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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Lakótársam!

Alighogy 2020 elején elfogadta a képviselő-testület az új, öt évre szóló – Lendületben 2.0 című – 
önkormányzati ciklusprogramot, hamarosan szembesültünk egy olyan világjárvánnyal, amely egyik 
napról a másikra átírta a hétköznapjainkat. Az önkormányzatnak ugyanakkor a kiszámíthatatlanságban is 
kiszámíthatónak kellett maradnia. Támaszkodhattak ránk mindvégig az itt élők. Biztosítottuk a normális 
működést, mintha nem lenne pandémia. Másfelől március közepétől a járvány elleni védekezéssel, annak 
hatásaival is foglalkoznunk kellett.

A pandémiás ügykezelésre Krízis Menedzsment Munkacsoportot hoztunk létre. Értékelték az aktuális 
állapotot, meghatározták a további teendőket. Szükséges és elegendő intézkedéseket hoztunk. Mások 
büszkén hangoztatják, hogy a pandémia alatt bővítették a szociális juttatásokat. Nálunk eddig is 
széleskörűek voltak a szociális ellátás lehetőségei, nem kellett módosítani a rendeletünket ahhoz, hogy el 
tudjuk látni a lakótársainkat.

A járvány elleni védekezés közel 4 milliárd forintba került eddig az önkormányzatnak, ami kisebb részt 
a kiadásnövekedésből, nagyobb részt a bevételkiesésből adódott össze. Utóbbi oka főként az ingyenes 
parkolás bevezetése, a gépjárműadó elvétele, az iparűzési adó csökkenő mértékű befizetése.  Ennek 
ellenére a kerületben továbbra is növekedett a népesség, a háztartások száma, élen maradtunk a 
lakásépítésekben, 239 ezer négyzetméter kereskedelmi, szolgáltatóegység létesült. A Magyarországon 
megtermelt minden 55. forintot a Váci úton állítják elő.

Haladtunk 2020-ban is a terveink szerint, ezt olvashatják majd ebben az összegző kiadványban.

2021-re is úgy készülünk, hogy a szokásos működést biztosítsuk, miközben védekezünk továbbra is, 
hiszen sajnos még nincs vége a járványnak. A költségvetésben prognosztizáltuk a várható vagy sejthető 
bevételkiesést. Úgy vélem, ez a rendkívüli világhelyzet átalakíthatja majd a munkakultúrát, hatással lesz 
az egészségkultúrára, a szabadságszemléletünkre, mindez az önkormányzati munkát is befolyásolja a 
jövőben, szolgáltatásainkkal alkalmazkodnunk kell az új igényekhez.

Álláspontom, hogy tanulni is lehet a krízisből. Hiszem, hogy kaptunk egy lehetőséget, hogy jobbá tegyük  
a világunkat. Bízom benne, hogy humánusabb lesz az élet, erősödik a szolidaritás és vigyázunk egymásra. 
Rajtunk múlik, hogyan és milyenné állítjuk helyre ezt a világot.

 Dr. Tóth József 
polgármester
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Az otthon biztonsága

FELADAT 
• A képviselő-testület elfogadta a 10 éves 

lakóház-felújítási programot, a Lakás- és 
Helyiséggazdálkodási Koncepciót.

• Megtartottuk a Jász utca 72. szám alatt épülő, 
35 lakásos bérházunk bokrétaünnepségét.

• A Petneházy utca 90. szám alatti 65 lakásos 
bérház tervei elkészültek, az építési engedély 
rendelkezésre áll.

• A képviselő-testület elfogadta a szanálási 
programot, döntött a gazdaságosan nem 
felújítható, szanálásra kijelölt épületekről.

• 19 leromlott állapotú bérlakást felújítottunk.

CÉL  
Az önkormányzati bérlakásépítés 
folytatása, az elavult otthonok felújításának 
támogatása, a környezettudatos megoldások 
elterjedésének ösztönzése. A rászorultak 
részére támogatás biztosítása a növekvő 
lakhatási költségekhez. 

• 2020-ban összesen 87 millió forinttal 24 
társasház felújítását támogattuk kamatmentes 
kölcsönnel.

