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Tisztelt Kerületi Lakótársam!
A 2015 ja nu ár já ban el fo ga dott prog ra munk ban 143 pont ban ha -
tá roz tuk meg fel ada ta in kat. Cse le ke de te ink ve zér fo na la
mind vé gig az itt élők szol gá la ta, a ke rü let fej lő dé sé nek se gí -
té se volt. Óv tuk ér té ke in ket, ha gyo má nya in kat, nyi tot tak

ma rad tunk a be fo ga dás ra, a csa lá dok, a rá szo ru lók tá mo ga tá -
sá ra, a ge ne rá ci ók köz ti szo li da ri tás erő sí té sé re. Meg őriz tük a

köz szol gál ta tá sa ink szín vo na lát, in téz mény há ló za -
tun kat fej lesz tet tük. 

Dön té se ink so rán min dig érez het tük a la kos ság
szim pá ti á ját, tá mo ga tá sát. Hang súlyt fek tet -
tünk az érin tet tek be vo ná sá ra, vé le mé nyük
meg is me ré sé re dön tés előtt és a vég re haj tás kor
is. A nyu godt, ki egyen sú lyo zott he lyi ön kor -
mány za ti ság ked ve ző fel té telt te rem tett az al -
ko tó mun ká hoz.
A komp lex vá ros fej lesz tés el vét kö vet ve va la -
men  nyi vá ros rész ben igye kez tünk biz to sí ta ni a
mi nő sé gi lak ha tás, a mun ka és pi he nés fel -
tétele it. Az újon nan át adott épü le tek kö zött

egy re több a ma gas mi nő sé gű iro da- és la kó ház; a jö vő szem pont já ból is kulcs kér dés a kör nye ze ti ár tal mak
csök ken té se. Fej lesz tet tük a kör nye ze tet, a par ko kat, ját szó te re ket. Mind több he lyen – ta ka ré ko sabb
meg ol dást al kal maz va – ta laj víz zel ön tö zünk. Több mint öt ezer fát ül tet tünk. Nép sze rű vé vál tak a köz té ri
fitneszparkok. 
Gyer mek in téz mé nye ink min den igényt ki tud nak elé gí te ni, bő ví tet tük az óvo dai kéttannyelvű ne ve lést. To -
vább ra sem ér tünk egyet az zal, hogy az ál lam meg szün tet te az ön kor mány zat ok is ko la fenn tar tó sze re pét.
La kás- és tá mo ga tás-po li ti kánk kal se gí tet tük a fi a tal csa lá do kat. 
A nyu godt és ak tív idős kor fel tét ele i nek biz to sí tá sa ön kor mány za ti po li ti kánk ban meg ha tá ro zó. A szo ci á -
lis se gé lye zés ből az ál lam ki vo nult, az ön kor mány zat ok te her bí ró ké pes sé gé re bíz ta az ál lam pol gár ok meg -
se gí té sét. Az idő sek tá mo ga tá sá ban a lak ha tá si és a gyógy szer költ sé gek hez va ló hoz zá já ru lás mér té ke a
leg na gyobb. 
Az ál la mi egész ség ügyi el lá tás szín vo na lá nak csök ke né se mi att ki emel ten fej lesz tet tük a já ró be teg-el lá -
tás fel tét ele it, kö rül mé nye it, kor sze rű or vo si mű sze re ket vá sá rol tunk. Új ke ze lő egy sé ge ket, lé zer ké szü -
lé ke ket sze rez tünk be. Lét re hoz tuk az or szág el ső ön kor mány za ti CT/MR di ag nosz ti kai cent ru mát. Fo lya -
ma to san bő vül az egész ség ügyi szű ré se ken részt ve vők szá ma. 
A Len dü let ben a XIII. ke rü let kö zép tá vú prog ram ban el fo ga dott cé lok és a hoz zá juk kap cso ló dó in téz ke dé -
sek tel je sül tek. Ön kor mány za tunk a la kos ság nak tett vál la lá sa it meg va ló sí tot ta. Az el múlt évek ben a vá -
ros rész di na mi ku san, fenn tart ha tó mó don fej lő dött, tel je sít mé nyün ket több szak mai és ci vil fó rum el is -
mer te. Ki ad vá nyunk ban a tel je sült fel ada tok egy ré szét tud juk be mu tat ni.

Bu da pest, 2019. június

Dr. Tóth Jó zsef
pol gár mes ter



Az ál lam ki vo nult a he lyi szo ci á lis tá mo ga tás fi -
nan szí ro zá sá ból. A rá szo ru ló csa lá dok ese té ben
át vál lal tuk a gyer mek ét kez te tés költ sé ge it,
fenn tar tot tuk és fo lya ma to san bő vít jük a tá mo -
ga tá si rend szert.

Böl cső dé ink meg újul tak, tíz in téz mény ben ki -
sebb-na gyobb fej lesz tés folyt, a Gyön gyö si sé -
tá nyon lé vő böl cső dé ben tel jes fel újí tás zaj lik. Az
óvo dai há ló zat a Kas sák, a Tü zér, a Thurzó, a Ka -
ri kás Fri gyes, a Ma da rász Vik tor és az Es kü vő
kö zi tag óvo dák je len tős meg újí tá sá val lett gaz -
da gabb. 

A gyer me ke ket el lá tó in téz mé nye ink ben hang-,
fény- és sóterápiás szo bát épí tet tünk, az ud va -
ro kat ár nyé ko lás vé de lem mel lát tuk el. Az óvo -
dai ud va ro kon a kor sze rű, komp lex te ma ti kus
esz kö zök kel a gyer me kek moz gás ko or di ná ci ó -
ját, ál ló ké pes sé gét fej leszt ettük. 

A Pan nó nia ut cá ban át ad tuk a 300 m2-nyi PannKa
Kö zös sé gi Te ret a gyer mek kor osz tály szá má ra. 

