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KKedves Olvasó!

Az el múlt két év ti zed fej lő dé sé nek
ered mé nye ként a vá ros szer ke zet át ala -

kult, a ke rü let ben 18 000 la kás és egy -
mil lió m2 iro da épült meg. A fő vá ros ban
a leg több la kás a XIII. ke rü let ben ta lál -
ha tó. Az itt élő ál lan dó la kos ság szá -
ma fo lya ma to san nö vek szik. Több
mint 70 ezer mun ka vál la ló dol go zik
vá ros ré szünk ben. A ke rü let az el -
múlt évek ben is meg tar tot ta né pes -
ség von zó ere jét, ki emel ke dő gaz da -

sá gi po ten ci ál ját, az ön kor mány za ti
va gyon kö zel száz mil li ár dos.

A „Len dü let ben a XIII. ke rü let” prog ram
el ne ve zé se ki fe je zi, hogy cél ja ink és in téz ke -

dé se ink az el ért ered mé nyek re, az együtt mű kö -
dés re, a ki szá mít ha tó ság ra és a di na miz mus ra épül -

nek. A prog ram kö zép pont já ban a ke rü le ti ál lam pol gár ok élet mi -
nő sé gé nek ja ví tá sa és a ke rü let fej lesz té se áll. A 13 fe je zet 147 konk rét, ez ál tal szá mon kér he tő fel -
ada tot tar tal maz. A kö vet ke ző öt év ben is a ke rü let to váb bi fej lő dé sét, az itt élők ér de ke it, jó lét ét kí -
ván juk szol gál ni ki egyen sú lyo zott ke rü let po li ti ká val, a szo li da ri tás sal és az esély egyen lő ség biz to sí -
tá sá val. A fe le lős ön kor mány zás esz kö ze és egy ben cél ja a pár be széd, a mi nél köz vet le nebb kom mu -
ni ká ció meg te rem té se. 

Büsz kén mu tat juk meg és ajánl juk prog ra mun kat va la men  nyi la ko sunk nak, ke rü le tünk iránt ér dek -
lő dő ven dé ge ink nek. Ez út tal is kö zö sen kí vá nunk dol goz ni a ki tű zött cé lok tel je sí té sé ért, az öt éves
prog ram tel jes meg va ló sí tá sá ért. Ha tá ro zott cél lal fo gal maz tuk meg, hogy a XIII. ke rü let ma rad jon jól
mű kö dő, von zó la kó kör nye zet tel ren del ke ző, igé nyes köz te rü le te ket fenn tar tó, él he tő és biz ton sá -
gos vá ros rész, mely nek pol gá rai ak tív ala kí tói a he lyi tör té né sek nek, ahol büsz kén mond hat ják: ott -
ho nunk An gyal föld, Újlipótváros, Vi za fo gó.

dr. Tóth József
polgármester



AAz el múlt négy esz ten dő ben a par la men ti két har -
ma dos több ség egy re na gyobb mér ték ben kor lá -
toz ta az ön kor mány za ti sá got. Az ál lam fo ko za -

to san szű kí tet te az ön kor mány za ti fel ada tok fi nan szí ro -
zá sát, ezért rom ló anya gi fel té te lek kö zött kel lett tel je sí -
te ni kö te le ző és ön ként vál lalt fel ada ta in kat. Ez zel egy
idő ben – a mun ka nél kü li ség és a csökkenő élet szín vo nal
miatt – az ön kor mány zat ra mind na gyobb fel adat há rult
a szo ci á lis se gé lye zés te rü le tén, a for rá so kat je len tő sen
emel ni kel lett. Nem ér tet tünk egyet a köz ok ta tás és a
köz igaz ga tás rend sze ré nek át ala kí tá sá val, köz pon to sí -
tá sá val, elő nye it, költ ség ha té kony sá gát a mai na pig nem
si ke rült bi zo nyí ta ni. Ha tal mi ar ro gan cia nyil vá nult meg a
Mar git szi get köz igaz ga tá si te rü le tünk től tör té nő el csa -
to lá sá ban. A „Kö zö sen a XIII. ke rü le tért” prog ram
2010–2014 kö zött meg va ló sult vál la lá sai ös  sze fo gás sal,
cél tu da tos mun ká val tel je sül tek. Az ös  sze fo gás, a kö zös
mun ka a la kos ság, a ke rü let ben mű kö dő kö zös sé gek, ci vil
szer ve ze tek, egy há zak, gaz dál ko dó szer ve ze tek és az ön -
kor mány zat kö zöt ti part ne ri kap cso lat ban tes te sült meg.

