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Tisz telt Ol va só!

A má so dik tel jes évet zár tuk le a „Len dü let ben a XIII. ke rü let” című,
2019-ig szó ló prog ra munk tel je sí té sé ben. 2015-ben meg va ló sult

válla lá sa ink egy ré sze, meg kez dő dött be ru há zá sa ink elő ké szí té se.
A ki tű zött fel ada tok je len tős ré sze fo lya ma tos, a tel jes cik -

lus ide jén át tart. A konk rét fel ada to kat az el múlt évi ki -
adványunk ban is mer tet tük, s ez hoz zá fér he tő a
www.budapest13.hu, www.media13.hu hon la po kon.
Ez év ben az egyes fe je ze tek hez kap cso ló dó cél ki tű zé -
se in ket je löl tük meg.

A XIII. ke rü let ben az in teg rált te le pü lés me nedzs ment
hí vei va gyunk. Meg győ ző dé sünk, hogy az a he lyes vá -
ros po li ti ka, ami kor egy ön kor mány zat egy szer re nyújt
él he tő la kó kör nye ze tet és mi nő sé gi mun ka he lyi kí ná -
la tot, mi köz ben min den kor osz tály ról és tár sa dal mi

cso port ról gon dos ko dik. A komp lex vá ros fej lesz tés nem csak iro da-, la kás épít ke zést, az ur ba nisz ti kai fej lesz tést
je len ti, ha nem az élet mi nő ség ja ví tá sát és egyen lő esé lye ket, szü le tés től idős ko rig.

Az el múlt év ben is el kép ze lé se ink nek meg fe le lő en fej lő dött a ke rü let. Je len leg is a leg több iro da- és la kás épít ke -
zés a ke rü let ben tör té nik. A be fek te tői fej lesz té sek mel lett sa ját be ru há zá sok kal is élen já runk. A vi lág szín vo na -
lú nak mi nő sí tett és szá mos díj jal el is mert 100 la ká sos pas  szív há zunk után a múlt év ben át ad tuk a szin tén tel jes
mér ték ben sa ját for rás ból épült, az or szág leg kor sze rűbb nek, s Eu ró pá ban is ki emel ke dő szín vo na lú nak szá mí -
tó pas  szívóvo dát. To váb bi si ke res be ru há zá sa ink mel lett meg te rem tet tük a fel tét ele it az ön kor mány za ti be ru -
há zás ban épü lő, szin tén kör nye zet tu da tos la kó épü le te ink nek, a Klap ka Szol gál ta tó ház nak. Meg kez dő dött a
Láng Mű ve lő dé si Ház és a Tü zér ut cai óvo da be ru há zá sa is. 

A ke rü let fej lesz té se in túl min den tő lünk tel he tőt meg tet tünk a sze gény ség és a le sza ka dás el len. Ismerve a kép -
vi se lő-tes tü let ál tal el fo ga dott 2017. évi költ ség ve tést, bíz ha tunk ben ne, hogy a fej lő dés nem áll meg, és gon dos -
ko dunk azok ról, akik rá szo rul nak, s to vább ra is tá mo gat ni tud juk azo kat, akik nek ke ve sebb jut. 

A kö zö sen vég zett mun kán kat 2016-ban 13 díj jal is mer ték el, va la men  nyit szak mai és ci vil szer ve ze tek től kap tuk.

Bu da pest, 2017. ja nu ár

Dr. Tóth Jó zsef
pol gár mes ter



Cél: A tár sa dal mi tá vol sá gok le küz dé se, a
hát rá nyos cso por tok és a több sé gi tár sa da -
lom sze rep lő i nek kö ze lí té se, a pe ri fé ri á ra
sod ró dott cso por tok be il lesz té se a tár sa da -
lom ba.

Meg kez dő dött a Kar tács ut cai 23 la ká sos
önkormányzati bérház épí té se.

Tervezés alatt a Jász ut cai 34 la ká sos la kó -
épü let.

La kás pá lyá za tot ír tunk ki a bér la kás sal
még nem ren del ke zők kö ré ben, 94 la kás

ta lált bér lő re.

A sza ná lá si prog ram ban a Sza bolcs-Te ve
ut cák ban 443 la kás ügyé ben szü le tett

meg ál la po dás, ez 99%-os teljesítés. 

A la ká ssal nem rendelkező bérlőknek szóló
lakáspályázaton 33 lakást 35 év alat ti

fiata lok kö ré ben hir det tünk meg, mely ből 6 a
Pas  szív ház ban ta lál ha tó. 20 la kás bérbe adá sá -
val tá mo gat tuk a fi a ta lok önál ló élet kez dé sét.

A Klapka Szolgáltatóház felső szintjein 33
bérlakás épül.

To váb bi 8 la kás sal csök ken tet tük a szük -
ség la kás ok szá mát. A kezdetben nyilván-

tartott 647 lakás száma 40-re csökkent.

Minden igényt kielégítve, a múlt évben is
biztosítottuk a társasházak számára az

épületkorszerűsítésre felvehető kamatmentes
visszatérítendő támogatást. A szociálisan rá-
szoruló tulajdonostársakra jutó részt az önkor-
mányzat átvállalta.

A lak ha tás biz ton sá gá ért
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A be fo ga dó ke rü let

A Klapka Szolgáltatóház látványterve

Fiatal bérlők a Passzívházban
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A la kos ság meg tar tó ké pes sé gün ket se gí -
tet te és a szeg re gá ci ós te rü let ki ala ku lá -

sát aka dá lyozta a Csa lád ba rát, az Idős ügyi, az
Esély egyen lő sé gi prog ram és a Szo ci á lis Szol -
gál ta tás ter ve zé si Kon cep ció, a Köz fog lal koz ta -
tá si Terv vég re haj tá sa.

A lakhatás segítéseként fű té si tá mo ga -
tás ban: 220 fő, lak bér-hoz zá já ru lás ban:

621 fő, köz üze mi tá mo ga tás ban: 667 fő, adós -
ság ke ze lé si tá mo ga tás ban: 178 fő ré sze sült. 

Va la men  nyi ta ní tá si szü net ben ez év ben
is biz to sí tot tuk a me leg ét ke zést a hát rá -

nyos hely zet ben le vő csa lá dok ré szé re.
A köz fog lal koz ta tás ke re té ben 18 pá lya -
kez dő fi a tal, a sze mé lyi ség fej lesz tő és

kész ség fej lesz tő prog ra mon 48 fi a tal vett részt.
Az állampolgárok fogászati költségeinek
csökkentését biztosító államilag finan-

szírozott támogatási formáinak kidolgozása
továbbra is feladat.