Biz to sí tot tuk a szo ci á li san rá szo ru ló gyer me kek
nyá ri té rí tés men tes ét ke zé sét, és sza bad idős
prog ra mot szer vez tünk kö zel 400 gyer mek szá -
má ra. A Mar git szi ge ti Gyer mek tá bor prog ram -
ja it bő ví tet tük: új, kre a tív szín há zi és sport ren -
dez vé nyek kel vártuk a gyer me ke ket. 
A leg ki seb bek ré szé re új szol gál ta tás ként kez -
dő dött meg a szü ni dei prog ram. A ját szó té ri
fog lal ko zá sokon ös  sze sen 3200 gyer mek vett
részt. 
A Pre ven ci ós Köz pont ban pelenkázószobát és
gyermekétkeztetőt, a De rűs Szí vek Idő sek Klub -
já ban gyer mek ját szó he lyi sé get ala kí tot tunk ki. 
Az idő sek klub ja i t a nyitott program lehető-
ségével élve ha vi át lag ban 1500-an lá to gat ják. 
Je len tős volt a fej lesz tés a Pre ven ci ós Köz pont -
ban és a szo ci á lis bol tok ban. Új hely re, kor sze rűbb
kö rül mé nyek kö zé ke rült a Nap pa li Me le ge dő. 
Új mű vé sze ti cso por tok – Csen get  tyűs Együt -
tes, Tánc cso port és Zen gő Kó rus – jöt tek lét re.
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A be fo ga dó ke rü let

PannKa Közösségi Tér

Felújított Mese ovi az Esküvő közben
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Ke rü le tünk ben épül a leg több la kás és bér la kás a
fő vá ros ban: a Kar tács ut cá ban fel épült 23 (eb ből
2 aka dály men te sí tett), a Klap ka Köz pont ban 33
ma gas mi nő sé gű bér la kás. A Jász ut cá ban meg -
kezd tük egy 35 la ká sos, a Szent Lász ló úton egy
60 la ká sos bér ház épí té sé nek elő ké szí té sét. 

23 al ka lom mal, ös  sze sen 369 la kás bér be adá sá -
ra ír tunk ki pá lyá za tot. 

Az önál ló ott hon nal nem ren del ke zők ré szé re ki -
írt pá lyá za to kon a la ká sok 10%-át 35 év alat ti fi -
a ta lok kö ré ben hir det tük meg. Ös  sze sen 95 la -
kás ba köl töz het tek fi a tal csa lá dok. To váb bi 18 la -
kás sal bő ví tet tük a fecs ke há zi la ká sa ink szá mát,
az ab ban élő fi a tal pá rok nak ren de let mó do sí -
tás sal kön  nyí tet tünk a szer ző dés fel té te le in. 

Lak bér hez, köz mű szol gál ta tás ki fi ze té sé hez 12
hó na pon ke resz tül ese ti tá mo ga tás ként, ma ga -
sabb ös  sze gű ki fi ze té sek hez, hát ra lék ren de -
zés hez pénz be li se gít sé get nyúj tunk.

A sza ná lá sok kal kö zel öt szá zan köl töz het tek
kor sze rűbb ott hon ba. 

A tár sas há zak épü let kor sze rű sí té sé re 165 la kó -
kö zös ség 636 mil lió fo rint ka mat men tes vis  sza -
té rí ten dő tá mo ga tást ka pott.

A csa lád ked ve zőt len szo ci á lis, egész ség ügyi
hely ze te ese tén a la ká sok kar ban tar tá si, fel újí -
tá si mun ká i nak költ sé gét (aka dály men te sí tés,
fes tés, má zo lás, bur ko lás, elekt ro mos há ló zat,
víz ve ze ték-há ló zat, nyí lás zá ró cse ré je) rész ben
át vál lal ta az ön kor mány zat.

La kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban éven te át lag
130 mil lió fo rint ös  szeg ben kö zel 2000 csa lád ré -
sze sült.

Té rí tés men te sen biz to sí tunk CO-mérő ké szülé -
ket gáz szol gál ta tá si szer ző dés sel ren del ke ző
bér lő ink ré szé re.

Az An gyal föl di Szo ci á lis Egye sü le ten ke resz tül
szer vez zük a meg vál to zott mun ka ké pes sé gű ek
fog lal koz ta tá sát. Közülük egyesek park gond no ki
és ta ka rí tá si fel ada to kat lát nak el ját szó te re ken,
köz par kok ban. 

A lak ha tás biz ton sá gá ért

A be fo ga dó ke rü let

Új szolgáltatóház - Klapka Központ

Önkormányzati lakásépítés a Kartács utcában
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A pénz be li és ter mé szet be ni tá mo ga tás ra for -
dí tott he lyi for rás a 2015. évi 493 mil lió fo rint ról
565 mil lió fo rint ra emel ke dett.

A gyer me ket vál la ló és ne ve lő csa lá dok, a rá szo -
ru ló idő sek ese té ben po zi tív diszk ri mi ná ci ót al -
kal ma zunk. 

A 65. élet évet be töl tött idős ko rú a kat a pneumo-
coccus vé dő ol tás költ sé gé nek tel jes ös  sze gé vel
se gí tet tük.

Ös  sze sen 11 al ka lom mal jut tat tunk el kö zel 3500
csa lád nak ter mé szet be ni élel mi szer ado mányt. 

A 30 al ka lom ra szó ló uszo dai bér let költ sé gét
nyug dí ja sa ink ré szé re rész ben át vál lal juk. 

Aka dály men te sí té si tá mo ga tást biz to sí tot -
tunk.

A köz te rü let-fel ügye let lét szá ma 2016-ban 39
fő ről 49 fő re, 2018-ban 86 fő re emel ke dett. Be ve -
zet tük a 24 órás ügye le ti, ké szen lé ti szol gá la tot. 

Ös  sze han gol tabb, di na mi ku sabb együtt -
működés va ló sult meg az ön kor mány zat és
intéz mé nyei, a rend őr ség, a köz te rü let-fel -
ügye let, a pol gár őr szer ve zet, va la mint a ke rü -
let ben mű kö dő ci vil szer ve ze tek és a la kos ság
kö zött. 