• Lakáspályázatok során 11 lakás pályázati 
jogának elnyerésére 35 év alatti fiatalok 
pályázhattak, valamint 18 fecskelakásba 
pályázati úton költözhettek fiatalok.

• Speciális lakásárverési rendszert vezettünk be 
a 35. életévüket be nem töltött, kerületben élő 
fiatalok számára.

• 75 lakás bérleti jogának elnyerésére írtunk ki 
pályázatot.

Felelősség 
egymásért

FELADAT 
• Megteremtettük a hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes 

szünidei étkezésének lehetőségét.

• Szállító szolgáltatást vezettünk be a nyugellátásban 
részesülők számára.

• Bővítettük a lakhatási támogatásra jogosultak körét.

• Könnyítettünk a fűtési támogatás igénylésének feltételein.

• 30 ezer forinttal támogatjuk az agyhártya és 
agyvelőgyulladás elleni védőoltás költségeit.

• 19,5%-kal emelkedett a szociális támogatásokra fordítható 
összeg nagysága.

• Új támogatási formaként bevezettük a városi közlekedés 
költségeihez való hozzájárulást.

Épülő bérház a Jász utca 72-ben

CÉL  
A családok, ezen belül hangsúlyosan 
a gyermekek és az idősek 
életkörülményeinek javítása. A társadalmi 
kirekesztés és kirekesztődés megelőzése 
és megakadályozása. A hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok megsegítése.
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A megnyugtató biztonság

FELADAT 
• A képviselő-testület elfogadta a Mentálhigiénés 

és Drogstratégiát, valamint a Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Koncepciót.

• 7 kamerával bővült a kerületi térfelügyeleti 
kamerarendszer.

• 12 iskolai szociális munkással bővítettük 
drogprevenciós programunkat.

• Önkormányzati lakóházak bejárati ajtajának cseréjével 
és a kaputelefon-rendszer bővítésével növeljük a bérlők 
biztonságérzetét.

• Kamatmentes támogatást nyújtunk a társasházak 
kamerarendszereinek kiépítéséhez.

• Lakóközösségi Napok keretében a Rendőrség és a 
Közterület-felügyelet munkatársaival beszélgethettek 
az érdeklődők a közbiztonsági és bűnmegelőzési 
problémákról.

• Anyagilag támogattuk a XIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság, a Katasztrófavédelem és a 
Polgárőrség munkáját.

• Korszerűsítettük a Szegedi út Tatai utca és Reitter 
Ferenc utca közötti szakaszának közvilágítását, 
további öt helyszínen folyik a korszerűsítés tervezése.

• Bővítettük a Közterület-felügyelet éjszakai 
járőrszolgálatát.

• Új gyalogosátkelő helyeket hoztunk létre.

• 17 helyszínen összesen 4262 m2 járdát újítottunk meg, 
minden esetben akadálymentesítéssel.

CÉL  
Kiszámítható szabályozással, 
infrastrukturális beruházásokkal szolgáljuk 
kerületünk fejlődését. Számunkra fontos az 
elődök által teremtett értékek megőrzése 
és a természeti környezetünk védelme.

Fejlődés és értékőrzés

FELADAT 
• A képviselő-testület felülvizsgálta a Hosszú 

távú Fejlesztési Koncepciót és az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiát.

• 15 millió forintot biztosítunk az értékvédelmi 
támogatás megpályázható keretére.

• Emléktáblát állítottunk Horváth Ádám 
díszpolgárunknak és Havas Ferenc Kossuth-
díjas táncművésznek.

• Szobrot állítottunk Nemeskürty István 
díszpolgárunknak.

• Felújítottuk a Gyöngyösi sétányon található 
szolgáltatóházat.

• Elkészült a Gogol utcai óvoda és bölcsőde 
teljes felújítása.

• Folyamatban van a Gyöngyösi utcai óvoda és 
az Angyalföldi úti bölcsőde korszerűsítése.

• Megújult a Futár utcai és az Országbíró utcai 
óvodák udvara. 

