, amely en  nyi re

el kö te le zet ten tá mo gat ja a kul tu rá lis ese mé nye -
ket, és fi gye lem be ve szi ge ne rá ci ók mű ve lő dé si igé -
nye it. Ez a ma gas szin tű me cé ná si hoz zá ál lás elég
rit ka ma nap ság. Pe dig ha nincs kul tú ra, jö vő sincs.

Angyalfolki Utcabál



� Új szol gál ta tás ként ve zet tük be a nyá ri
szün idő ben a „Len dü let ben a ke rü let” és a „Ját -
szó té ri já té kok” prog ra mo kat.
� Át ad tuk az An gyal föl di Sport köz pont „B”
csar no ká nak új épü let ré szét.
� Meg kezd tük a Csa ta ut cai Sport csar nok
komp lex fel újí tá sát. 
� Meg újí tot tuk az in gye nes spor to lá si le he tő -
sé get nyúj tó Nyi tott Hét vé ge prog ram so ro za -
tot. Igény be vé tel éhez le he tett part ner kár tyát
is hasz nál ni.
� A Di ák olim pi án 16 sport ág ban mér ték ös  sze
tu dá su kat a fi a ta lok. Az éves ver seny rend szer -
ben 21 is ko la 22 ver seny szám ban, 6 kor cso port -
ban kö zel 50 ver seny na pon hal mo zot tan, 7600
ta nu ló val vett részt.
� Foly tat tuk a Moz gás ban a kul tú ra! progra-
munkat a Bé ke té ren. A ren dez vén  nyel nép sze -
rű sí tet tük az egész ség meg őr zését, a szó ra -
koz ta tást, fel töl tő dést biz to sí tó prog ra mo kat.

� Az Újpa lo tai úti Sport te le pen szer vez tük
meg a Mű fü ves An gyal föl di Lab da rú gó Baj nok -
sá got 39 csa pat, kö zel 400 fő rész vé te lé vel.
� Jú li us ban négy év sza kos kor cso lya pá lyát te -
le pí tet tünk a Béke tér re.
� A ke rü let Ki vá ló If jú sá gi Spor to ló i nak kö -
szön té sén 68 spor to ló, 40 edző és 8 egye sü le ti
el nök ré sze sült ön kor mány za ti el is me rés ben.
� A jó ta nu ló – jó spor to ló cí mek oda íté lé se kor 20
ke rü le ti di ák, 26 test ne ve lő ta nár és 18 egye sü le ti
edző ka pott el is me rést. 10 ta nu ló és 32 csa pat a Di -
ák olim pi án el ért ered mé nyé ért ka pott di csé re tet.
� Tá mo gat tuk a leg jobb ke rü le ti után pót lás-
ne ve lő mű he lye ket.
� A ke rü let 16 óvo dá já ból 480 kis gyer mek he ti
négy al ka lom mal vett részt test tar tás ja ví tó,
ügyes ség fej lesz tő és lab dás fog lal ko zá so kon. 
� Az ön kor mány zat to vább ra is tá mo gat ja az
úszás ok ta tást. Két tan uszo dán kat he ten te 43
cso port ban ös  sze sen 1000-1100-an lá to gat ják.
� A Bul csú park te rü le tén sza bad té ri fit-
neszteret lé te sí tet tünk.

Mu ha ri Esz ter a Bu da pes ti
Hon véd pár baj tő rö ző je, egyé ni
és csa pat Eu ró pa-baj nok, a Ke -
rü let Ki vá ló If jú sá gi Spor to ló ja:
– Köszönöm a ke rü let dön tés -
ho zó i nak, hogy - a Budapesti
Honvéd Sportegyesület ja vas -
la ta alapján - nekem ítélték oda
a 2018-as Ki vá ló If jú sá gi Spor to ló el is me rést.
A Hon véd tá mo ga tá sa, re mé lem, a jö vő ben még
több szép si ker el éré sé hez se gít hoz zá!
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a sza bad idős spor tért

Nyáron „jégen”
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MIT TETTÜNK...?