A ter ve zett 50 ka me rás rend szer bő ví tést be fe -
jez tük, 225 he lyen cse rél tük le kor sze rű be ren -
de zé sek re a ré gi ana lóg ka me rá kat. Egy sé ge sí -
tet tük és kor sze rű sí tet tük a ka me ra ké pek ar -
chi vá lá sát szol gá ló szoft ve re ket. 

Éven te 30 mil lió fo rint tá mo ga tást nyúj tunk a
BRFK XIII. Ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság nak, 2-2
mil lió fo rin tot 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.

A rend őr ség ál tal szer ve zett if jú ság vé del mi
ak ci ók ban a Pre ven ci ós Köz pont ut cai szo ci á lis
mun ká sai fo lya ma to san, szom ba ton ként az éj -
sza kai órák ban is je len van nak a köz te rü le te -
ken.

A köz biz ton ság ja ví tá sá ért 

A sze gény ség és a le sza ka dás el len A térfelügyeleti kamerák
számának alakulása (db)

24 órás figyelem
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Több mint 4 mil li árd fo rin tos ön kor mány za ti for -
rás ból el ké szült a Klap ka Köz pont: meg épü lé sé -
vel erő sö dik a te rü let szol gál ta tó funk ci ó ja, nőtt
a zöld fe lü let. Az épü let ben 33 ön kor mány za ti
bér la kás és üz le tek kap tak he lyet, két há zi or vo si
ren de lőt ala kí tot tunk ki.

A la kó te le pek köz te rü le te i nek fel újí tá sá ra 2,8
mil li árd fo rin tot for dí tot tunk, az idei költ ség ve -
tés ben to váb bi 1 mil li árd fo rint áll ren del ke zés re
fej lesz té s re.

A Gidófalvy La jos la kó te lep át fo gó zöld fe lü le ti
meg újí tá sa a ját szó tér fel újí tá sá val kez dő dött,
majd a pi he nő park és köz vi lá gí tás fej lesz té se
va ló sult meg. 

Az Ár pád híd fő la kó te lep köz par ki te rü le te i nek
meg újí tá sa so rán bő vült a köz vi lá gí tás, a ját szó -
te ret komp lex mó don fel újí tot tuk. A fej lesz tés
2019-ben is foly ta tó dik.

Test vér vá ro sa ink ról meg újí tott par ko kat, ed dig
név te len köz te rü le te ket ne vez tünk el.

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, el ké szült a Ha jós ját szó tér,
fo lya mat ban van az If jú ság kút ja és a Tomori köz
fej lesz té se. 

A Vi za fo gó la kó te lep köz te rü le te in, a Nép für dő
ut ca 15-21. töm bök kö zött pi he nő par ko kat, ját -
szó te ret és ró zsa li ge tet lé te sí tet tünk.

A Rá kos-pa tak part ján fu tó kört épí tet tünk vi -
rá gos sé tán  nyal, önál ló ke rék pár út tal, több kor -
osz tá lyos ját szó tér rel, kül té ri fitneszbe ren de -
zé sek kel fej lesz tet tük a te rü le tet. A Haj dú ut cát
a Haj dú köz zel gya lo gos híd kö ti ös  sze.

Komplex városfejlesztés

A felújított Láng Művelődési Központ

Belakták a Hajós játszóteret
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For ga lom csil la pí tott öve ze te ket, Tempo 30 zó -
ná kat ala kí tot tunk ki Újlipótvárosban. For ga -
lom te re lő osz lo po kat te le pí tet tünk a Bal zac ut -
ca–Tát ra ut ca ke resz te ző dés ben. 24 cso mó -
pont ban he lye zünk ki ke rék pár tá ma szo kat. 90
he lyen lé te sí tet tünk for ga lom csil la pí tó kü szö -
böt, vagy emel tük meg az ut cák ke resz te ző dé -
sét. A Pan nó nia ut cai tor ló dá sok csök ken té sé re
el ké szült az osz tá lyo zó sá vok meg hos  szab bí tá -
sa. Az in téz ke dés óta je len tő sen csök kent a bal -
ese tek szá ma, biz ton sá go sab bá vált a vá ros -
rész köz le ke dé se. 

Az ön kor mány zat ke ze lé sé ben és tu laj do ná ban
le vő 749 174 m2 út bur ko lat a fo lya ma tos ke ze lés -
nek és az éven kén ti fel újí tás nak kö szön he tő en
több sé gé ben jó ál la po tú. Több mint 53 ezer m2

utat és több mint 12 ezer m2 jár da fe lü le tet újí -
tot tunk fel ös  sze sen 1 mil li árd 350 mil lió fo rint
ér ték ben. Sür gős be avat ko zást a fő vá ro si tu laj -
do nú és ke ze lé sű út sza kasz ok igé nyel nek. A
nagy koc ka kő bur ko la tú utak ará nya év ről év re
je len tő sen csök kent.

A Láng Mű ve lő dé si Köz pon tot kor sze rű be ren -
de zé sek kel a retró je gyé ben átépítettük.

Fel avat tuk az egy ko ri köz tár sa sá gi el nök, Göncz
Ár pád, az ame ri kai sze ná tor, Tom Lan tos, a há -
rom szo ros olim pi ai baj nok ököl ví vó, Papp Lász ló
és Rad nó ti Mik lós köl tő szob rát, a Csán gó ut cai
la kó te le pen vi lág há bo rús em lék he lyet lé te sí tet -
tünk.

Megújított lakótelepi
terület (m2)

I.-II. Világháborús Emlékmű

Zöldül Újlipótváros is
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A fő vá ros ban el ső ként lét re ho zott ön kor mány -
za ti fenn tar tá sú csa lá di nap kö zi 98 fé rő he lyes re
bő vült.

Az óvo dai fé rő he lyek szá mát 3573-ról 3769-re
emel tük.

A rá szo ru lók nak to vább ra is biz to sít juk az in -
gye nes böl cső dei és csa lá dinap kö zi el lá tást.
E le he tő ség gel 779 csa lád nak se gí tünk.