A XIII. ke rü let sok szí nű, a vá ros ré szek nek kü lön bö ző,
ka rak te res ar cu la tuk van. A XIII. ke rü let az el múlt évek ben
is meg tar tot ta né pes ség von zó ere jét, ki emel ke dő gaz da -
sá gi po ten ci ál ját. A ke rü let ál lan dó la kos sá ga a szü le té sek
szá má nak emelkedése és az új onnan be köl tö zőknek
köszönhetően folyamatosan növekszik.

Ke rü le tünk ben a csa lá di há zas öve ze ten, a la kó te le pe -
ken ke resz tül a nagy vá ro si as te rü le te kig min den ka rak -
ter meg ta lál ha tó. Az el múlt két év ti zed fej lő dé sé nek
ered mé nye ként az egy ko ri ipa ri te rü le te ken la kó, ke res -
ke del mi, szol gál ta tó ipa ri funk ci ók ala kul tak ki és erő söd -
tek meg. 18 000 la kás és egy mil lió m2 iro da épült a rend -

szer vál tás óta. A vá ros szer ke zet át ala kult. Ma már nem -
csak a la kás épí té sek szá ma, ha nem azok mi nő sé ge is fon -
tos, csak úgy, mint a köz te rü le tek ál la po ta, hasz nál ha tó -
sá ga. Ke rü le tünk ben 29 000 vál lal ko zás ta lál ha tó. A vál -
ság kö vet kez té ben a leg alább 50 főt fog lal koz ta tó gaz da -
sá gi tár sa sá gok szá ma 10%-kal csök kent. A ke res ke de -
lem, a szol gál ta tás meg ha tá ro zó, több ez ren dol goz nak
ál la mi, or szá gos ha tás kö rű szer ve ze tek nél. Ös  szes sé gé -
ben 70-80 ezer em ber ke re si ke nye rét ke rü le tünk ben.

A „Len dü let ben a XIII. ke rü let” prog ra munk el ne ve zé se
ki fe je zi, hogy a kö vet ke ző idő szak cél jai és in téz ke dé sei az
el ért ered mé nyek re, az együtt mű kö dés re és a di na miz -
mus ra épí te nek. A prog ram köz pont já ban a ke rü le ti ál -
lam pol gár ok élet mi nő sé gé nek ja ví tá sa és a ke rü let fej -
lesz té se áll. A fe le lős ön kor mány zás esz kö ze és egy ben
cél ja a pár be széd, a mi nél köz vet le nebb kom mu ni ká ció
meg te rem té se. A kö vet ke ző öt év ben a ke rü let to váb bi
fej lő dé sét, az itt élők ér de ke it, jó lét ét kí ván juk szol gál ni.
A meg va ló sít ha tó ság ér de ké ben cél ki tű zé se in ket és fel -
ada ta in kat prog ra munk ban tes  szük köz zé. A ter ve zést
ez zel nem zár tuk le, vár juk a ke rü le ti pol gá rok to váb bi
ész re vé te le it, ja vas la ta it.

Jö vő ké pünk, fő cél ki tű zé sünk: a XIII. ke rü let ma rad jon
jól mű kö dő, von zó la kó kör nye zet tel ren del ke ző, igé nyes
köz te rü le te ket fenn tar tó, él he tő és biz ton sá gos vá ros -
rész, mely nek pol gá rai ak tív ala kí tói a he lyi tör té né sek -
nek, ahol büsz kén mond hat ják; ott ho nunk An gyal föld,
Újlipótváros, Vi za fo gó. 

Len dü let ben a XIII. ke rü let
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...Lo ká lis je len tő sé gű vá ros rész köz pon to kat ala kí tunk ki...



PProg ra munk pil lé rei:
– Biz ton ság, ki szá mít ha tó ság és át lát ha tó mű kö dés,

a ke rü let szol gá la ta.
– Mi nő sé gi köz szol gál ta tás, él he tőbb és biz ton sá go -

sabb hét köz nap ok, egész sé ges kör nye zet, az itt
élők élet mi nő sé gé nek ja ví tá sa.

– Terv sze rű meg úju lás, ki egyen sú lyo zott te le pü lés -
po li ti ka, part ner sé gen ala pu ló vá ros fej lesz tés.

– Szo li da ri tás, esély egyen lő ség, tá mo ga tó és ak tív
he lyi tár sa da lom.