� Az ön kor mány zat té rí tés men te sen és rö vid
vá ra ko zá si idő vel biz to sít ja a kép al ko tó di ag -
nosz ti kai vizs gá la to kat a ke rü le ti la ko sok nak a
Visegrádi utcai CT/MR Cent rum ban. Múlt év ben
több mint 4250-en vet ték igény be.

� A lé zer se bé sze ti szak ren de lés he ti 12 órában
folyik. 2018-ban 1500 be avat ko zás tör tént.

� Az ön kor mány zat két nagy tel je sít mé nyű,
kü lön bö ző tí pu sú lé zer be ren de zés be szer zé sé -
hez biz to sí tott for rást. Min den jó in du la tú bőr el -
vál to zás el tá vo lí tá sá hoz ren del ke zés re áll a
meg fe le lő tí pu sú lé zer be ren de zés.

� Az Egész ség ügyi Szol gá lat be ve zet te az
alta tás ban vég zett vas tag béltük rö zé se ket, mi -
vel erre egy re na gyobb igény volt a la kos ság ré -
szé ről.

� A Sze ge di úti ren de lő egy na pos se bé szet
szak te rü le te in (or to péd se bé szet, sze mé szet,
fül-orr-gé gé szet, uro ló gia, nő gyógy ászat) több
mint 1400 mű té tet vé gez tek. 

� Si ke re sek vol tak az egész ség ügyi szű rő -
vizs gá lat ok. A mam mog rá fia, va la mint ha si és
em lőult ra hang, nya ki ve rő ér ult ra hangvizs gá la -
to kat, valamint a bőr gyógy ásza ti on ko ló gi ai
szű ré seket és uro ló gi ai szű ré seket is finan-
szíroztuk. 

� Az egye dül ál ló egész ség meg őr ző szű rő -
prog ram so rán a ke rü le ti ál ta lá nos is ko lák 3.
osz tá lyos ta nu ló it, ös  sze sen 750 gyer me ket
vizs gál tak.

a la kos ság egész sé géért

Wallandt Zsu zsan na, a Sze -
ge di úti Szak ren de lő egy na -
pos se bé sze té nek mun ka -
tár sa, az Év Egész ség ügyi
Szak dol go zó ja:
– A mi ke rü le tünk ben már tíz
éve az egész ség ügyi el lá tás
meg szo kott, be vált ré sze az
egy na pos se bé szet, amely -

nek ál ta lá nos sá té te lét most tűz ték na pi rend re
az egész ség ügy ben. A mun ka he lye men na pon ta
ta pasz ta lom, hogy a ke rü le ti la kos ság ma gas
szín vo na lú or vo si el lá tá sa az ön kor mány zat
egyik szív ügye. Így ért he tő, hogy az itt dol go zók
ra gasz kod nak a mun ka hely ük höz.

Új lézersebészeti központ
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� A La kos sá gi Zöld te rü let-véd nök sé gi Pá lyá -
za ton 136 tár sas ház és la kás szö vet ke zet zöld -
te rü le ti te vé keny sé gét dí jaz tuk a 18,4 mil lió fo -
rint ér té kű, kö zel 120 ezer m2 zöld fe lü let gon do -
zá sá ért.

� Köz te rü le te in ken az év so rán 1123 fát ül tet -
tünk. 

� Be fe je ző dött a Szent Lász ló ut cai ud va rok
kor sze rű sí té se. 

� Mint egy har minc hely szí nen 70 ezer egy -
nyá ri vi rág tő dí szí tet te ke rü le tün ket. 

� A Victor Hugo és Zsi lip ut cá ban 56 mus kát lis
kan de lá bert he lyez tünk ki.

� A Mág lya közben park fel újí tást vé gez -
tünk. 