Há rom tag óvo dá ban, 15 cso port ban 375 gyer -
mek vesz részt an gol nyel vet ok ta tó prog ram -
ban.

A két tan uszo dánk ban he ten te 43 cso port ban
1100 óvo dás és al só ta go za tos di ák sa já tít ja el az
úszás alap ja it, itt foly nak az is ko lai gyógyúszá-
sok is.

Óvo dá sa ink he ten te négy szer vesz nek részt
test tar tás ja ví tó és lab dás fog lal ko zá so kon.

To vább ra is meg szer vez tük a „XIII. Ke rü le tért”
ta nul má nyi ver senyt.

Pá lyá za ti úton hoz zá já rul tunk a te het sé ges fi a -
ta lok ta nul má nyi költ sé ge i hez. Öt év alatt
össze sen 138 fő ta nul má nya it tá mo gat tuk 5,7
mil lió fo rint ér ték ben. 

Az el múlt tan év ben 1315 ál ta lá nos és kö zép is ko -
lai ta nu ló 17,5 mil lió fo rint ér ték ben ka pott ta nul -
má nyi ösz tön dí jat.

A Di ák olim pia – Di ák sport ku pá kon 2015-2019 kö -
zött 21 is ko la 22 ver seny szám ban, hat kor cso -
port ban 28 671 ta nu ló val vett részt.

Part ner kár tyá val a 6. és 14. élet év kö zöt ti
gyerme ke(ke)t ne ve lő szü lő a há zi gyer mek or -
vos ja vas la tá val in gye nes gyógyúszást ve het
igény be. 

Min den év ben meg ren dez tük az Ének lő If jú ság
ke rü le ti hang ver seny ét. 

Öt év alatt 89 fő fel ső fo kú nap pa li ta nul má nyo -
kat foly ta tó diá k internet-előfizetési költ sé ge i -
hez já rul tunk hoz zá. 

A tudás hatalom és a legjobb befektetés

Minden gyermek elhelyezése biztosított

Speciális foglalkozások az óvodákban
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Az ál lam he lyett, tá mo gat va a szü lői kez de -
ménye zést, 2018-ban fel újí tot tuk a Gár do -
nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la ud va rát és a Vá ci út
57-61. szám alat ti is ko la épü le té nek hom lok -
zatát; a Csa ta Sport csar nok meg újí tá sa a
tanévkez dés re be fe je ző dik. A há rom be ru há -
zás össz ér té ke meg ha lad ja az 1,5 mil li árd fo -
rin tot.

A HACCP mi nő sé gű is ko lai tá la ló kony hák és az
or vo si szo bák kar ban tar tás ára kö zel 90 mil lió
fo rin tot, esz köz be szer zés re és gép-be ren de zés
kar ban tar tás ra több mint 28 mil lió fo rin tot köl -
töt tünk. 

To vább ra is fenn tar tot tuk a Bursa Hungarica
ösz tön díj rend szert.

Az ön kor mány zat biz to sít ja a Gyer mek- és If jú -
sá gi Ön kor mány zat mű kö dé sé nek in téz mé nyi,
anya gi, sze mé lyi hát te rét. A fi a ta lok ha gyo má -
nya ik hoz hí ven éven te meg ren de zik a GYIÖK-
farsangot, a Ne ked Na pot, a Mi ku lás vo nu lást. Ez
év ben gá lá val szí ne sí tet ték a ke rü let if jú sá ga
ré szé re szer ve zett prog ra mo kat.

Aktív cselekvés gyermekeinkért
Angol–magyar két tannyelvű

óvodai programban részt vevő
gyermekek száma (fő)

Családi Nap

Bővült az Angyalföldi Sportközpont
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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. 
Fű té si tá mo ga tást adunk, emel lett a 80. élet -
évet be töl töt tek ré szé re adott gyógy szer tá -
mo ga tás mér té ke 30 ezer fo rint éven te. 
30 ke rü le ti szo ci á lis mun kás kép zés ke re té ben
sa já tí tot ta el az ener gia tu da tos szem lé let erő -
sí té se ér de ké ben szervezett prog ram ele me it.
Éven te át lag 275 fő idős ve he tett részt az EL TE
Har ma dik kor egye te me elő adá sa in.
Biz to sí tot tuk a ked vez mé nyes uszo da lá to ga tás
fel tét ele it, he ten te két szer gyógy- és kon di ci o -
ná ló tor nán 60-70 fő vett részt az An gyal föl di
Sport köz pont ban. 
Az idős kor osz tály spe ci á lis igé nye i nek meg fe le -
lő szű rő vizs gá la to kat szer vez tünk, me lye ken
2015-2019 kö zött kö zel 1800 fő vett részt. 
Az idő sek sé rel mé re el kö ve tett ti pi kus bűn cse -
lek mé nyek meg elő zé sé re fó ru mo kat, tá jé koz ta -
tó kat szer vez tünk, ré szük re ha von ta rend vé -
del mi be szél ge té se ket tar tot tunk. „Öreg hi bák
és bak lö vé sek” cím mel in te rak tív szín há zi pro -
duk ci ót tá mo gat tunk, ame lyet tíz al ka lom mal
lát ha tott a kö zön ség.

Az idő sek klub ja i ban 65 fő vett részt an gol nyel vi
ok ta tá son a Gyer mek té ri klub ban.

Nyugodt, aktív időskor

Gyógyszertámogatásra
fordított összeg nagysága (E Ft)

Sószoba a nyugdíjasoknak

Használatban a fitneszterek
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Part ner kár tyá val 71 köz te rü le ten vagy ön kor -
mány za ti in téz mény ben le het igény be ven ni az
in gye nes WIFI-szolgáltatást. Az ös  sze sen 74
mil lió fo rint ba ke rü lő fej lesz tés ja ví tott a mű -
sza ki szín vo na lon is. A 31 ezer po ten ci á lis fel -
hasz ná ló 10%-a he ten te, 5%-uk na pon ta hasz -
nál ja a rend szert, ha von ta át la go san 120 ez ren
kap cso lód nak rá.