26 kis ma ma kap ked vez mé nyes ha vi Bu -
da pest bér le tet.

Bő vült a tan év kez dé si tá mo ga tás, csök -
kent a be is ko lá zás sal já ró te her. A ter hek

csök ken té séért a tan év ben is több fé le, ön ként
vál lalt tá mo ga tás sal se gít az ön kor mány zat:
6000 forint értékű utalvány, idegen nyelvű
tankönyv költségeinek átvállalása.

Köz fog lal koz ta tá si Ter vet ké szí tet tünk
400 tar tós mun ka nél kü li fog lal koz ta tá sá ra.

Új szol gál ta tás a ba ba kö szön tő cso mag.
Tartalma 7000 forint értékű gyermek-

ruházat és információs füzetek.

Ez év ben is meg szer vez tük a hagy ma-,
al ma-, bur go nyaak ci ón kat. Kö zel 5000

csa lád élt a ked vez mén  nyel.

Az ön kor mány zat tá mo ga tá sá val a ke rü -
let ben élő lá tás sé rül tek té rí tés men te sen

jut hat nak hoz zá 50 „Fu tár-táv irá nyí tó” ké szü -
lék hez, mely az önál ló köz le ke dés ben nyújt ér té -
kes se gít sé get. Használatuk betanítására a
Vakok és Gyengénlátók Egyesületét kértük fel.

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

Né meth Aliz, a 2016. Év Szo ci á lis
Mun ká sa, a XIII. Ke rü le ti Pre ven -
ciós Köz pont fő ta ná cso sa
– A ke rü le ti ön kor mány zat a tör -
vé nyes le he tő sé gek ma xi má lis ki -
hasz ná lá sá val min den tő le tel he -
tőt meg tett azért, hogy a le épí -
tett ál la mi szo ci á lis el lá tórend -
szert pó tol ja. 2016-ban ar ra is

meg ta lál ta a le he tő sé get, hogy az úgy ne ve zett ener -
gia-ta nács adás ke re té ben to váb bi ki egé szí tést
nyújt son a lak ha tá si tá mo ga tás hoz. Fon tos nak ér -
zem, hogy köz ben meg kü lön böz te tett fi gyel met for -
dí tott a te rü le ten dol go zó szo ci á lis mun ká sok ra is.

„Futár-távirányító” a látássérülteknek



Növekedett és rendszeressé vált a
rendőrség, a köz te rü let-fel ügye let és a

pol gár őr ség által végrehajtott kö zös jár őrö -
zések száma. Az Angyalföld Polgárőr Szervezet
munkájába 6 if jú pol gár őr kapcsolódott be.

A köz te rü let-fel ügye let 24 órás szol gá lat
el lá tá sá nak be ve ze té sé vel, a fel ügye let

lét szá má nak nö ve lé sé vel fo koz tuk a re a gá ló erő
nagy sá gát. 

A ke rü le ti rend őr ka pi tány ság nak nyúj tott
ön kor mány za ti tá mo ga tás ré sze ként új

Ško da Octavia Com bi au tót ad tunk át a ke rü le -
ti ka pi tány ságnak.

A rend őr ség ál tal meg je lölt, a tes tü let ál -
tal el fo ga dott 15 hely szín nel bő vült a tér -

fel ügye le ti rend szer.

Tá mo gat juk a Szom szé dok Egy má sért
Moz gal ma t.

A videókamerás térfelügyeleti rendszer
alkalmazásával több, súlyos bűncselek-

mény elkövetőjét sikerült azonosítani és elfogni.
A XIII. Ke rü le ti Hír nök ben és a TV13 mű so rá ban
so ro zat ban mu tat tuk be a te rü let fe le lő sö ket,
fény ké pü ket és el ér he tő sé gü ket.

A köz biz ton ság ja ví tá sá ért 
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Plutzer At ti la, az An gyal föld Pol -
gár őr Szer ve zet tag ja, a 2016. évi
Bu da pes ti Pol gárőr Köz le ke dés -
biz ton sá gi Ver seny győz te se
– Az el múlt év egyik leg ör ven de -
te sebb ese mé nyé nek tar tom,
hogy szer ve ze tünk több fi a tal
pol gárőr rel gya ra po dott, akik a
ta pasz ta la tok sze rint gyor san
be il lesz ked tek a kol lek tí vánk ba. Si ke rült meg ál lí ta ni a
szer ve zet el öre ge dé sé nek fo lya ma tát, az idő sebb és a
fi a ta labb kor osz tály ok együtt mű kö dé se pél da ér té kű .

Folyamatosan bővülő térfelügyeleti rendszer
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Cél: A ke rü let fej lő dé sé hez szük sé ges fel té te -
lek biz to sí tá sa, az alul hasz no sí tott te rü le tek
re ha bi li tá ci ó ja, fej lesz té se, a pol gá rok igé -
nye i hez ala kí ta ni a köz te rü le te ket. A vá ros -
fej lesz té si fi lo zó fi a to vább foly ta tá sa: nyi -
tott ság és di na miz mus, ér ték őr zés és meg -
úju lás. A la kó- és mun ka he lyi te rü le tek von -
zób bá té te le.

A megkezdett önkormányzati be ru há zá -
sok a 10 mil li árd fo rin tot is meg ha lad  ják. A

fej lesz té sek nek ré sze sei az óvo dák, a sport- és a
kul tu rá lis, az egész ség ügyi és a szo ci á lis in téz -
mé nyek. Épül bér la kás, szol gál ta tó ház, va la -
men  nyi a leg kor sze rűbb tech no ló gi á val.

A Klap ka Szol gál ta tó ház épí té si en ge dé lye
bir to ká ban az épü let bon tá sa meg tör tént,

meg in dult a ki vi te le zé si köz be szer zé si el já rás.

A kép vi se lő-tes tü let jó vá hagy ta az új Ke -
rü le ti Épí té si Sza bály za tot (KÉSZ-t),

mely a ke rü let majd nem tel jes köz igaz ga tá si te -
rü le té re ha tá roz meg vá ros ren de zé si és épí tés -
jo gi elő írá so kat.

Tom Lan tos ma gyar szár ma zá sú ame ri kai
kép vi se lő ház tag já nak tisz te le té re, 88. szü -

le tés nap ja al kal má ból sé tányt ava t tunk. A ren dez -
vé nyen meg je lent Colleen Bell, az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok nagy kö ve te, aki be szé det mon dott.