– A ke rü le ti pol gá rok iden ti tá sá nak (azo nos ság tu da -
tá nak) meg őr zé se a ha gyo má nyok ápo lá sá val, a
kul tu rá lis le he tő sé gek ki bő ví té sé vel, a kö zös sé gi
te vé keny sé gek tá mo ga tá sá val.

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.

Fel adat: 

– Bő vít jük a csa lá dok el té rő élet sza ka sza i hoz iga zo dó
sok szí nű és igé nyes szol gál ta tá sok kö rét. 

– Elő se gít jük vál to za tos és mű kö dő kap cso la to kon
ala pu ló kö zös sé gek lét re jöt tét és mű kö dé sét, tá -
mo gat juk a ci vil szfé rát.

– Olyan vá ros po li ti kát foly ta tunk, mely nek ered mé -
nye ként meg őriz zük la kos ság meg tar tó ké pes sé -
gün ket, meg aka dá lyoz zuk a szegregált te rü le tek
ki ala ku lá sát.

– A fi a ta lok önál ló élet kez dé sét bér la kás sal is tá mo -
gat juk.

A lak ha tás biz ton sá gá ért
Cél: Biz to sí ta ni az ön kor mány za ti la kás ál lo mány fo -

lya ma tos meg újí tá sát, bő ví té sét, ál la gá nak meg óvá sát.
Ki emel ten gon dos kod ni a fi a ta lok ról, a hát rá nyos hely -
ze tű ek ről. A tár sas há zak ener gia ta ka ré kos sá got ered -
mé nye ző kor sze rű sí té sé nek tá mo ga tá sa. A rá szo rul tak
lak ha tá si tá mo ga tá sát biz to sí tó rend szer mű köd te té se. 

Fel adat:

– Ja vít juk az ön kor mány za ti bér há zak mű sza ki ál la -
po tát, évi 400 mil lió fo rin tot fo gunk a kor sze rű sí -
tés re for dí ta ni.

– Öt év alatt leg alább 300 bér lőn ket köl töz tet jük kor -
sze rűbb la kás ba.

– Fel szá mol juk az ön kor mány za ti tu laj do nú szük ség -
la ká so kat.

– A fi a ta lok la kás vá sár lá sá hoz tá mo ga tást nyúj tunk.
A fi a tal pá rok lak ha tá sát tá mo gat va éven te 4-5
fecs ke la kást je lö lünk ki, a la kás pá lyá za tok 10%-át
fi a tal pá rok nyer he tik el.

– Leg alább 50 bér la kás sal gya ra pít juk a kö zös sé gi la -
ká sok szá mát. 

– A tár sas há zak szá má ra épü let kor sze rű sí tés re
éven te leg alább 100 mil lió fo rint ér ték ben ka mat -
men tes vis  sza té rí ten dő tá mo ga tást biz to sí tunk,
mely ből a szo ci á li san rá szo ru ló tu laj do nos tár sak ra
ju tó részt az ön kor mány zat át vál lal ja.

– Meg őriz zük a rá szo rul tak lak ha tá si és la kás ál lag-
ja ví tá sát cél zó tá mo ga tá sát.

– Éven te 40-50 la kás bér le ti jog el nye ré sé re pá lyá za -
tot írunk ki, en nek so rán olyan ke rü le ti csa lá dok is
pá lyáz hat nak, akik nek nincs önál ló la ká suk. 

A be fo ga dó ke rü let
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...A rászorultak számára továbbra is ingyenes a bölcsődei és családinapközi-ellátás...



Új mun ka he lyek lé te sí té sé ért
CCél: A fi a ta lo kat és a mun ka nél kü li e ket ké pes sé ten ni a

gyor san vál to zó mun ka erő pi ac új le he tő sé ge i nek ki hasz -
ná lá sá ra. Köz fog lal koz ta tás szer ve zé se a tar tó san mun -
ka nél kü li, de mun ká ra ké pes sze mé lyek nek.

Fel adat:

– Ipa ri te vé keny ség re al kal mas töm bö ket je lö lünk ki.

– Tá mo gat juk a kor sze rű, in no va tív tech no ló gi á kat al -
kal ma zó üze mek lé te sí té sét.

– Kap cso ló dunk a pá lya kez dő fi a ta lok fog lal koz ta tá -
sát elő se gí tő fej lesz té sek hez.

A sze gény ség és a le sza ka dás el len
Cél: A tár sa dal mi fel zár kó zás biz to sí tá sa min den ke -

rü le ti ál lam pol gár szá má ra, a sze gény ség oka i nak meg -
szün te té se, ki ala ku lá sá nak meg elő zé se, a sze gény ség -
ből fa ka dó je len tős hát rá nyok csök ken té se. 