Bank kár tyás internetes rend szer rel kor sze -
rűbbé és ké nyel me seb bé tet tük a szü lők szá má -
ra az ét ke zé si dí jak be fi ze té sét. 

In for ma ti kai kép zést 229 fő rész vé te lé vel tar -
tot tunk, az internetes ká vé zót naponta 80-90 fő
ve szi igény be.

A kismamák részére szervezett 4 modulos ECDL
Start és a 7 modulos ECDL-tanfolyamokon 132-
en vettek részt. Közülük 26 fő a plusz 3 modult is
elvégezte, amelyhez az eddigi 90 óra mellett 110
óra állt rendelkezésre. A  képzés alatt gyermek-
felügyeletet biztosítottunk.

Digitális kerület
Közterületi wifi-szolgáltató

helyek száma (db)

Okos terem a Mese oviban

Folyamatos a kismamák ECDL tanfolyama
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Kul tu rá lis ren dez vé nye ink sok szí nű sé gét tük -
rö zi, hogy éven te kö zel 4600 ren dez vényt szer -
ve zünk. 
A La kó kö zös sé gi Na pok, a Ke rü le ti Na pok, a
Nyár es ti kon cer tek a Szent Ist ván park ban, az
An gyal föl di Ut ca ze nei Fesz ti vál, a Moz gás ban a
kul tú ra! és a tá bo rok lá to ga tott sá ga meg ha lad -
ta az 54 ezer főt. 
Ke rü le tünk 80. szü le tés nap ja al kal má ból há rom -
na pos szü le tés na pi fesz ti vá lon szín vo na las
prog ra mot szer vez tünk. A csa lá di prog ra mo kon
min den ki ta lál ha tott ked vé re va ló el fog lalt sá got.
A Gyer mek- és If jú sá gi Ház ud va rát fel újí tot tuk,
kert jét al kal mas sá tet tük mi nő sé gi kö zös sé gi
prog ra mok be fo ga dá sá ra. 
Tá mo gat tuk a la kó he lyi kö zös sé gek kap cso lat -
épí té sét szol gá ló ren dez vé nye it. A La kó kö zös -
sé gi Na pok hely szí nei: Kár pát, Fu tár, Gidófalvy
La jos ut cai la kó te lep, Gyer mek tér, Ruttkai Éva
park, Vi za fo gó, Or szág bí ró, Gyön gyö si sé tány,
Új pa lo tai úti Sport te lep. 
Se gí tet tük a szo ci á li san rá szo rul tak igé nyes
szó ra ko zá sát, mű ve lő dés ben va ló rész vé telét.

2018-tól a Bé ke té ren ren dez tük meg a ke rü le ti
Nem ze ti sé gek Fesz ti vál ját. Tánc- és ze nei prog -
ra mok, hely ben ké szült éte lek vár ták a lá to ga -
tó kat.
Tá mo gat tuk a he lyi kö zös sé gek ál tal szer ve zett
prog ra mo kat: Po zso nyi Pik nik, Ko ma ut cai vi -
gas ság.

Kulturált szórakozás, közművelődés

Lakóközösségi Napok

Kerületi születésnapi rendezvény



Meg újí tot tuk a Nyi tott Hét vé ge prog ram so ro -
za tot. Éven te 177 al ka lom mal, 606 óra idő tar -
tam ban le he tett igény be ven ni az in gye nes hét -
vé gi spor to lá si le he tő sé ge ket. 
Az után pót lás-ne ve lő mű he lye ket öt év alatt
ös  sze sen 80 mil lió fo rint tal tá mo gat tuk, amely -
 lyel elő se gí tet tük a ke rü le ti után pót lásko rú
spor to lók rend sze res, ma gas szak mai szín vo -
na lú edzé se it, ered mé nye sebb spor to lá sát. 
Újabb sza bad té ri fitnesztereket hoz tunk lét re a
köz par kok ban, la kó te le pe ken, ját szó te re ken
(Bes se nyei ut cai park, Bul csú park, Ár pád híd fő
la kó te lep, Mág lya köz, Fu tár park, Szent Lász ló
ud va rok, Kas sák park, Ha jós ját szó tér).
Biz to sí tot tuk a szer ve zett tor na és uszo da lá to -
ga tás fel tét ele it.
Ve len cei if jú sá gi tá bo runk ban új ját szó- és gyü -
le ke ző te ret, gu mi bur ko la tos sport pá lyát épí -
tet tünk, fel újí tot tuk a tér vi lá gí tást, a für dő szo -
bá val nem ren del ke ző szo bá kat kom for tos sá
tet tük.
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Szabadidős sport

Lakóhelyi közösségek rendezvényeit
látogatók létszáma (fő)

Családi Sportnap

Családi gyermeknap
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Or szá go san egye dül ál ló an kezd te meg mű kö dé -
sét a ke rü let la ko sa it in gye ne sen el lá tó CT/MR
di ag nosz ti kai köz pont. Az or szá gos át lag nál ko -
ráb ban vizs gá lat hoz jut nak a ke rü let szak or vo -
sai ál tal be utalt be te gek. 

A Nő vér ut cai gyer mek or vo si ren de lő épü le té -
nek tel jes kül ső és bel ső fel újí tá sa a leg ma ga sabb
kö ve tel mé nye ket is ma ra dék ta la nul ki elé gí ti. 

Meg újult az Es kü vő kö zi há zi or vo si ren de lő. 

A járóbeteg-szak el lá tás ban a leg kor sze rűbb di -
ag nosz ti kai esz kö zö ket sze rez tük be: UH-ké -
szü lé kek a kar di o ló gi á ra, uro ló gi á ra, a rönt -
genosz tály ra és a száj se bé szet re; video gaszt -
rosz kóp és kolonoszkóp a gasztroenterológiára;
en do szkó pok a fül-orr-gé gé szet re; uro ló gi ai
cystoscopos to rony; se bé sze ti lé ze rek. A csont -
sű rű ség mé ré sé re új ODM-gé pet vá sá rol tunk. A
sze mé szet re egy mo dern ultrascan ké szü lék
ke rült. A fej lesz tés ös  sze ge 2015 és 2019 kö zött
több mint 1,3 mil li árd fo rint volt. A se bé sze ten
al ta tó gép, mű tő asz tal, új shaver ve zér lő egy ség
se gí ti a szak or vos ok mun ká ját.