Göncz Ár pád ról el ne ve zett vá ros rész név -
adó ün nep sé gét tar tot tuk szep tem ber ben.

Az el ne ve zés sel az egykori köztársasági elnök
szel le mi sé gét, az em be rek ről, a vi lág ról al ko tott
né ze tét, élet út ját kö ve ten dő pél dá nak ál lí tot tuk.

Szob rot ál lí tot tunk és te ret ne vez tünk el
Papp Lász ló ököl ví vó, há rom szo ros olim -

pi ai baj nok, a ke rü let dísz pol gá ra em lé ké re. A ko -
ráb bi parkolóterület he lyén ki ala kí tott 650 m2 új
in ten zív zöld te rü let rep re zen ta tív pi he nő tér ré
vált. A te rü le ten új víz fe lü let létesült, meg újult a
köz vi lá gí tás. A zöld fe lü let és a gyep sző nyeg ön-
tö zé sé ről au to ma ta ön tö ző há ló zat gon dos ko dik.

For ga lom tech ni kai ter vet ké szí tet tünk az
újlipótvárosi köz le ke dés ja ví tá sá ra, biz -

ton sá go sab bá té te lé re, megvalósítása megkez-
dődött.

2016-ban meg újult a ke rü let nyolc út sza -
ka sza 1665 folyóméter hosszban.

Komp lex vá ros fej lesz tés

Papp László tér
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Cél: A tár sa dal mi ki re kesz tő dés, el szi ge te lő -
dés, hát rá nyos meg kü lön böz te tés meg elő zé -
se. A csa lád erő sí té se és tá mo ga tá sa. A gyer -
me kek tár sa dal mi ki re kesz tő dé sé nek meg -
elő zé se, meg szün te té se.

Át ad tuk a Me sés kert (pas  szív ház) Tag óvo -
dát. A be ru há zás sal a leg kor sze rűbb, ener -

gia tu da tos óvo da épült meg az or szág ban, szín vo -
na la Eu ró pá ban is ki ma gas ló.

7 cso port ban ös  sze sen 200 gyer mek rész -
vé te lé vel mű kö dött a Ma nó Vi lág Két nyel -

vű Óvo dai Prog ram.

2016 szep tem be ré től 3 te lep he lyű új csa lá -
di böl cső de kezd te meg mű kö dé sét.  96 fős

lett a fővárosban egyedülálló hálózat.

Az óvo dai fé rő he lyek szá ma eb ben az év -
ben 196-tal bő vült. Kerületünkben va la -

men  nyi óvo dás ko rú gyer mek el he lye zé se biz to -
sí tott.

Meg kez dő dött a Gyer mek kert Tag óvo da
(Tü zér u.) fel újí tá sa, bő ví té se.

A gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa so rán a
be íra tott gyer me kek 66%-a ked vez mé -

nye sen ve he ti igény be az ön kor mány za ti szol -
gál ta tást.

1153 diák részére 15 000 Ft/év tanulmá-
nyiösztöndíj-támogatást nyújtottunk.

Ak tív cse lek vés
gyer me ke in kért

Cseh Vida Zsu zsan na uta zó
gyógy pe da gó gus, szü lő
– Jól is me rem a ke rü le ti óvo dá -
kat, mert nemcsak szü lő ként,
ha nem hi va tá som gya kor lá sa
so rán, gyógy pe da gó gus ként is
rend sze re sen meg for du lok
több in téz mény ben is. Azt ta -
pasz ta lom, hogy a gyer me ke ink
biz ton ság ban van nak és jól ér zik ma gu kat „má so dik
ott ho nuk ban”, aho vá na gyon szí ve sen jár nak.

A Meséskert Tagóvoda játszóudvara
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To vább foly tat tuk az if jú sá gi kor osz tály ok
si ke res tár sa dal mi in teg rá ci ó ját, esély -

egyen lő sé gü ket szol gá ló prog ra mo kat.

Ön kor mány za ti be ru há zás ként ad tuk át a
Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la Kresz Gé -

za ut cai kor sze rű sí tett és ere de ti funk ci ó já nak
meg fe le lő en hely re ál lí tott épü let szár nyát.

Az óvo dai prog ram után a Csa ta Ut cai Ál -
ta lá nos Is ko lá ban foly tat ja a nagy cso por -

tos gyer me kek je len tős ré sze a két nyel vű prog -
ra mot.  

To vább ra is meg hir det tük a ta nul má nyi
ver senyt. Ez év ben a nyer te sek a Pan nó -

nia Né met Nem ze ti sé gi Két nyel vű és An gol
Nyel vet Ok ta tó Ál ta lá nos Is ko la di ák jai let tek. 

A 15 éves ha gyo mányt meg tart va, az ön -
kor mány zat ez év ben is kö szön töt te a ke -

rü le ti kö zép is ko lák ban ki tű nő re vég zett 22 ke -
rü le ti fi a talt.

Egész ség na pot tar tot tunk a Ká bí tó szer -
ügyi Egyez te tő Fó rum szer ve zé sé ben. 

If jú sá gi ren dez vé nye ket, kon cer te ket
ren dez tünk kö zö sen a Gyer mek- és If jú -

sá gi Ön kor mány zat tal.

Foly tat tuk az Ének lő If jú ság XIII. ke rü le ti
hang ver se nye szer ve zé sét a ke rü le ti is -

ko lák kó ru sai ré szé re.

Pá lyá za ti for má ban tá mo gat tuk a gyer -
mekek és ser dü lők kö zös sé gi prog ram ja it,

to váb bá megtérítettük a te het sé ges, de ta nul -
má nya ik ban anya gi okok mi att hát rány ban lé vő
di á ko k komp lex nyelv vizs ga és ECDL vagy ECDL
Start vizs gadí ját.

Há rom is ko la (Hu nya di, Dó zsa, Vi za fo gó)
és az ös  szes is ko la ud var fel újí tá sá nak

ter vét ké szí tet tük el. 

A köznevelési intézmények tanórán kívüli
programjaira, tanulmányi kirándulásaira

pályázat kiírása további feladat maradt.