Fel adat:

– A he lyi szo ci á lis el lá tó rend szer szín vo na lát meg -
őriz zük és a vál to zó igé nyek hez iga zít juk.

– A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű cso por tok meg -
se gí té sé re po zi tív diszk ri mi ná ci ót al kal ma zunk. 

– Meg te remt jük a ked vez mé nyes uszo da hasz ná la tot
a hát rá nyos hely ze tű fi a ta lok, kis gye re kes csa lá dok
ré szé re. 

– A gye sen lé vő szü lő ré szé re pá lyá za ti úton hoz zá já -
ru lást nyúj tunk a fő vá ro si kö zös sé gi köz le ke dés
költ sé ge i hez.

– Az ál lam pol gár ok fo gá sza ti költ sé ge i nek csök ken -
té sé re tá mo ga tá si for mát dol go zunk ki.

– A szo ci á li san rá szo rul tak ve szé lyez te tett sé gé nek
ha tá sa it eny hí tő (szo ci á lis mo so da, élel mi szer bank)
szol gál ta tá so kat ve ze tünk be.

A köz biz ton ság ja ví tá sá ért
Cél: Az élet mi nő sé get ja ví tó köz biz ton ság meg te rem -

té se. To vább erő sí te ni az ös  sze fo gás, az együtt mű kö dés
el vé re épü lő kö zös sé gi biz ton ság ke ze lés szem lé le tét. A
ve szé lyez te tett cél cso por tok ál do zat tá vá lá sát meg elő -
ző fel vi lá go sí tó mun ka, a rend fenn tar tá sa a köz te rü le -
te ken és a köz uta kon. 

Fel adat:

– Szer vez zük a fi a ta lok ál do zat tá, bűn el kö ve tő vé vá -
lá sá nak meg elő zé sét szol gá ló fel vi lá go sí tó mun kát.

– Nö vel jük az ön kor mány za ti fenn tar tá sú köz te rü -
let-fel ügye let lét szá mát, be ve zet jük a 24 órás ké -
szen lé ti szol gá la tot.

– Kor sze rű sít jük és leg alább 50 db ka me rá val bő vít jük
a köz te rü le tek táv fel ügye le ti rend sze rét.

– Meg vizs gál juk az ön kor mány za ti tu laj do nú la kó há -
zak táv fel ügye let be va ló be kap cso lá sá nak le he tő -
sé gét.

– A kör ze ti meg bí zot ti há ló zat ak tív és szak sze rű
mun ká ját igé nyel jük a ke rü le ti rend őr ka pi tány ság -
tól, és el vár juk a rend őr ség, a pol gár őr ség és a köz -
te rü let-fel ügye let ha té kony együtt mű kö dé sét.

– A pol gá rok biz ton ság ér zet ének ja ví tá sa ér de ké ben
az ön kor mány zat anya gi lag is tá mo gat ni fog ja a ke -
rü le ti rend őr ka pi tány ság, a pol gár őr ség és a köz te -
rü let-fel ügye let mun ká ját.
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...Kor sze rű sít jük és leg alább 50 db ka me rá val bő vít jük a köz te rü le tek táv fel ügye le ti rend sze rét...



CCél: 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 fia 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 kul tu rált gya lo gos-
és ke rék pá ros köz le ke dés fel tét ele i nek bő ví té se.

Fel adat:

– Lo ká lis je len tő sé gű vá ros rész köz pon to kat ala kí -
tunk ki, meg épít jük a Klap ka szol gál ta tó há zat.

– Foly tat juk a la kó te le pek köz te rü le te i nek komp lex
meg újí tá sát.

– For ga lom csil la pí tott öve ze tet je lö lünk ki Újlipót-
városban. 

– A be te le pü lő vál lal ko zá sok szá má ra von zó ki sebb,
kör nye zet kí mé lő ipa ri mun ka he lyek lé te sí té sé re al -
kal mas te rü le te ket ala kí tunk ki.

– A ke rü let észa ki ré szén intermodális köz le ke dé si
cso mó pont ki ala kí tá sát tá mo gat juk, meg vizs gál juk
a vá ra ko zá si öve zet ki ter jesz té sét a ke rü let tel jes
te rü le té re.

– A köz út fe lü let éven te leg alább 3%-át meg újít juk, a
még meg lé vő koc ka kőbur ko la tot ki cse rél jük.