Klí ma ké szü lé ke ket sze rel tet tünk fel a há zi- és
szak or vo si ren de lők ben. 

A Vi seg rá di ut cai ren de lő in té zet ud va rán új sze -
mély fel vo nót ál lí tot tunk üzem be. 

A Klap ka Köz pont épü le té nek el ső eme le tén há -
zi or vo si ren de lő ket ala kí tot tunk ki, te her men -
te sít ve a Pap Kár oly ut cai ren de lőt. 

Foly tat tuk a szű rő prog ra mok szer ve zé sét öt
szak te rü le ten: ha si UH, nya ki ve rő ér UH, mam -
mog rá fia, uro ló gi ai és bőr gyógy ásza ti on ko ló gi ai
szű rő vizs gá lat ok. A szű rés ben részt ve vő la ko -
sok szá ma év ről év re nö vek szik, több mint 1000
fő éven te. A vizs gá la tok so rán mint egy át la go -
san 30% kó ros ese tet szűr tek ki. 

A vé dő női szol gá lat és a há zi gyer mek or vos ok
szer ve zé sé ben éven te Csa lá di Na pot ren dez -
tünk, ahol allergológiai, or to pé di ai, fo gá sza ti,
dietetikai ta nács adás ra, szű ré sek re volt le he -
tő sé gük a részt ve vők nek.

A cse cse mők és kis de dek szá má ra biz to sí tot tuk
a té rí tés men tes rotavírus el le ni vé dő ol tást,
meg szer vez tük 6 he tes től 6 hó na pos élet ko rig a
ke rü let ben élő kis de dek ol tá sát. 

Or szá go san is egye dül ál ló a fiúpo pu lá ció HPV el -
le ni ol tá sá nak 90%-os tá mo ga tá sa. 

Az idős ko rú ak in gye nes Pneumococcus el le ni
vakcinációja, a fi a tal fiú kor osz tály HPV el le ni
ol tá sai, a cse cse mők rotavírus el le ni im mu ni -
zá ci ós vé del me a ha té kony meg elő zést szol -
gál ják. 

A „Tu dat-tö rő” drogprevenciós szabaduló-
szobánk az el ső, amely té rí tés me n te sen áll a fia -
ta lok ren del ke zé sé re. Több mint 2000 fi a tal lá to -
gat ta meg az or szág szá mos ré szé ről, majd be -
mu tat tuk az egye dül ál ló, in te rak tív drogpre-
venciós fil mün ket „Éj je li utak” cím mel.

Legjobb orvoslás a prevenció

Működés közben az MR



A 2017-es vi zes vi lág baj nok ság idő pont já ra el ké -
szült az ön kor mány zat ál tal kez de mé nye zett
Da gály sé tány, mely a Forgách ut cai met ró meg -
ál lót kö ti ös  sze a Duna Aré ná val.

Be fe jez tük a Bes se nyei ut cai pi he nő park és ját -
szó tér kor sze rű sí té sét, meg szé pült a Gidófalvy
la kó te lep pi he nő park ja, a Nép für dő ut ca 15-21.
kö zöt ti töm bök előt ti zöld te rü le tek, a ját szó te -
rek és a kap cso ló dó zöld fe lü le tek. 

A Wein Já nos park ban pi he nő tér lé te sült. A
Szent Lász ló út men tén el ké szült a Pi ros ka, a
Lo vag, az Adelhaid és az Egyed kert.

Meg épí tet tük a Papp Lász ló te ret, ahol páraku-
tat és cso bo gót lé te sí tet tünk. A Gidófalvy la kó -
te le pen új cso bo gó, a Drá va park ban in te rak tív
szö kő kút fris sí ti fel a lá to ga tó kat. 

Pá lyá za tok kal tá mo gat tuk a tömb bel sők ben lé -
vő ud va rok fej lesz té sét, több mint tíz tár sas ház
ud var zöl dí té se fe je ző dött be. 

13 talajvízkutunk ös  sze sen 112 590 m2 zöld fe lü let
ön tö zé sét biz to sít ja kör nye zet ba rát mó don, éves
szin ten kö zel 40 ezer köb mé ter ta laj víz fel hasz -
ná lá sá val. Fo lya mat ban van négy to váb bi kút ki vi -
te le zé se (Ár pád híd fő la kó te lep, Fu tár park, Rá -
kos-pa tak Haj dú ut cai tor ko la ta, Kas sák park).

A Le hel té ren az Árpád-házi Szent Mar git-
temp lom előt ti te rü let szö kő kút tal gaz da go dik.

2015-től össze sen 5178 fát ül tet tünk közterüle-
teinken.

Bő ví tet tük a jár da- és köz parkta ka rí tá si ka pa ci -
tá sun kat. Nagy  nyo má sú szó ró fe jes ta ka rí tó -
esz közt sze rez tünk be, két mo bil ta ka rí tócso -
por tot hoz tunk lét re. A dísz bur ko lat tal meg újí -
tott köz te rü le tek re ki ter jesz tet tük he ti rend -
sze res ség gel a sep rő gé pes ta ka rí tást. Biz to sí -
tot tuk egyes ki emelt gya lo gos te rü le tek és par -
kok hét vé gi ta ka rí tá sát. 

A ke rék pár tá ma szok he lyé nek ki je lö lé sét a Ma -
gyar Kerékpáros Klubbal együtt mű köd ve vé -
gez zük el, szá muk kö zel 300-ra nőtt.