Az is ko lák tá mo ga tá sá ért

Eszlényi Györ gyi,  a 2016. Év Pe -
da gó gu sa cím bir to ko sa, a Me se
Tag óvo da óvo da pe da gó gu sa
A ke rü le ti gyer mek in téz mé nyek
fel sze relt sé ge, el lá tott sá ga ki -
emel ke dő en jó, min den szük sé ges
fel té tel és esz köz ren del ke zé -
sünk re áll a gyer me kek kel va ló
szín vo na las fog lal ko zás hoz. Fon -

tos nak tar tom, hogy nemcsak az in téz mé nyek mű -
köd te té sé ről gon dos ko dik az ön kor mány zat, ha nem
sok szí nű és sze mély re sza bott to vább kép zé si le he -
tő sé ge ket is biz to sít az ott dol go zó pe da gó gu sok nak.

Kitűnőre érettségizettek köszöntése
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Cél: Az idő sek ré szé re a sa ját ott hon ban ma ra -
dást elő se gí tő szol gál ta tá sok szer ve zé se a kö -
zös sé gi el lá tá sok fel tét ele i nek biz to sí tá sá val.
A gon dol ko dá son ala pu ló (kog ni tív) funk ci ók,
ké pes sé gek, a men tá lis egész ség meg őr zé se és
fenn tar tá sa, a sza bad idő hasz nos el töl té se. 

Az idő sek klub ja i ban an golnyelv-ok ta tá -
son 20-25 fő, né metnyelv-ok ta tá son 19 fő,

in for ma ti kai kép zés en 79 idős vett részt. Az
internetes ká vé zót 50-55 fő vette igény be. 

He ti két al ka lom mal meg tar tott edzé se -
ken al kal man ként 60-70 fő spor tol in gye -

ne sen gyógy tor na vagy ze nés kon di ci o ná ló tor -
na for má já ban. Az An gyal föl di Sport köz pont ban
he ten te két al ka lom mal 100 fő vesz részt a
szervezett tornán.

Időseink részt vet tek a nemzetközi Senior
Olim pi án és a se lej te ző kön. 

Az uszo dakölt sé get átvál laltuk 362 fő
ese té ben.

„Fi gyel jünk egy más ra” prog ram, va la mint
az ál do zat tá vá lás meg elő zé sé re ta nács -

adás mű kö dik az in téz mé nyek ben. Csat la koz -
tunk a ke rü le ti rend őr ka pi tány ság JÁSZER
prog ram já hoz.

A be teg ség meg elő zé si el len őr ző rend szer
fo lya ma to san mű kö dik a Jász ut cai Őszi -

kék Idő sek Klub já val.

Két sószo bát ad tunk át a De rűs Szí vek és
a Nap fény Idő sek Klub já ban. 

Át lag 70 fő ré szé re szer ve zünk Idő sek
Aka dé mi á ját.

1685 idős ko rú ré sze sült tá mo ga tás ban.

Az idősek számára az Újlipótvárosban ez-
ideáig nem találtunk megfelelő önkor-

mányzati klubhelyiséget.

Nyu godt, ak tív idős kor

Szuperákné Józsa Zsu zsan na,
az idő sek klub jai 2016. évi ver se -
nyé nek győz te se, az Év gyű rűk
Idő sek Klub ja ve ze tő je
– Na gyon örül tünk a győ ze lem -
nek, tag ja ink fel áll va tap sol tak a
díj át vé te le kor. Az ön kor mány -
zat ál tal fenn tar tott klub há ló zat
na gyon jó do log: meg aka dá lyoz -
za az idős em be rek el ma gá nyo so dá sát, tar tal ma -
sab bá te szi éle tü ket és le he tő sé get nyújt a tá mo ga -
tá suk ra is.

Sószoba az időseknek
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Cél: A ke rü let éle té ben meg ha tá ro zó mo dern
in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ai
esz kö zök el ter jesz té se, gyors hoz zá fé rés biz -
to sí tá sa és hasz ná la ti ta pasz ta lat át adá sa.

Az android és iPhone plat for mo kon fris sí -
tet tük és na pi ak tu a li tá sú vá tet tük az in -

for má ci ó kat és fel töl tet tük az ed dig hi ány zó
prog ram aján lót. Tel jes sé tet tük a ke rü let ben ta -
lál ha tó em lék táb lák és köz té ri szob rok lis tá ját.
Az al kal ma zás nap ra kész.

A di gi tá lis kom mu ni ká ció ré szé vé vált a
ke rü let hon lap já n ke resz tül ér ke ző és

elekt ro ni ku san meg vá la szolt kér dé sek, le ve lek.
Ha vi 80-130 eset ben ka punk elekt ro ni ku san ész -
re vé telt az onkorm13@bp13 e-mail-cí münk re, az
ügy fél szol gá lat és az Ír jon ne künk! ro va tok ra.

A kis ma mák ré szé re in dult tan fo lyamon
11 fő sze rez te meg az ECDL Start jo go sít -

ványt. Szep tem ber ben újabb tan fo lyam kez dő -
dött 15 kis ma ma rész vé te lé vel. Az igé nyek nek
meg fe le lő en az ed di gi 4 mo dul mel lett a + 3 mo -
dul meg szer zé sé re is adunk le he tő sé get.

Bő ví tet tük a WiFi rend szert a Rozsnyay
utcai sporttelepen, a Szent Ist ván park -

ban és a Da gály sé tá nyon. Meg kezd tük a ko ráb -
ban te le pí tett esz kö zök mű sza ki fej lesz té sét,
szük ség ese tén cse ré jét.

Szo ci á lis rá szo rult sá guk mi att 17 fő nap -
pa li fel ső fo kú kép zé s ben résztve vő diák

internetes költ sé ge i hez já ru lunk hoz zá.

Havonta  je len tet tük meg az Ön kor mány -
za ti Hír le ve let. A fel irat ko zot tak szá ma az

év vé gé re 4908-ra emel ke dett.

Di gi tá lis ke rü let 

Fe ke te Bri git ta, az ön kor mány zat
ál tal kis ma mák nak szer ve zett
ECDL tan fo lyam részt ve võ je
Az ál lás in ter júk so rán szin te ki vé tel
nél kül a szá mí tó gé pes is me re tek
hi á nya aka dá lyoz ta az el he lyez ke -
dé se met.  Ezért ki fe je zet ten örül -
tem a ke rü let ál tal in dí tott és fi nan -
szí ro zott ECDL szá mí tó gé pes tan -

fo lyam nak. A le he tő ség gel él ve  kis ma ma ként in gye ne -
sen el vé gez het tem  egy na gyon hasz nos és ér de kes, a
mai vi lág ban már szin te nél kü löz he tet len is me re tet
nyúj tó tan fo lya mot. Hasz nos nak  és ma gas  szín vo na -
lú nak tar tot tam az ok ta tást, segítőkész, felkészült
oktatókkal. Sokat tanultam, kö szö nöm a le he tő sé get.