– Ösz tö nöz zük a zöld tech no ló gi ák al kal ma zá sát.

– A vá ros kép ja ví tá sa ér de ké ben el ső lé pés ben a fő -
út vo na lak men tén lé vő üz le tek rész vé te lé vel ke rü -
le ti por tál prog ra mot kez de mé nye zünk.

Ak tív cse lek vés gyer me ke in kért
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.

Fel adat:

– Az in gye nes böl cső dei és csa lá dinap kö zi-el lá tást
fenn tart juk.

– Az óvo dai fé rő he lye ket szük ség sze rint bő vít jük,
min den jo gos igényt ki elé gí tünk.

– Újlipótvárosban bő vít jük a családinapközi-háló-
zatot.

– Foly tat juk a fel me nő rend sze rű két tan nyel vű óvo -
dai kép zést.

– To vább ra is fenn tart juk a Bursa Hungarica ösz tön -
díj rend szert.

– 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.

– Előny ben ré sze sít jük az ér dek ér vé nye sí té si tech ni -
kák el sa já tí tá sát, a de mok rá cia erő sí té sét.

– Elő se gít jük az ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel nem
ren del ke ző, a 16. élet évet be töl tő fi a ta lok, il let ve a
fel nőtt la ko sok ré szé re az alap fo kú vég zett ség
meg szer zé sét.

– Pá lyá za ti úton tá mo gat juk a gyer me kek és a ser dü -
lők kö zös sé gi prog ram ja it.

Komp lex vá ros fej lesz tés A tu dás ha ta lom és a leg jobb be fek te tés
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Az is ko lák tá mo ga tá sá ért
CCél: Hoz zá já ru lás a gyer me ke ink úgynevezett egész

na pos is kolai el fog lalt sá gá nak tar tal ma sab bá té te lé hez.
A le he tő sé gek hez va ló hoz zá fé rés biz to sí tá sá ra, esé lyek
ja ví tá sá ra.

Fel adat: 

– Kez de mé nyez zük a ta nu lók és szü le ik ér dek ér vé -
nye sí té se ér de ké ben a ke rü le ti szin tű ér dek vé del mi
és szak mai mun ka cso port ok lét re ho zá sát.

– A komp lex nyelv vizs ga és az ECDL vagy ECDL
Start vizs ga dí já nak vis  sza té rí té sé vel tá mo gat -
juk az ön kor mány za ti mű köd te té sű alap- és kö -
zép fo kú közne ve lé si in téz mé nyek ke rü le ti la kos
di ák ja it.

– Pá lyá za ti for má ban tá mo gat juk az ön kor mány za ti
mű köd te té sű alap- és kö zép fo kú köz ne ve lé si in téz -
mé nyek tan órán kí vüli prog ram ja it, ta nul má nyi ki -
rán du lá sa it.

– Is ko la épü le tek fel újí tá si ter ve i nek ké szí té sé vel fel -
ké szü lünk az ál la mi pá lyá za tok fo ga dá sá ra.

Cél: Az idő sek ré szé re a sa ját ott hon ban ma ra dást
előse 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 -
tése.

Fel adat:
– Meg vizs gál juk a 70 éven fe lü li ek – ala nyi jo gon já ró –

gyógy szer tá mo ga tá sa fel eme lé sé nek le he tő sé gét.
– Tá mo ga tás a rá szo rul tak lak ha tá si költ sé ge i hez.
– Az át lag nyug díj jal vagy an nál ke ve seb bel ren del ke -

ző idő sek a de cem be ri fű té si költ sé ge ik hez egy sze ri
tá mo ga tást igé nyel het nek.

– Foly tat juk az ide gen nyel vi és az in for ma ti kai tan fo -
lyam ok szer ve zé sét. 

– Biz to sít juk a ked vez mé nyes uszo da lá to ga tás és tor -
na fel tét ele it.

– Idő sek szá má ra új klu bot épí tünk. 
– Az idő sek sé rel mé re el kö ve tett ti pi kus bűn cse lek -

mé nyek meg elő zé se cél já ból fó ru mo kat, tá jé koz ta -
tó kat szer ve zünk. 

– 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 ve zünk.

– Meg szer vez zük a Sze ni or aka dé mi át. 

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. 

Fel adat:
– Fo lya ma to san fej leszt jük az ön kor mány za ti in téz -

mé nyek in for ma ti kai esz kö ze it. Az óvo dai és is ko lai
ét ke zé si dí jak elekt ro ni kus be fi ze té si lehetőségének
meg te rem té se. 