56 új mus kát liskan de lá bert he lyez tünk ki. A ke -
rü let köz te rü le te i re éven te 70 ezer tő egy nyá ri
pa lán tát te le pí tet tünk, eb ből a Gyön gyö si sé tá -
nyon 22 ezer tő szí ne sí tet te a te ret. Az őszi idő -
szak ban 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,
össze sen 120 ezer tö vet.
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Zöld kerület
Több mint 5000 fát ültettünk

Egynyári virágbemutató a Gyöngyösi sétányon
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Csat la koz tunk a Klí ma ba rát Te le pü lé sek Szö -
vet sé gé hez. Vis  sza nem té rí ten dő tá mo ga tás -
sal hoz zá já rul tunk a la kó kö zös sé gek klí ma- és
kör nye zet vé del met, fenn tart ha tó sá got szol gá -
ló „kis pro jekt jei” tá mo ga tá sá hoz. 

A Kar tács ut ca 14. szám alat ti ön kor mány za ti la -
kó épü let fű té se le ve gő-víz hő szi vat  tyús rend -
szer rel, a me leg víz-el lá tá sa köz pon ti kon den -
zá ci ós gáz ka zán nal mű kö dik. A hom lok za ti hő -
szi ge te lés vas tag sá ga meg fe lel a pas  szív ház
kri té ri u ma i nak. 

Az új épí té sű la kó há za ink ban meg úju ló ener gi át
fel hasz ná ló, hővisszanyerős hű tő-fű tő be ren -
de zé se ket épí tet tünk be. A pas  szív jel le gű la kó -
há zak há romré te gű üve ge zé sű nyí lás zá rók kal,
hőhídmentes cso mó pont ok kal és au to ma ti kus
vi lá gí tás ve zér lés sel mű köd nek. 

A pol gár mes te ri hi va tal épü le té re nap kol lek to -
ro kat sze rel tet tünk fel. 

Ener gia ta ka ré kos LED fény for rás ok ra cse -
réltet 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. Víz órá kat te le pí tet -
tünk az ön kor mány za ti tu laj do nú la ká sok ba.

Takarékosabban az energiával

Intézményi beruházások,
berendezések ökológiai korszerűsítésére

fordított összeg (E Ft)

Meséskert óvoda - a legkorszerűbb gyermekintézmény
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Az ön kor mány zat nyil vá nos ság ra hoz ta a pol -
gár mes te ri hi va tal és az ön kor mány zat gaz da -
sá gi tár sa sá gai, in téz mé nyei által kötött szer -
ző dé seinek ada ta it. 

Több al ka lom mal együtt mű köd tünk a Trans-
parency International Ma gyar or szág gal, a szer -
ve zet monitoringozta a ki vá lasz tott ön kor -
mány za ti be ru há zá so kat. Az elő ké szí tés től az
át adás-át vé te lig, min den eset ben meg ál la pí -
tot ták a fo lya ma tok kor rup ció men tes sé gét és
át lát ha tó sá gát.

Az ön kor mány zat ál tal biz to sí tott ci vil alap
30%-kal emel ke dett.

A köz par ki be ru há zá sa ink la kos sá gi egyez te té -
sét az AngyalZÖLD+ stra té gia alap ján vé gez tük.
A ki sebb be ru há zá sok nál in for má ci ós táb lán tá -
jé koz tat tuk az érin tet te ket és kér tük vé le mé -
nyü ket a fel újí tás tar tal má ról. Na gyobb be ru há -
zá sok nál kérdezőbiztosos köz vé le mény-ku ta -
tást, hely szí ni terv egyez te tő workshopokat
szer vez tünk. 

A la kos ság szé les kö rét érin tő dön té sek, kon -
cep ci ók elő ké szí té sé nek ré sze ként az ön kor -
mány zat és a Köz szol gál ta tó Zrt. hon lap ján ke -
resz tül ké r vé le ményt. 
A nem ze ti ki sebb sé gek ön kor mány za tai és a ci -
vil kö zös sé gek hoz zá já rul nak a ke rü le ti tár sa -
dal mi élet sok szí nű sé gé hez, kul tu rá lis sok fé le -
ségéhez. 
Ön kor mány za tunk 90 ci vil szer ve zet tel áll kap -
cso lat ban, akik az ön kor mány za ti fel ada tok,
szol gál ta tá sok el lá tá sá ban és a dön tés-elő ké -
szí té si fo lya mat ban egy re szé le sebb kör ben
vesz nek részt. Többen közülük rendszeres
részt ve vői a ren dez vé nyeink nek.
A Ke rü le ti Ci vil Szer ve ze tek Nap ját éven te meg -
szer vez tük, me lyen 30-35 szer ve zet mu tat ko -
zott be, a ren dez vé nyen ad ják át a Ci vil Ván dor -
dí jat.
Ha von ta meg szer vez tük a Ci vil Kerekasztalt.
A ci vil szer ve ze tek ren dez vé nyei szá má ra a
RaM-ot pá lyá za ti úton biz to sít juk. 
A Pre ven ci ós Köz pont ban a ci vil szer ve ze tek ré -
szé re in ku bá tor ház-szol gál ta tást mű köd te -
tünk.
Az ön kor mány zat Ci vil Há zat üze mel tet, amely
ott ho na több ci vil  szer ve zet nek, ren dez vé nyek -
nek, la kos sá gi ta lál ko zók nak.

Civil élet, nyilvánosság
Új helyszínen (RaM) a Civil Nap

Egyre több résztvevő
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A négy le zá rult költ ség ve té si év ben meg va ló sult
a ta ka ré kos, át lát ha tó és egyen súly ra tö rek vő
gaz dál ko dás. A költ ség ve té si be vé te lek ter ve -
zé se meg ala po zott, tel je sít he tő volt. Kül ső fi -
nan szí ro zás ra (hi tel fel vé tel, köt vény ki bo csá -
tás) egyik év ben sem volt szük ség. 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 ga ran -
tál 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.

Költ ség ve té sünk meg fe le lő anya gi fe de ze tet
nyúj tott a kö te le ző és ön ként vál lalt fel ada tok ra,
az éves be vé te lek 13-15%-a szár ma zott köz -
pon ti (ál la mi) for rás ból. 