Kismamák ECDL bizonyítványa
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Cél: Az igé nyes szó ra ko zás és köz mű ve lő dés
le he tő sé gé nek biz to sí tá sa. Kul tu rá lis örök sé -
günk be mu ta tá sa, ápo lá sa mel lett az inter-
kulturális ta pasz ta lat szer zés ösz tön zé se.

Több szín vo na las ren dez vényt tar tot -
tunk, pá lyá za tokat hir det tünk az 1956-os

for ra da lom és sza bad ság harc 60. év for du ló já -
nak em lé ké re.

A múlt év ben 4550 ren dez vényt szer vez -
tünk 5 te lep he lyün kön és sza bad té ri hely -

szí neken.

12 em lék táb lát avat tunk, köz te Em ber Ju -
dit, Nemeskürty Ist ván, Bé kés Pál és Bel-

lay Lász ló díszpolgárainknak.

Hét nagy ren dez vény, öt prog ram so ro zat
(Ke rü le ti Na pok, Nyár es ti kon cer tek,

Angyal folki Utcabál, Szent Mihály-napi búcsú,
An gyal föl di Ut ca ze nei Fesz ti vál) és három tá bor
biz to sí tot ta a ke rü le ti la ko sok ki kap cso ló dá sát,
me lye ken kö zel 50 000 fő lá to ga tó vett részt.

8 al ka lom mal 8 hely szí nen szer vez tük meg
a La kóközösségi Na po kat. A ze nés, tán cos

mű so rok, sport ver se nyek, ját szó há zak, kö zös -
sé gi fó ru mok, egész ség ügyi ta nács adás és mé -
ré sek vár ták csü tör tök dél utá non ként a ki kap -
cso lód ni vá gyó kat. A ren dez vé nye ken át la go san
400-500 fő vett részt al kal man ként. 

El in dult a ki vi te le zé si köz be szer zé si el já -
rás a Láng Mű ve lő dé si Ház be ru há zás ra.

Kul tu rált szó ra ko zás,
köz mű ve lő dés 

Fuhrmann Patrick, a XIII. Ke rü le ti
Gyer mek- és If jú sá gi Ön kor mány -
zat (GYIÖK) di ák pol gár mes te re
– Saj nos  már nem az ön kor -
mány zat ok mű köd te tik az is ko -
lá kat, de et től füg get le nül a XIII.
ke rü le ti ön kor mány zat sok ol da lú
tá mo ga tá sát él ve ző GYIÖK a jö -
vő ben is azon dol go zik, hogy a
fia ta lok nak job bá te gye az éle tét. A tu da tos fej lesz -
tés nek kö szön he tő en eh hez szi lárd ala pok kal és jól
mű kö dő if jú sá gi in téz mé nyek kel ren del ke zünk.

Lakóközösségi Nap a Vizafogón
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Cél: Az ér dek lő dők mi nél szé le sebb kör ben
tör té nő be vo ná sa, a rend sze res moz gás ra
va ló szok ta tá sa. A nagy tö me ge ket moz gó sí -
tó sza bad idő sport-ren dez vé nyek to váb bi tá -
mo ga tá sa.

Cél tá mo ga tá sok kal se gí tet tük az után pót -
lás-ne ve lést és a tö meg spor tot. A Ke rü le ti

Na po kon 7 ren dez vé nyen 6200, egyéb sport ren -
dez vé nye ken 4500 fő sportolását segítettük elő.

Si ke res volt a programjában kibővült Csa -
lá di Sport nap az An gyal föl di Sport köz -

pont ban.

A sport egye sü le ti tá mo ga tá sok 2241 spor-
 to ló  edzé se it, ver seny zé sét se gí tet ték elő.

Je len leg a ke rü let ben nin cse nek olyan
sport ese mé nyek, amelyeket a ke rü le ti

kár tya bemutatásával le het ne ingyenessé tenni. 

Az An gyal föl di Sport köz pont ban to vább ra
is ma xi má lis ki hasz nált ság gal fo lyik az ovis

tor na. Az úszás ok ta tást is igény be ve szi az ös  szes
ál ta lá nos is ko la a ke rü let két tan uszo dá já ban.

Kö szön töt tük a ri ói nyá ri olim pi án és a
paralimpián si ke re sen sze re pelt ke rü le ti

il le té kes sé gű spor to ló kat.

Fitneszesz kö zö ket te le pí tet tünk a Kas sák
és Lő por tár utca ál tal ha tá rolt te rü le ten,

a Rá kos-pa tak men ti köz park ban, valamint a
Bes se nyei és a Tu taj ut ca kö zöt t.

Hat ke rü le ti is ko la és az An gyal föl di TTE
hét vé gi nyit vatar tá sát tá mo gat ja az ön -

kor mány zat, ez év ben 8000 fő lá to gat ta a lé te -
sít mé nye ket.

Jó ta nu ló, jó spor to ló díj ban ré sze sí tet tük
ki emel ke dő tel je sít mé nye i kért a ke rü le ti

tan in té ze tek ben spor to ló di ák ja in kat, el is mer -
tük fel ké szí tő ta ná ra ik, edző ik mun ká ját.

Sza bad idős sport

Angyal Barbara, az Ady Endre
Gimnázium 9. osztályos tanulója,
az U16 női kosárlabda-váloga-
tott tagja, a 2016. évi Jó tanuló, jó
sportoló oklevél birtokosa
A kerületben születtem, és
elmondhatom, hogy a sokszínű
sportolási lehetőségek mellett
inspirálóan hatottak rám az

önkormányzat által szervezett és támogatott
különböző megmérettetések, mint a Jó tanuló, jó
sportoló verseny. A kerületi sportlétesítmények a
szabadidő hasznos eltöltésétől a versenysportok
műveléséig minden igény kielégítésére alkalmasak. 

Legkisebbek a Családi Sportnapon
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Cél: A pre ven ci ós te vé keny ség erő sí té sé vel az
egész ség tu da tos ma ga tar tás ki ala kí tá sá nak
se gí té se, az egész ség meg őr zés, az élet mód -
dal ös  sze füg gés ben ál ló be teg sé gek meg elő -
zé se, az egész sé ges táp lál ko zás és meg fe le -
lő fi zi kai ak ti vi tás ki ala kí tá sa, a ká ros szen -
ve dé lyek mér sék lé se. A szak ren de lé sek je len -
le gi szín vo na lá nak meg őr zé se az ál la mi fi nan -
szí ro zás elég te len sé ge el le né re.