Nyu godt, ak tív idős kor

Di gi tá lis ke rü let
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– Az ön kor mány zat kom mu ni ká ci ós esz kö zei kö zé
szer vez zük a kü lö nö sen fi a ta lok ál tal ked velt for -
má kat, esz kö zö ket (android és ios plat for mo kon). 

– A gyer me kük kel ott hon lé vő kis ma mák szá má ra in -
gye nes ECDL START vizs gá ra va ló fel ké szí tést
szer ve zünk.

– Bő vít jük a köz te rü le ti, a ke rü let kö zös sé gi he lye in,
in téz mé nye i ben a WIFI el ér he tő sé gét.

– A szo ci á lis rá szo rult ság mér té ké ben hoz zá já ru lunk
a nap pali kép zés ben fel ső fo kú ta nul má nyo kat foly -
ta tók internet-előfizetési dí já hoz. 

CCél: 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 interkulturális ta pasz ta lat szer zés
ösz tön zé se.

Fel adat:

– Fenn tart juk a kul tu rá lis szol gál ta tá sok sok szí nű sé -
gét, igé nyes sé gét. 

– Elő se gít jük az egye te mes, nem ze ti, nem ze ti sé gi kul -
tu rá lis ér té kek meg is me ré sét, be fo ga dá sát.

– Ösz tö nöz zük a hely tör té ne ti is me re tek el mé lyí té -
sét kü lö nö sen a fi a ta lok kö ré ben.

– Tá mo gat juk az épí tett kör nye zet ér té ke i nek be mu -
ta tá sát.

– Elő se gít jük a pá lya kez dő fi a ta lok és a mun ka nél kü li -
ek szak mai kép zé sé nek nép sze rű sí té sét.

– Tá mo gat juk a la kó he lyi kö zös sé gek kap cso lat épí -
tést szol gá ló ren dez vé nye it.

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. 

Fel adat:
– Tá mo gat juk a tö meg spor tot és az után pót lás-ne -

ve lést. 
– Biz to sít juk a szer ve zett tor na és uszo da lá to ga tás

fel tét ele it. 
– Egész ség ügyi szű rő prog ra mo kat szer ve zünk.
– A ke rü le ti kár tya ér vé nyes sé gét ki ter jeszt jük

sport ese mé nye ken va ló rész vé tel re. 
– Újabb sza bad té ri fitneszeszközöket he lye zünk el

köz te rü le te in ken.
– Biz to sít juk a sport lé te sít mé nyek hét vé gi és szü ni -

dei nyit va tar tá sát.
– Újabb if jú sá gi kö zös sé gi te ret ala kí tunk ki.
– A Rá kos-pa tak part ján fu tó kört épí tünk.

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, il let ve bi zo nyos élet -
hely ze tek kel 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 drog -
hasz ná lat pre ven ci ó ja. 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. 

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

Sza bad idős sport

Leg jobb or vos lás  a pre ven ció
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...Tá mo gat juk a tö meg spor tot és az után pót lás-ne ve lést...



FFel adat:
– Meg kezd jük a tíz év nél ré geb ben fel újí tott há zi or vo -

si ren de lők kor sze rű sí té sét.
– Foly tat juk a szű rő prog ra mok szer ve zé sét.
– Ke rü le ti nagy ren dez vé nye ken pre ven tív egész ség -

ügyi ak ci ó kat szer ve zünk.
– Biz to sít juk a Pneumococcus és a HPV el le ni vé dő ol -

tá so kat. 
– Biz to sít juk az el hasz ná ló dott or vo si esz kö zök cse -

ré jét, meg vizs gál juk egy nagy tel je sít mé nyű com-
putertomográfiai esz köz be szer zé sé nek és rend -
szer be ál lí tá sá nak le he tő sé gét.

– Meg te remt jük a cse cse mők és kis de dek szá má ra a
rotavírus vé dő ol tás költ sé ge i nek hát te rét, és vál -
lal juk 6 he tes től 6 hó na pos élet ko rig a ke rü let ben élő
kis de dek ol tá sá nak meg szer ve zé sét.

– Mű köd tet jük a Ká bí tó szer ügyi Egyez te tő Fó ru mot.

Zöld fo lyo só
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 -
út men 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.

Fel adat:
– Kez de mé nyez zük a 2021-es „vi zes” vb be ru há zá -

sa i hoz kap cso ló dó an a Duna-part, Dráva ut ca és
Rá kos-pa tak kö zöt ti sza ka sza fej lesz té sét, a köz -
vet len víz par ti kap cso lat bő ví té sét. 