� Be fe jez tük a Fi as tyúk ut cai la kó te lep Gön cöl
ut ca–Ma da rász Vik tor ut ca kö zöt ti sza ka szán a
köz par ki fel újí tást.

� Folyamatban vannak az Ár pád híd fő és a
Kas sák La jos ut cai la kó te le pek zöld te rü le ti fel -
újí tá sá nak mun ká la tai.

� Meg kez dő dött a Rá kos-pa tak–Bé ke ut ca–
Röp pen tyű ut ca kö zöt ti sza kasz zöld te rü le ti fej -
lesz té se, el ső ként a híd épí té si és a park épí té si
mun ká la tok kal.

� Az egy nyá ri vi rág ágyak he lyén két nyá ri nö -
vé nye ket és vi rág hagy má kat ül tet tünk, ös  sze -
sen 120 ez ret.

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

Moldoványi Zsolt társasházi
közös képviselő, a La kos sá gi
Zöld te rü let-véd nök sé gi Pá -
lyá zat dí ja zott ja:
– Az AngyalZöld prog ram nak
kö szön he tő en a ke rü let köz -
park jai gaz dag, sok szí nű és ápolt
nö vény zet tel ren del kez nek. Si -
ke res a la kos sá gi zöld te rü let-véd nök sé gi prog ram:
az ál ta lunk ke zelt házakkal – amelyekben több mint
1300 la kás, iro da stb. van – év ről év re pá lyá zunk,
mind ed dig si ke rrel. Az önkormányzat azt vállal-
ta, hogy ebben a ciklusban a közterületeken álló
fák száma eléri majd a 30 ezret: az adatok arra
utalnak, hogy ígéretét még túl is fogja teljesíteni.

Egynyárivirág-bemutató a Gyöngyösi sétányon
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� Bő vült és a meg szo kott nál ko ráb ban kez dő -
dött a zaj ügye let szol gál ta tás.

� Min den ed di gi nél si ke re sebb volt az őszi ve -
szé lyes hul la dék-gyűj té si ak ció: közel 14 ezer
hul la dék gyűlt össze.

� A nem ze ti ün ne pe ink előtt és a lom ta la ní tást
kö ve tő en – ös  sze sen négy szer – tel jes egé szé -
ben meg tisz tí tot tuk a jár dá kat, jár da sze gé lye -
ket és a zöld fe lü le te ket.

� Újlipótvárosban sa ját for rás ból meg ren -
del tük az FKF Zrt.-től a kom mu ná lis hul la dék -
gyűj tők szom ba ti és va sár na pi ürí té sét, és 100
hely szí nen új hul la dék gyűj tő edé nyeket  he -
lye ztettünk ki.

� Ha von ta át la go san 150 m3 a köz te rü le tek re
ke rült il le gá lis hul la dék; el szál lí tá sá ról gon dos -
kod tunk.

� Ener gia ta ka ré kos LED fény for rás ok ra cse -
rél tet tük ki hat új épí té sű há zunk ban a kö zös te -
rü le te ken ta lál ha tó iz zó kat.

� A ke rü le ti 19 ku tya fut ta tó az or szág ban
egye dül ál ló szám ban kí nál le he tő sé get kul tu rált
ebtartásra. A 13 ku tya il lem hely ta ka rí tá sát, ho -
mok cse ré jét he ti két szer, a ku tya fut ta tó kat
két he ten te ta ka rít tat juk.

� A Sze ge di úti szak or vo si ren de lő in té -
zet előtt, a Le hel csar nok nál és a Já szai Ma ri
té ren munkatársaink vár ták reg ge li vel a ke -
rék pár ral köz le ke dő ket.