A két szak ren de lő-in té ze tünk végezte a
ke rü le ti la kos ság szá má ra a ta nács adás -

sal egy be kö tött, in gye nes szű rést. Az I. fél évi
zöldhályogszű rést a II. fél év ben a nya ki ve rő ér
UH-vizs gá lat vál tot ta fel, mely a stroke meg elő -
zé sé nek fon tos ál lo má sa. A meg be te ge dé sek
ha té kony meg elő zé sét to vább ra is elő se gí tik a
bőr-on ko ló gi ai, mam mog rá fi ai, ha si UH, fér fi ak
ese té ben az uro ló gi ai vizs gá la tok. A szol gál -
tatást a ke rü le ti la kos ság elő ze tes be je lent -
kezés alap ján, há zi or vo si be uta ló nél kül ve het -
te igény be.

Ta vas  szal ad tuk át a fel újí tott Nő vér ut cai
há zi gyer mek or vo si ren de lőt. A ko ráb bi 2

he lyett 5 be teg- és egy egész sé ges ren de lőt
ala kí tot tunk ki. 6 vé dő nő mun ka vég zé sé hez is
meg te rem tet tük a fel té te le ket. A be ru há zás
költ sé ge 210 mil lió fo rint volt.

Meg újult az Es kü vő kö zi há zi or vo si ren de lő,
fel újí tá si mun kái 54 mil lió fo rint ba ke rül tek.

A pneumococcus el le ni 90 %-ban támoga-
tott vé dő ol tást 127 fő vet te igény be.

507 cse cse mő és kis ded ré sze sült in gye -
nes rotavírus el le ni vé dő ol tás ban.

Az Egész ség ügyi Szol gá lat mo bil pre ven -
ci ós szű ré si vizs gá la to kat vég zett. 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, ahol négy-
fajta szű ré st végeztek.

Több fon tos kor sze rű mű szert, köz tük az
egy na pos se bé szet re egy kor sze rű, nagy

tel je sít mé nyű ste ri li zá lót sze rez tünk be.

Leg jobb or vos lás
a pre ven ció

Dr. Ká dár Fe renc gyer mek or vos,
az Ipoly ut cai gyer mek or vo si ren -
de lő kol le gi á lis ve ze tő je, a 2016.
évi XIII. Ke rü le tért díj bir to ko sa
– Vé le mé nyem sze rint az ön kor -
mány zat ál tal fenn tar tott egész -
ség ügyi el lá tó rend szer szín vo -
na la ma ga san meg ha lad ja az or -
szá gos és a fő vá ro si át la got is.
Gyer mek or vos ként úgy lá tom, hogy a ke rü let hos  szú
évek óta tá mo gat or szá gos szin ten is pél da mu ta tó -
nak szá mí tó, a meg elő zést szol gá ló költ sé ges vé dő ol -
tá so kat, na gyon so kat tesz a ke rü le ti gyer me kek
alap el lá tá sá nak fo lya ma tos fej lesz té sé ért.
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Cél: Mi nő sé gi köz te rü le tek ki ala kí tá sa és üze -
mel te té se an nak ér de ké ben, hogy ke rü le tünk
von ze re je nö ve ked jen, a pol gá rok élet kö rül -
mé nyei ja vul ja nak. A Du na-part és a Rá kos-
pa tak ke rü le ti sza ka sza in ten zív fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sa, elő se gí té se. Együtt mű kö dés
a vas útmen ti te rü le tek mi előb bi ren de zé se
cél já ból a fő vá ros sal és a szom szé dos ke rü le -
tek kel.

A Kas sák La jos ut cai park és ját szó tér
zöld te rü le ti fej lesz té se brut tó 60 mil lió

Ft-ba ke rült. Bő vül tek a zöld te rü le té nek
rekreá ci ós funk ci ói, fej lesz tet tük a ját szó té ri, a
spor to lá si és a pi he nő par ki ele me ket.

Az If jú ság és az Idő sek fá já nak el ül te té sé -
vel ös  sze sen 1850 fá val gya ra po dott kör -

nye ze tünk.

Mi énk az „Év fá ja”. A Já szai Ma ri té ri pla -
tán fa nyer te az Ökotárs Ala pít vány ál tal

meg hir de tett ver senyt.

Ke rü le tünk 21 pont ján, csak nem 3 ezer m2-
en több mint 64 ezer tő egy nyá ri nö vényt

ül tet tünk. A Gyön gyö si sé tá nyon 235 m2-rel nö ve -
ke dett a zöld fe lü let. Dí jaz tuk a Leg vi rá go sabb er -
kély és hom lok zat pá lyá za tá nak győz te sét. Több
mint 16 ezer tő mus kát lit és vi rá gos bal kon nö -
vényt he lyez tünk ki a vi rág tar tó kan de lá be rek re.

Meg kez dő dött az Ör dög ma lom ut ca köz -
te rü le ti ren de zé se a zöldte rü le tek meg -

újí tá sá val. Elő ké szí tet tük a Fu tár park pi he nő-
ker ti te rü le té nek pro jekt jét is.

A kép vi se lő-tes tü let el fo gad ta a Rá kos-
pa tak part já nak sza ka szos köz par ki fej -

lesz té sé nek cél ok má nyát.

A Kár pát és a Drá va ut ca át épí té sé vel
több hely re ke rült ki ke rék pár tá masz.

Ok tó ber ben a Ka ri kás név ke rült a be já -
rat ra az Ár pád híd fő la kó te le pen lé vő, tel -

jes mér ték ben fel újí tott, az eu ró pai elő írá sok nak
meg fe le lő ját szó tér re. A be ru há zás 78 mil lió fo -
rint ba ke rült. Te rü le te 292 m2-ről 450 m2-re nö -
ve ke dett. A fel újí tás so rán a ját szó té ren 7 új ját -
szó esz közt he lyez tek  el, és kö zel 500 m2 egye di
min tás gu mi bur ko la tot ala kí tot tak ki.

Zöldfolyosó

Zöld ke rü let

A megújult „Karikás” játszótér
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Cél: A kö zös ség és az an nak ott hont adó öko -
ló gi ai rend szer hos  szú tá vú ér de ke i nek
egyen súly ba ho za ta la. A jö vő ge ne rá ci ó i nak
élet mi nő sé gét ve szé lyez te tő, nem fenn tart -
ha tó fo lya ma tok vis  sza szo rí tá sa. Al kal maz -
ko dás a glo bá lis klí ma vál to zás he lyi ha tá sa i -
hoz, csök ken te ni kell az azt ki vál tó oko kat.