– Meg kezd jük a Rá kos-pa tak part já nak sza ka szos
köz par ki fej lesz té sét.

– Foly tat juk a köz park-köz kert fej lesz té si prog ra mot.
– To váb bi szö kő ku tak épí té sé vel csök kent jük a nyá ri

ká ni ku la ked ve zőt len ha tá sa it.
– Talajvízkutas lo cso ló há ló zat tal költ ség kí mé lő en biz -

to sít juk az ön tö ző vi zet.
– Éven te 300 fát ül te tünk el köz te rü le te ink re.
– Bő vít jük a jár da- és köz park-ta ka rí tá si ka pa ci tá -

sun kat. 
– B+R, kö zös sé gi köz le ke dé si cso mó pont ok kör nyé -

kén ke rék pár tá ro ló kat, -támaszokat he lye zünk el.

Szí ne sebb la kó te le pek
Cél: A la kó te le pek ér té kes zöld fe lü le ti ará nyá nak meg -

őr zé se, a vál to zó igé nyek hez va ló meg fe lel te té se. A köz -
te rek fel újí tá sá val, a kör nye zet ha té kony vé del mé vel a
la kó te rü le tek vonzerejének nö ve lé se.

Fel adat:
– Kez de mé nyez zük az újlipótvárosi for gal mi rend fe -

lül vizs gá la tát.
– Pá lyá za tot írunk ki a tömb bel sők ben lé vő ud va rok

fej lesz té sé re.
– Új szö kő ku ta kat lé te sí tünk.
– Az Ár pád híd fő kör nyé kén foly tat juk a pi he nő par kok

fel újí tá sát. 
– Elő ké szít jük az Esz ter go mi ut ca Da gály ut cá tól

észak ra eső sza ka szá nak ki épí té sét.
– A Gidófalvy la kó te lep köz par ki te rü le te it és ját szó -

te re it meg újít juk. 
– A Cserhalom ut cai 120 kV-os lég ve ze ték föld be he -

lye zé sét és a köz út új nyom vo na lon tör té nő ki épí té -
sét elő ké szít jük.

Zöld ke rü let
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...Idő sek szá má ra új klu bot épí tünk...



– A Béke–Tatai la kó te le pen foly tat juk a zöld fe lü le tek
fel újí tá sát.

– A Gyön gyö si ut cai la kó te lep komp lex köz te rü le ti fel -
újí tá si terv el ké szí té se és meg va ló sí tá sá nak meg -
kez dé se.

– Park ja ink fe lé ben biz to sít juk a ta laj vi zes ön tö ző há -
ló zat ki épí té sét.

Sé tá ló ut cák 
CCél: A sé tá ló ut cák a ke rü let új kö zös sé gi ta lál ko zó he -

lye i vé vál tak, fenn tar tá suk ra ki emelt fi gyel met for dí -
tunk. 

Fel adat:
– Meg vizs gál juk új sé tá ló ut ca lé te sí té sé nek le he tő -

sé gét, el ső sor ban a zsú folt és kö zös sé gi tér-hi á -
nyos pon to kon. 

Vi rá gos ke rü let
Cél: Foly tat juk virágosítási prog ra mun kat.
Fel adat:
– 50 új vi rág tar tó osz lo pot he lye zünk ki, el ső sor ban

az Újlipótvárosban.
– Éven te 60 000 tő egy nyá ri vi rá got ül te tünk. 

Tisz tább köz te rü le te ket
Cél: Tá mo ga tást nyúj tunk a tár sas há zak nak a ki emelt

köz te rü le te ken lé vő jár dák ta ka rí tá sá hoz, a ház fa la kat
el csú fí tó fal fir kák el tün te té sé hez. 

Fel adat:
– Nö vel jük az ön kor mány zat ál tal rend sze re sen ta -

ka rít ta tott gya lo gos fe lü let nagy sá gát.
– Leg alább 50 db új köz te rü le ti ut cai sze mét gyűj tőt

he lye zünk ki.

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.

Fel adat:
– Fel tár juk a ke rü let ben a tár sa da lom és az inf ra-

struk tú ra ég haj lat vál to zás sal szem be ni sé rü lé -
keny sé gét.

– A leg fris sebb fenn tart ha tó sá gi és klí ma vé del mi is -
me re te ket fo lya ma to san be épít jük a dön tés ho za -
tali fo lya ma tok ba.

– Kör nye zet tu da tos be ru há zá sok kal pél dát mu ta -
tunk a he lyi kö zös ség nek.