• A Thurzó utcai és a Karikás Frigyes 
utcai óvodákban fűtéskorszerűsítéssel 
csökkentettük a felhasznált energia 
mennyiségét.

• Pályázati rendszert dolgoztunk ki az állami 
fenntartásban lévő iskolaudvarok felújítására, 
5 iskola udvarának megújítását támogattuk.

• Megújult a Népfürdő utca 15. előtti parkoló.

• Három helyszínen, összesen 3543 m2 út 
került felújításra.

• Elkészült a Szegedi út – Tatai utca – Tahi 
utca – Béke utca által határolt terület 
egyirányúsítása és a Tempo30-as övezet 
bevezetése.

• Megállapodást kötöttünk az ELMŰ Hálózati 
Kft.-vel a Cserhalom utcai 132 kV-os légkábel 
földbe helyezésére.

Az Országbíró utcai óvoda megújult udvara

CÉL  
A lakosság élet- és vagyonbiztonságának javítása, 
az egymásért érzett felelősség és szolidaritás erősítése. 
A bűnelkövetővé és áldozattá válás kockázati tényezőinek 
visszaszorítása a legveszélyeztetettebb társadalmi rétegeknél 
és csoportoknál. Mindazon feltételek biztosítása, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a kerületben lakó emberek tiszta, 
biztonságos, egészséges környezetben élhessenek.

Lakóközösségi Nap a Gyermek téren
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A gyermek az első

FELADAT 
• Térítésmentes nyári táborokat 

szerveztünk rászoruló fiataloknak.

• 167 tanuló országos és nemzetközi 
versenyeken, kiállításokon való 
részvételét támogattuk.

• „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat 
keretében ismertük el 20 diák 
teljesítményét.

• 79 tanulót díjaztunk Diákolimpián elért 
eredményekért. 
 
 

• Támogattuk a minimum 4,8-as  
tanulmányi átlagot elért diákok 
jogosítványának vagy első 
nyelvvizsgájának megszerzését.

• Óvodai és bölcsődei férőhelyeink 
száma megfelelő, minden igényt ki 
tudunk elégíteni.

• 3 tagóvodában 410 gyermek vesz részt 
kétnyelvű óvodai nevelésben.

• Pszichológiai és mentálhigiénés 
tanácsadást szerveztünk a Prevenciós 
Központban.

CÉL  
A gyermekintézmények férőhelyeinek a helyi igényekhez 
történő igazítása. A családok támogatása annak 
érdekében, hogy a növekvő vagyoni és társadalmi 
különbségek ne veszélyeztessék a gyermekek 
fejlődését, tanulását. Az állami fenntartású kerületi 
intézményekben folyó oktató, nevelő munka eredményeit 
figyelemmel kísérjük, az iskolákban folyó munkát helyi 
közügynek tekintjük. Támogatjuk az esélyteremtést, 
a tehetséggondozást, a hátrányos helyzetűek részére 
a felzárkózást elősegítő, iskolán kívüli programok 
szervezését.

Évnyitó ünnepség a Futár utcai óvodában

CÉL  
Az idős emberek 
életkörülményeinek jobbítása 
az aktív életszakasz 
meghosszabbítása és tartalmassá 
tétele. Nemzedékek harmonikus 
együttélése.

Tisztelet és 
megbecsülés

FELADAT 
• A képviselő-testület elfogadta az 

Idősügyi Programot.

• A kerületben működő mind a 10 idősek 
klubjában számítógépek állnak a 
klubtagok rendelkezésre.

• 2020-ban 178 fő szépkorú vett részt 
informatikai oktatásban.

• A Derűs Szívek Idősek Klubjában kezdő 
és haladó idegennyelvi képzésen napi 
szinten 35-40 fő vesz részt.

• Tornát, zumbát és jógát szervezünk a 
kerületben élő időseknek, támogatjuk az 
uszodabérletek vásárlását.

• A pandémia alatti segítségnyújtás 
igénybevételéhez létrehoztuk a 
„Szépkorú Segélyvonalat”.

• PannKa Társalgó néven ingyenes 
előadásokat szerveztünk. 