Sa ját be ru há zá sa ink so rán a leg kor sze -
rűbb, vi lág szín vo na lú „zöld tech no ló gi ai”

meg ol dá so kat is al kal maz zunk. A fenn tart ha tó -
ság és a klí ma vé de lem te rü le tén meg va ló sult
pro jek tek kö zül a leg újabb, ki emel ke dő je len tő -
sé gű a Kas sák L. ut cai pas  szívóvo da be ru há zá -
sa. A be ru há zás a köz vet len ener gia- és szen -
 nye ző anyag-ki bo csá tás csök ken té sén túl a ke -
rü let la kos sá ga irá nyá ba szem lé let for má ló ha -
tást is gya ko rol.

Köz vet len pénz ügyi tá mo ga tást nyúj tunk
a he lyi la kó kö zös sé gek szá má ra meg úju ló

ener gia for rás ok igény be vé te lé re, a hul la dék
men  nyi sé gé nek csök ken té sé re. Ta nul mány ké -
szült a ke rü let inf rast ruk tú rá já nak és egész -
ség ügyi-szo ci á lis in téz mé nye i nek klí ma vál to -
zás sal szem be ni „sé rü lé keny sé gé ről”.

Az őszi ak ci ó ban 8775 kg ve szé lyes hul la -
dé kot gyűj töt tünk ös  sze.

Új klí ma stra té giát fogadtunk el. Fű tés -
kor sze rű sí té si pá lyá za ton a ke rü le ti tár -

sas há zak és la kás szö vet ke ze tek ka mat men tes
fel újí tá si tá mo ga tást kap hat nak az épü let víz-
és hő szi ge te lés ének ja ví tá sá ra, a meg úju -
ló ener gia for rás ok fel hasz ná lá sá hoz, hő szi ge -
te lés hez.

A klí ma tu da tos ság be épült az ön kor -
mány zat ter ve zé si rend sze ré be, az ég -

haj lat vé del mi szem pont ok meg je len nek a dön -
tés ho za tal min den szint jén. A Kör nye zet vé del mi
Alap ból fi nan szí roz va ud var zöl dí té si pá lyá za tot
is in dí tot tunk.

Az élet mi nő ség
fenn tart ha tó fej lesz té se

Veszélyeshulladék-gyűjtés
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A Zsi nór ut ca 38-40., Bul csú ut ca 11., Sza -
bolcs ut ca 12-16. és Dé vai ut ca 5-7. szám

alat ti új épí té sű la kó há zak kö zös te rü le te i nek vi -
lá gí tá sát kor sze rű LED vi lá gí tás ra cse rél tük le,
aminek ered mé nye ként a há zak ban az ener gia -
fo gyasz tás 12%-kal csök kent.

A Lehel Csarnok új liftjei kevesebb ener-
giát fogyasztanak és nem kell környezet-

szennyező olajcserét sem végezni. Jelentős
energiamegtakarítást értünk el a fényforrások
modernizálásában. Létrehoztuk elektromos
autótöltő állomásunkat, ahol ingyenesen lehet
az erre alkalmas gépkocsikat a vásárlás ideje
alatt tölteni.

A ta vas  szal meg szer ve zett brin gásreg -
ge li vel, ős  szel az Eu ró pai Mo bi li tá si Hét

ke re té ben Ke rék pá ros nap pal nép sze rű sí tet tük
a ke rék pá ro zást.

A városkép javítása érdekében, első
lépésben a főútvonalak mentén levő

üzletek részvételével, kerületi portálprogram
kezdeményezése feladat maradt.

A kör nye zet vé del mi pá lyá zat ke re té ben
tá mo gat ha tó te vé keny sé gek kö zé be ke rült

a ma gán te rü le ti ke rék pár tá ro lók lé te sí té se is.

Bringásreggeli az Újlipótvárosban

Európai színvonalú Passzívovi



LE
N

 D
Ü

 LE
T B

EN
 A

 X
III

. K
E R

Ü
 LE

T 
20

16
15

Cél: A he lyi ci vil tár sa da lom meg erő sí té se, a
ha té kony és konst ruk tív tár sa dal mi pár be -
széd, a szer ve ze ti rész vé te len ala pu ló, jól mű -
kö dő he lyi de mok rá cia gya kor lás. Hoz zá já ru -
lás a tár sa dal mi szo li da ri tás hoz, a kü lön bö ző
vé le mé nyek meg je le ní té sé hez, a ke rü le ti ál -
lam pol gár ok élet szín vo na lá nak eme lé sé hez, a
lo kál pat ri o tiz mus erő sí té sé hez.

Tá mo gat tuk a ci vil szer ve ze te ket: pá lyá -
zat út ján, tá jé koz ta  tás sal, hely szín biz to -

sí tá sá val és prog ra mo kon va ló rész vé tel le he tő -
sé gé vel. 

Va la men  nyi szer ve ze ti egy ség a hoz zá -
tar to zó „je len tő sebb” ön kor mány za ti

dön té sek, kon cep ci ók elő ké szí té se so rán a hon -
lap se gít sé gé vel vé le ményt kér t a la kos ság tól.

A vé le mény ké rést se gí tet te a hon lap
„Sza va zás” blokk ja. (Tom Lan tos sé tány,

Göncz Ár pád Vá ros köz pont, Me sés kert Tag óvo -
da, is ko lák ál la mo sí tá sa).

La kos sá gi vé le mé nye ket gyűj töt tünk és
to váb bí tot tunk a ke rü le ti tö meg köz le ke -

dés jobb hely ze té nek el éré se ér de ké ben.

Si ke res ke rü le ti Ci vil Na pot ren dez tünk 33
szer ve zet rész vé te lé vel.

A ci vil szer ve ze tek ál lan dó részt ve vői a
ke rü le ti nagy ren dez vé nyek nek: Élet mód-

nap, Vízimajális, La kó kö zös sé gi Na pok, Angyal-
folki ut ca bál.

A ci vil szer ve ze tek esz kö ze it pá lyá zat út -
ján bő vít jük: a Gyer tya fény Ke rin gő Klub

Egye sü let így ju tott hoz zá mo dern szá mí tó gép -
hez, a JAM Kó rus fel lé pő egyen ru há hoz és kot ta -
áll vány hoz, a ha gyo mány őr ző Tűz ol tó Egye sü let
vé dő ru hák hoz.