Hankó Ger gely, a Kör nye zet vé -
del mi Szol gál ta tók és Gyár tók
Szö vet sé gé nek ügy ve ze tő je:
– Öröm mel ta pasz tal juk, hogy a
ke rü le ti ön kor mány zat stra té -
gi ai kér dés ként ke ze li a kör -
nye zet- és a szem lé let for má -
lás ügyét. A ke rü le ti szol gál ta -

tá sok ha té kony üze me lé sé hez és a ke rü let tisz -
ta sá gá hoz, ren de zett sé gé hez nagy ban hoz zá já -
rul a ha té kony kom mu ni ká ció és a szem lé let for -
má lás. Sok szor csak an  nyi in for má ció hi ány zik a
tu da tos la kos nak, hogy „mit-hova-miért”, s ha
ezt jó kor, jó csa tor nán jut tat juk el hoz zá, ak kor
meg nyer tük a tisz ta ke rü let él har co sá nak.
A Zöld Pont er re egy tö ké le tes le he tő ség!

a kör nye zet tu da tos sá gért

Gépekkel is takarítjuk az utcát
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� A Ci vil Szer ve ze tek Nap ján a Ci vil Ván -
dordí jat a Ba las si Bá lint Baj tár si Egye sü let
nyer te el.

� A GyIÖK 30 tag ból ál ló kép vi se lő-tes tü le te
Vass Ge or gi nát, az Ady End re Gim ná zi um ta nu -
ló ját vá lasz tot ta di ák pol gár mes ter nek, Sepsi
Ádám, a Verebély Lász ló Szak gim ná zi um és
Vavrek Dá ni el, az Ady End re Gim ná zi um ta nu ló ja
al pol gár mes te rek let tek.

� Tá mo gat tuk az ut ca kö zös sé gek – például
Po zso nyi Pik nik, Ko ma ut cai vi gas ság – prog -
ram ja it.

� Va la men  nyi köz te rü le ti be ru há zás ese té ben
a ter ve ket a la kos ság vé le mé nyé nek meg is me -
ré sét kö ve tő en ala kít juk ki.

� Segítjük a ke rü le ti kul tu rális tevé keny sé -
geket, az egy há zak, tár sa dalmi, civil szer ve -
zetek prog ram ja it és mű kö dé sét. 103 pályázatot
támogattunk több mint 14 millió forint összeg-
ben.

� A nyil vá nos ság tel jes kö rű biz to sí tá sa ér de -
ké ben a kép vi se lő-tes tü let a kö te le ző en köz zé -
te en dő szer ző dé ses ada to kon túl nyil vá nos ság -
ra hoz ta az 5 mil lió fo rin tot el nem érő ér té kű
áru be szer zés re, épí té si be ru há zás ra, szol gál -
ta tás meg ren de lé sé re vo nat ko zó szer ző dé sek
ada tait is.

� A Rockmúzeummal kö tött köz szol gál ta tá -
si szer ző dés révén a ke rü le ti la ko sok ked vez -
mén  nyel lá to gat hat ják a mú ze u mot, és négy
al ka lom mal nyílt na pon ve het nek részt.

a ci vil éle tért, a nyil vá nos sá gért

Galló Ist ván nyug ál lo má nyú
hon véd ez re des, a Ba las si
Bá lint Baj tár si Egye sü let el -
nö ke:
– A 2018. év kü lö nö sen em lé -
ke ze tes ma rad egye sü le tünk
tag jai szá má ra: eb ben az év -
ben el nyer tük az ön kor mány -
zat ál tal ala pí tott Ci vil Ván dor dí jat, és a ke rü let
40 mil li ós tá mo ga tá sá val, amely köz ada ko zás -
sal egé szült ki, meg va ló sult ré gi ál munk, a vi lág -
há bo rúk ban el esett hő sök és ál do za tok ke rü le ti
em lék mű ve. A ka to nai tisz te let adás sal, öku me -
ni kus ál dás sal meg tar tott ava tó ün nep ség fe -
lejt he tet len ese mény volt.Az I. és II. világháborús emlékmű
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� Az ön kor mány zat gaz dál ko dá sa sta bil.
A be vé te lek és ki adá sok egyen sú lyá -
nak fenntar tá sá val a jó pénz ügyi-költ ség -
veté si pozí ci ónk meg ma radt. Az ön kor -
mányzat működé se, gaz dál ko dá sa hát te ré -
ben je len tős nagy sá gú va gyon áll, mely az
évek óta folytatott terv sze rű fel újí tás-kar -
ban tar tás eredmé nye kép pen jó ál la pot ban
szol gál ja a kerü let la kos sá gát. A va gyon ele -
mek meg újítása, ál la guk fo lya ma tos megőr -
zé se közép távon a költ ség ve tés biz ton sá gát
is ja ví tja.