• Előkészítettük egy újabb kisgyermekes 
családi játszóház létrehozását az Újpesti 
rakparton.

• Bővítettük a Tücsöktanya foglalkozásait, 
programkínálatát.

• Tematikus nyári táborainkban 501 
általános iskolás gyermek vett részt.

• Aktívan részt vettük az állami fenntartású 
iskolák intézményi tanácsainak 
munkájában.

• A Lakóközösségi Napokon 
kiemelten felhívjuk a figyelmet az 
idősek sérelmére elkövetett tipikus 
bűncselekményekre.

• 27 idős személy lakásának 
akadálymentesítését támogattuk.

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
keretében közel 200 fő részére 
biztosítjuk a gyors és szakszerű 
segítséget az otthonukban. 

• Tavasszal és ősszel is maszkokat 
juttattunk el minden 60. életévét 
betöltött kerületi lakoshoz.
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FELADAT 
• A képviselő-testület elfogadta a Közművelődési Koncepciót.

• A járványhelyzet miatt a megszokottnál ugyan kevesebb alkalommal, de 
megszerveztük a Lakóközösségi Napokat, az AUFeszt koncertsorozatot,  
a Mozgásban a Kultúra! eseményeit és a Nyáresti Koncerteket.

• Zenélő kisvonattal vittük el a kultúrát a kerületben élőkhöz.

• A Pozsonyi Piknik helyett 4 alkalommal Piknik Estek néven szerveztünk 
rendezvényt.

• A járványhelyzetre való tekintettel megteremtettük az online kulturális 
szolgáltatások lehetőségét.

• Időszaki kiállításokkal és fotótárlattal erősítettük a helytörténeti ismeretek 
bővítését.

• Támogatjuk a nemzetiségi önkormányzatok működését.

Okos kerület

CÉL  
Olyan városfejlesztési politika folytatása, amelynek 
részeként a helyi közösség az önkormányzattal közösen 
meghatározza a megoldandó problémákat, és azokhoz 
technikai, elsősorban ICT megoldásokat hív segítségül. A 
digitális technológiák alkalmazásával az önkormányzati 
közszolgáltatások hatékonyságának és kényelmének 
támogatása, a polgárok életminőségének javítása. Az 
e-demokrácia szélesítése.

Okospad a Marina parton

FELADAT 
• A képviselő-testület elfogadta  

a SMART13 Akciótervet.

• Bevezettük az elektronikus  
óvodai csoportnaplót.

• Az önkormányzat intézményeiben 
kiépítettük a multimédiás display 
rendszert.

• Bevezettük az elektronikus 
utalványigénylés rendszerét.

• A Budapest13 Smart City 
telefonos applikációban 
közterületi hibabejelentő rendszert 
üzemeltetünk.

• Okospadokat helyeztünk ki a Marina 
parton és a Rákos-patak partján.

• Megkezdtük az első SMART óvoda 
tervezését.

• Bővítettük az elektronikus ügyintézés 
lehetőségét.

CÉL  
Igényes közművelődési, szórakoztató programok szervezése, a 
lokálpatriotizmus erősítése, a hagyományok őrzése, ápolása. Mindenki 
találja meg a számára legkedvesebb kikapcsolódási lehetőségeket, és 
ismerje meg a XIII. kerületet.

Sokszínű
lokálpatriotizmus

Zenélő kisvonat a Göncöl utcában

• Lehetőséget biztosítunk a kerületben 
élő idősek számára az okostelefonok 
használatának és a digitális 
készségeknek az elsajátítására.

• Tovább folytatódott a kismamák 
ECDL képzése, eddig már 238 fő tett 
sikeres vizsgát.

• Megrendeztük első nemzetközi 
konferenciánkat SmartX!!! néven.
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Sportosan – egészségesen

FELADAT 
• A képviselő-testület elfogadta a Sportkoncepciót.

• Nyitott hétvégék keretében biztosítottuk a kerületben 
élők számára az ingyenes szabadidősport lehetőségét.

• 16 millió forinttal támogattuk a kerületben működő 
utánpótlás-nevelő műhelyeket.

• A kerület több pontján rendszeresen tartott 
fitneszedzéseket Katus Attila.