Biz to sí tot tuk a mé ret ará nyos és kor sze rű in -
téz mény há ló zat mű köd te té sé nek fel tét ele it.

Felelősségteljes gazdálkodás
Az önkormányzat 

vagyonának alakulása (Ft)

Környezettudatos önkormányzati bérlakás



Az ön kor mány zat által elnyert el is me ré sek 2015–2019
� Elismerő oklevél az AngyalZÖLD+ stratégiáért a Professional
Publishing Hungary Kft.-től a IV. Greenovációs Nagydíj pályázatán
� ,,Köztérmegújítási Nívódíj 2015 a XIII. kerületi Vizafogó
lakótelep komplex közterületi felújításáért” a Magyar Urban-
isztikai Társaságtól és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságtól 
� „Virágos Magyarországért” 2015. környezetszépítő verseny
Különdíja Budapest Főváros Önkormányzattól
� „Idősbarát” cím az „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” MOZGALOM-tól 
� Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj I. díj és a környezettudatos
építés kategória I. díj a 100 lakásos passzívházért a FIABCI-tól
� A Holnap városáért díj 2015 a City Hungarytől
� Befogadó Magyar Település díj a Fogyatékos Emberek
Szervezetei Tanácsától (2016.)
� Különdíj a 100 lakásos passzívházért az V. Greenovációs Nagy-
díjon a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülettől és a Pro-
fessional Publishing Hungary Kft.-től
� Elismerő díszoklevél az önkormányzat a polgárőrmozga-
lomért a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek
Szövetségétől
� Ingatlanfejlesztési Nívódíj és a nemzetközi zsűri ezüst fokoza-
tú díja a Nemzetközi Ingatlanszövetségtől (FIABCI)
� Országos Városmarketing Díj hat Gyémánt Díja a Magyar
Marketing Szövetségtől (2016.)
� Fővárosi Polgárőr Kerület kitüntető cím az Országos Polgárőr
Szövetségtől
� Az önkormányzat művelődési szakterület részére KÓTA díj a
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége elnökségétől
� Építészeti Nívódíj a 100 lakásos passzívháznak a Budapesti
Építész Kamarától
� Év Fája oklevél (a Jászai Mari tér legszebb platánfája) az
Ökotárs Alapítványtól
� A Holnap városáért díj 2016 a City Hungary programtól
� Elismerő Oklevél a „Minőség-Innováció 2016” pályázaton az
Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságtól
� II. díj a Nemzetközi Ingatlanszövetség (FIABCI) Magyar
Tagozatától és a Budapesti Építész Kamarától, különdíj a
Lakásvásár Médiacsoporttól „Angyalföld újjáépítése a XXI.
század fordulóján” című pályázatért
� Nemzetközi zsűri ezüst díj „Angyalföld újjáépítése a XXI.
század fordulóján” című pályázatért a Nemzetközi
Ingatlanszövetségtől (FIABCI)
� Országos Városmarketing Díj négy Gyémánt Díja a Magyar
Marketing Szövetségtől (2017.)
� A Holnap városáért díj 2017 a City Hungary programtól
� I. helyezés a Lakossági Zöldterület-védnökségi pályázaton a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségétől, a Helyi
Obszervatóriumtól, az Initiative France-Hongrietól
� III. helyezés „Vizes vb nemcsak vízben” pályázaton a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségétől

� Nemzeti díj a „Minőség-Innováció 2017” az állampolgári bizal-
mat erősítő pályázaton az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
Közhasznú Egyesülettől
� Nemzeti díj a „Minőség-Innováció 2017” a bölcsődei minden-
napok „zöldítése” című pályázaton az EOQ Magyar Nemzeti
Bizottság Közhasznú Egyesülettől
� Oklevél „Az Év Felelős Foglalkoztatója 2017” pályázaton az OFA
Nonprofit Kft.-től
� Nívódíj a Meséskert Tagóvodáért az Építőipari Mesterdíj
Alapítványtól
� III. díj a Meséskert Tagóvodáért a Városi Intézmény
kategóriában, I. díj a Magyar Környezettudatos Építés
Egyesületétől és Különdíj a Legjobb projekt elismerés a
Nemzetközi Ingatlanszövetségtől (FIABCI)
� Különdíj a Lakótelepi közterületek komplex megújításáért a
Magyar Urbanisztikai Társaságtól
� Különdíj a Virágos Magyarországért környezetszépítő
versenyen Budapest Főváros Önkormányzatától (2017.)
� Különdíj a 100 lakásos passzívház projektért az Energy Globe
Magyarország szakmai zsűritől 
� E.ON díj az ország első minősített passzívház óvodájáért
(Meséskert) 
� Országos Városmarketing Díj három Gyémánt Díja a Magyar
Marketing Szövetségtől (2018.)
� Elismerő Oklevél a Fiastyúk utcában kialakított „Kiss and ride”
parkolóért a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes
Információs és Kutatóközpontjától
� Családbarát Önkormányzat 2018. díj a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesületétől
� Elismerő diploma az ingatlanfejlesztés területén az elmúlt két
évtizedben elért eredményekért a Nemzetközi
Ingatlanszövetségtől (FIABCI)
� Nemzeti díj a „Minőség-Innováció 2018” pályázaton az EOQ
Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesülettől
� III. helyezés a nyári táboroztatási programjáért a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségétől, az Országos
Polgárőr Szövetségtől
� Elismerő oklevél az önkormányzat tervegyeztetési gyakor-
latáért Budapest Főváros Önkormányzatától
� A Holnap városáért díj 2018 két kategóriában a City Hungary
programtól
� Befogadó Magyar Település díj a Fogyatékos Emberek
Szervezeteinek Tanácsától (2019.)
� Energetikai Önkormányzat díj a Magyar Innováció és
Hatékonyság Nonprofit Kft. Virtuális Erőmű Programtól
� Országos Városmarketing Díj öt Gyémánt Díja 2019 a Magyar
Marketing Szövetségtől (2019.)
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