MIT TETTÜNK...?

Böröcz Zsó fia, a Kony ha fő nök
2018 nyer te se, a Rad nó ti Mik lós
ut cai fagyizó tulajdonosa:
– A XIII. ke rü let a fi a ta lok ke rü -
le te is. Nem csak ar ra gon do lok,
mi lyen sok fé le tá mo ga tást ve -
het nek igény be az it te ni lak ha -
tás hoz, csa lád vál la lás hoz. Ar ra

is ér tem, hogy egy fi a tal vál lal ko zó is meg ta lál ja itt
a le he tő sé ge it. Biz to san szá mít hat az ön kor -
mány zat szak ér tői se gít sé gé re, ha gond jai van nak.
Ez ko moly ösz tön ző egy in du ló vál lal ko zás nak.

a fe le lős ség tel jes gaz dál ko dásért

80 éves volt a kerület



E.ON Energy Globe a szak mai zsű ri kü lön-dí ja a
100 la ká sos pas  szív ház pro jekt jé ért

E.ON Energy Globe „Épü le tek” ka te gó ri á já ban a
Mesés kert tag óvo da az or szág el ső mi nő sí tett
pas  szív ház óvo dá ja

Or szá gos Vá ros mar ke ting Díj: há rom Gyé mánt Díj

Moz gás sé rül tek Bu da pes ti Egyesülete Egye te -
mes In for má ci ós és Ku ta tó köz pont ja el is me rő
ok le ve le a Fias tyúk ut cá ban ki ala kí tott „Kiss and
ride” par ko ló ért

Csa lád ba rát Ön kor mány zat 2018. díj

A XX. Ma gyar In gat lan fej lesz té si Ní vó díj pá lyá -
za ton az in gat lanfej lesz tés te rü le tén az el múlt
két év ti zed ben el ért ered mé nye kért el is me rő
dip lo ma

A „Minőség-Innováció 2018” pá lyá za ton a
Nem ze ti Zsű ri „Nem csak író asz tal mö gött”,
az az köz igaz ga tás, közte rü le ten a köz szol gá -
la tá ban” cí mű pá lyá za ta nem ze ti díj nyer tes
lett

A Leg jobb Ön kor mány za ti Gya kor la tok Prog -
ram pá lyá za ton 3. he lye zés az if jú pol gár őrök
szá má ra szer ve zett nyá ri tá bo roz ta tá si prog -
ram já ért

A Hol nap vá ro sá ért díj 2018: „Fenn tart ha tó vá -
ro sért” és „Tisz ta vá ro sért” ka te gó ri ák ban

A Bu da pes ti Rend őr-fő ka pi tány ság a Bu da pest
Köz biz ton sá gá ért vég zett ki emel ke dő te vé -
keny sé ge el is me ré sé ül Bu da pest ért Em lék pla -
kett dí ja a XIII. Ke rü le ti Ká bí tó szer ügyi Egyez te -
tő Fó rum ré szé re

Az ön kor mány zat
2018. évi el is me ré sei

A XIII. kerület új díszpolgárai

Pász tor Er zsi
szín mű vész

dr. Ké ri Jó zsef
egy ko ri vál la lat ve ze tő

Szö ré nyi Szabolcs, Szö ré nyi Le ven te, Bródy Já nos,
az Il lés Együt tes tag jai
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