• A lakosság számára ingyenes sportlehetőséget 
biztosítunk az Angyalföldi Sportközpontban.

• Önkormányzati támogatással futóklub indult a Rákos-
patak partján.

• Felújítottuk az Angyalföldi Sportközpont műfüves 
labdarúgó pályáját.

• Előkészítettük a Tahi utcai lőtér felújítását.

• A pandémia idején online, valamint a TV13 felületén 
biztosítottunk segítséget az otthoni testmozgáshoz.

CÉL  
A lakosok egészségi állapotának fejlesztése a sportolási 
lehetőségek biztosításával. Mindenki találja meg a 
kerület határain belül azokat a lehetőségeket, amelyeket 
igénybe véve aktív testmozgással biztosítja szervezete 
egészségét.

Torna Katus Attilával a Prevenciós Központban

CÉL  
A kerületi egészségügyi infrastruktúra folyamatos karbantartása és 
fejlesztése. Az egészségfejlesztés keretében a megelőzést, az egészség 
megőrzését támogató szűrőprogramok, figyelemfelhívó programok bővítése. 
Az egészséget károsító szenvedélyek visszaszorítása, a helyes életmód 
népszerűsítése, feltételeinek javítása.

Ép testben ép lélek

FELADAT 
• A képviselő-testület elfogadta az Egészségügyi 

Koncepciót, döntött az egészségügyi 
intézményeink jövőbeni megújításairól.

• Elindítottuk a transztelefonikus EKG-rendszer 
tesztüzemét.

• Csúcstechnológiás orvosi műszerek 
beszerzésére került sor.

• Elindítottuk a CT-s tüdőszűrő-programunkat.

• 412 gyermek rotavírus elleni védőoltását, 
valamint 397 meningococcus B védőoltását 
támogattuk.

• Tavasszal, majd ősszel is maszkokkal 
támogattuk a legveszélyeztetettebb 
korosztályba tartozó kerületi lakosokat.

• Munkatársaink folyamatos tesztelésével is 
biztosítottuk az önkormányzat szolgáltatásait.
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Zöld és tiszta 
közterületek

FELADAT 
• A képviselő-testület elfogadta az AngyalZÖLD 

3.0 elnevezésű programot.

• 420 fát telepítettünk, elültettük kerületünk 
30.000. közterületen található fáját.

• Online véleményezésre bocsájtottuk és 
tájékoztató táblákon kértük a lakosság 
véleményét a Vizafogó park, a Debreceni park, 
a Kubala László park, a Jászai Mari tér és a 
Csanády utcai zöldsétány, a Csángó lakótelep 
zöldfelületeinek megújításával kapcsolatban.

• A társasházak járdatakarítási 
kötelezettségeinek segítésére járdatakarító 
gépeket üzemeltetünk.

• Tovább bővítettünk parkgondnokaink 
létszámát.

• A Rákos-patak partján kilátóterasz és gyalogos 
sétány épült.

CÉL  
A lakosságszám emelkedésével és a lakások számának növekedésével a közterületi igények 
színvonalas kielégítése. A közterületek szabadidős, rekreációs, valamennyi generációt 
kiszolgáló funkcióinak megteremtése. A környezeti ártalmak, különösen a levegő szennyezése 
és a zaj okozta gondok enyhítése. A zöldfelületek nagyságának bővítése. Tisztább 
közterületek megteremtése, parkok és játszóterek igényesebb üzemeltetése.

• Elkészült a Debreceni park, a Csángó lakótelep 
és a Vizafogó lakótelep udvaros házainak terve.

• 8 új kerékpártámaszt helyeztünk ki.

• Felülvizsgáltuk az Újlipótvárosi Mobilitási 
Tervet, javaslatokat fogalmaztunk meg az új 
feladatokra.

• Felülvizsgáltuk és szigorítottuk a lakossági 
parkolási matricák kiadásának feltételeit.

• 45 ezer tő egynyári virággal ültettük be 
közterületeinket.

• A parkokban keletkezett zöldhulladékok 
hasznosítására komposztálót létesítettünk.