19 hoz zá szó ló 47 kér dés ben, észrevétel-
ben mond ta el hoz zá szó lá sa it a ke rü le ti

köz meg hall ga tá son.

20 éve mű kö dik si ke re sen az An gyal föl di
Szo ci á lis Egye sü let. Mű köd te ti a szo ci á -

lisbolt -há ló za tot és a park gond no ki rend szert,
kö zel 100 fő meg vál to zott mun ka ké pes sé gű em -
ber szá má ra ad meg él he té si le he tő sé get.

Az Eu ró pai Ke res ke de lem Nap já hoz kö tő -
dően ad tuk át az Éj fé li Ki ál tás Mis  szió

Ado mány bolt já nak „Az év üz le te díj hoz” já ró ta -
nú sít ványt.

Ci vil élet, nyil vá nos ság

A Ci vil Ván dor ser leg 2016. évi ki -
tün te tett je, a homoludens.hu
Egye sü let el nö ke, Csányi Já nos
– Egye sü le tünk a lét re jöt te óta,
im már nyolc éve part ne ri kap cso -
la tot ápol a ke rü le ti ön kor mány -
zat tal, amely sok ol da lú tá mo ga -
tást nyújt a ke rü let ben mű kö dő
ci vil szer ve ző dé sek nek. Na gyon hasz nos nak és jó nak
íté lem a ha von ta meg ren de zett Ci vil Kerekasztal meg -
be szé lé se ket, ame lyek a rend sze res in for má ció cse re
mel lett le he tő sé get biz to sí ta nak egy más jobb meg is -
me ré sé re és az együtt mű kö dés fej lesz té sé re is.
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Cél: Ön kor mány za tunk kö te le ző és ön ként vál lalt fel ada ta it, fej lesz té se it nagy részt ön erő ből
va ló sít ja meg. Szá munk ra a fe le lős gaz dál ko dás, a „sa ját lá bon ál lás” nem csu pán kül ső kény -
szer kö vet kez mé nye, ha nem a fe le lős pol gá ri ma ga tar tás alap ja.

A költ ség ve tés biz to sí tot ta az ön kor mány za tunk mű kö dé sé ben, fej lő dé sé ben hos  szú évek
óta kö ve tett irány vo na lak to vább vi te lét:

� a pénz ügyi egyen súly meg tar tá sát adós sá got ke let kez te tő ügy let ből szár ma zó be vé tel nél kül,

� a kö te le ző en el lá tan dó fel ada tok ki adá sa i nak biz to sí tá sát,

� a szo ci á lis ér zé keny ség, hát rá nyos hely ze tű ek, rá szo ru lók, tár sa dal mi lag fon tos cé lok tá mo ga -
tá sát, 

� a köz te rü le tek ér té ké nek, szín vo na lá nak meg őr zé sét,

� a va gyon gya ra pí tá sát, fej lesz té si cé lok tel je sí té sét.

Fe le lős ség tel jes
gaz dál ko dás

A nem ze ti ki sebb sé gek és au to nóm kö zös -
sé gek hoz zá já rul nak a ke rü let tár sa dal mi

éle té nek sok szí nű sé gé hez, a kul tu rá lis sok fé le -
ség éhez. A Szo ci á lis, Egész ség ügyi és Mű ve lő -
dé si Bi zott sá g már ci us ban pá lyá za tot írt ki a ke -
rü le ti nem ze ti sé gi ön kor mány zat ok szá má ra. 

Ön kor mány za tunk 58 pá lyá za tot tá mo ga -
tott - köz tük egy há za kat, egye sü le teket,

szer ve ze te ket, klu bo kat – 8 mil lió fo rint ös  szeg ben,
pá lyá za ton ként 50-400 ezer fo rin tot jut tat va.

Ci vil élet, nyil vá nos ság

� � �

Civil Nap még az AJAMK-ban



Or szá gos Vá ros mar ke ting Díj –
Vá ros mar ke ting Nagy kö ve te,
Mar ke ting Fő vá ro sa 2016 (hat -
szo ros gyé mánt ok le vél – mint a
leg több si ke res pá lyá za tot be -
nyúj tó – a szak ma fő dí ja).

A Hol nap vá ro sá ért díj 2015
„A Fenn tart ha tó vá ro sért” ka -
te gó ria (díját adás: 2016. január 21.).

Be fo ga dó Ma gyar Te le pü lés díj
(50 ezer la kos fe let ti ka te gó ria).

V. Greenovációs Nagy díj a kör nye zet a kör nye zet tu da -
tosabb gaz da sá gért pá lyá zat kü lön díj (a 100 la ká sos passzív -
há zért).

A pol gár őr moz ga lo mért vég zett ki emel ke dő mun ka el is -
me ré se ként dísz ok le vél.

FIABCI In gat lan fej lesz té si Ní vó díj pá lyá za tán a nem zet kö zi
zsű ri ezüst fo ko za tú díj jal (World Silver Winner) is mer te el
a pas  szív há zat.

Az In gat lan fej lesz té si Ní vó díj pá -
lyá za ton az An gyal föld új já épí té se a
XXI. szá zad for du ló ján pá lyá za t II. dí j,
a Bu da pes ti Épí tész Ka ma ra és a La -
kás vá sár Mé dia cso port kü lön dí ja.

Fő vá ro si Pol gár őr Ke rü let ki tün te tő
cím (a vá ros és la kos sá ga biz ton sá gát
szol gá ló pol gár őr ség tá mo ga tá sá ért).

KÓTA díj a mű ve lő dé si szak te rü -
letnek (a ke rü le ti Ének lő If jú ság
hang ver se nyek lét re jöt té nek tá mo ga tá sá ért).

Épí té sze ti Ní vó díj a pas  szív ház nak.

Év Fá ja ok le vél (a Já szai Ma ri tér leg szebb pla tán fá ja).

A Hol nap vá ro sá ért díj 2016 „A Zöld vá ro sért” ka te gó ria.

„Minőség-Innováció 2016” pá lyá zat, Po ten ci á lis mi nő ség-
in no vá ció (Köz szfé ra és nonprofit szer ve ze tek) ka te gó ria
„Ön kor mány za ti köz ér de kű be je len té se ket ke ze lő rend -
szer ki dol go zá sa és be ve ze té se” pá lyá za t EOQ MNB El is -
me rő Ok le vél.

Az ön kor mány zat
2016. évi el is me ré sei

Díszpolgáraink 2016.

Koncz Zsuzsa
előadóművész

Pataki Ferenc
fejszámolóművész

Szloboda József
református lelkész
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