– A ke rü le ti Kör nye zet vé del mi Alap és  sze rű fel hasz -
ná lá sá val tá mo ga tást nyúj tunk az egyé nek és kö -
zös sé gek szá má ra a kör nye zet mi nő sé get ja ví tó te -
vé keny sé gek hez.

Cél: A fel hasz nált ener gia és a szén-di o xid-ki bo csá tás
csök ken té se, a meg úju ló ener gia for rás ok ará nyá nak nö -
ve lé se. 

Fel adat:
– Az ön kor mány zat in téz mé nye i ben, gaz da sá gi tár -

sa sá ga i nál a be vitt ener gia men  nyi sé gét csök kent -
jük.

– Köz in téz mé nye in ket fo ko za to san al kal mas sá tesz -
 szük a meg úju ló ener gia fel hasz ná lá sá ra. 

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

Ta ka ré ko sab ban az ener gi á val
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...Fenn tart juk a kul tu rá lis szol gál ta tá sok sok szí nű sé gét, igé nyes sé gét...



– A tár sas há zak szá má ra nyúj tott tá mo ga tá sok el bí -
rá lá sa kor előnyt él vez nek a hő szi ge te lés vagy a
meg úju ló ener gia for rás ok (nap ener gia, talajhő, hul -
la dékhő) hasz no sí tá sa cél já ból be ru há zók. 

– Köz le ke dés szer ve zés sel és vá ros fej lesz tés sel csök -
kent jük a kör nye ze ti ár tal ma kat, ja vít juk a ke rék pá -
ros köz le ke dés fel tét ele it.

CCél: 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. 

Fel adat:

– Tá mo gat juk a kö zös cé lok meg va ló su lá sát szol gá ló
he lyi kö zös sé gek lét re jöt tét, szer ve ző dé se i ket.

– A nyil vá nos ság, az ön kor mány za ti dön té sek elő ké -
szí té se ér de ké ben „e-rész vé tel” ki szé le sí té se.

– Dön té sek elő ké szí té se kor szak mai ta lál ko zá son ké -
rünk vé le mé nye ket, ja vas la to kat.

– A he lyi ci vil szer ve ze tek mun ká já hoz ön kor mány za ti
tá mo ga tást biz to sí tunk, esz kö ze it bő vít jük.

Alap el vünk
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. 

Cél: Az erő for rás-ha té kony ság, kör nye zet ba rát gaz -
dál ko dás, a ver seny ké pes sé günk ja ví tá sa. Az ala csony
szén-di o xid-ki bo csá tás, a meg úju ló ener gia for rás ok nö -
vek vő hasz ná la ta, a kör nye zet vé de lem (bi o ló gi ai sok fé -
le ség) meg őr zé se, új kör nye zet ba rát tech no ló gi ák al kal -
ma zá sa.

Fel adat:
– Meg úju ló ener gia for rás ok nö vek vő hasz ná la ta.
– Ener gia ta ka ré kos, ala csony szén-di o xid-ki bo csá -

tá sú, kör nye zet ba rát tech no ló gi ák al kal ma zá sa,
fel hasz ná lá suk tá mo ga tá sa.

– Kor sze rű mun ka he lyek lét re ho zá sá hoz tar to zó
felté te lek ki ala kí tá sá nak elő se gí té se, a K+F szek -
tor ra és az in no vá ci ós te vé keny sé gek re, va la mint a
kis- és középvállalkozásokra fó ku szál va.

– A kom pakt vá ros elv és az ökovárosi élet mód mind
szé le sebb kö rű ér vé nye sí té se.

– A ke rü let ben mű kö dő cé gek be vo ná sa, ösz tön zé se a
vá ros fej lesz tés be.

– A ke rü let ben ke let ke ző jö ve del mek, ha szon mi nél
na gyobb ré szé nek hely ben tar tá sa.

– A he lyi egész ség gaz da sá gi, tu risz ti kai kí ná lat fej -
lesz té se, bő ví té se.

– Ta ka ré kos, át lát ha tó és egyen sú lyi gaz dál ko dás
foly ta tá sa. 

– Fel hal mo zás ra, bő ví tés re át la go san az éves költ ség -
ve tés 15%-át for dít juk.

– Biz to sít juk 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.

Ci vil élet, nyil vá nos ság

Fe le lős ség tel jes gaz dál ko dás
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...Bő vít jük a köz te rü le teken, a ke rü let kö zös sé gi he lye in, in téz mé nye i ben a WIFI el ér he tő sé gét...
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