• Munkacsoportot hoztunk létre közterületeink 
rendezettsége, tisztasága érdekében. Heti 
rendszerességgel üléseznek és vitatják meg a 
tennivalókat.

CÉL  
A környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontok önkormányzati 
döntéshozatalba történő beépítése. A társadalom és a szociális, ökonómiai és 
ökológiai felelősség harmonikus egységének biztosítása. Ennek érdekben a 
társadalmi és egyéni felelősség erősítése a környezettudatosság,  
a klímavédelem és fenntarthatóság terén.

Harmóniában 
a környezettel

FELADAT 
• A képviselő-testület elfogadta a 

Klímastratégiát.

• Beruházásaink során törekszünk 
az energiatakarékos kivitelezési 
formákra.

• Pályázat keretében vissza nem 
térítendő támogatást nyújtunk 
családi és társasházak energetikai 
korszerűsítésére.

• Környezetvédelmi pályázat 
keretében 8,8 millió forint 
támogatást nyújtottunk társasházak, 
lakásszövetkezetek, civil szervezetek, 
pedagógusok számára.

• 15,5 millió forint értékben 
biztosítottunk támogatást a 
Lakossági Zöldterület-védnökségi 
pályázat keretében.

• Az Udvarzöldítési pályázat keretében 
5 társasházat támogattunk.

• Óvodai programunk része a 
klímaváltozással kapcsolatos 
problémák megismerése és a 
környezettudatos gondolkodás 
kialakítása.

• Lakótelepi Zöld Pont kitelepüléseken 
népszerűsítettük a szelektív 
hulladékgyűjtést.

• Növénytelepítéseink során 
szárazságtűrő növények 
alkalmazásával csökkentjük a 
vízigényt, öntözőzsákokkal és 
talajvízkutakkal biztosítjuk a 
locsolást.
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Civil Nap a RaM-ban

Partnerségben a civilekkel

FELADAT 
• Az elmúlt években bevált, közterületi 

beruházásaink előtti egyeztetési folyamatot 
továbbra is alkalmazzuk.

• 14 millió forintra emeltük a kerületi egyházak 
és civil szervezetek számára hirdetett pályázat 
keretösszegét.

• Megrendeztük a XIII. Kerületi Civil Szervezetek 
Napját a RaM-ban.

• Segítettük és helyszínt biztosítottunk a Civil 
Kerekasztal részére.

• Kiállítótereinkben 13 kiállítást szerveztünk 
kerületben élő, alkotó művészek munkáinak 
bemutatására.

CÉL  
A civil szervezetek bevonása az önkormányzati 
döntéshozatalba. Szoros partneri kapcsolat kialakítása a 
civilekkel.

CÉL 
A kerület közös vagyonának növelése. 
Hatékony, takarékos és átlátható gazdálkodás 
folytatása. Hitelfelvétel nélküli, egyensúlyi 
gazdálkodás, amely biztosítja a kötelező és 
önként vállalt feladatok ellátását.

Transzparens és felelősségteljes 
gazdálkodás

FELADAT 
• Költségvetésünk több mint 20%-át 

fejlesztésekre fordítottuk.

• A felelős gazdálkodásnak köszönhetően 
az önkormányzat vagyona tovább nőtt, 
meghaladta a 110 milliárd forintot.

• Honlapunkon biztosítjuk az önkormányzat 
szerződéseinek nyilvánosságát.

ELVONÁSOK 
2020-ban a koronavírus járvány miatti kiadás-növekedések és bevétel-kiesések mintegy 4 milliárd forintot jelentettek önkormányzatunk 
számára. Az így keletkezett hiányt a beruházások csúsztatásával, elhalasztásával, szigorú költségvetési renddel és takarékossággal 
kezeljük.

A kormányzati elvonások mértéke éves szinten megegyezik az óvodai ágazatra, vagy a szociális intézményekre és támogatásokra fordított 
éves összeggel, vagy egy 50 lakásos bérház építési költségével.

A parkolás ingyenessé 
tétele 1 milliárd forintos 

kiesést okozott

A gépjárműadó 
elvonása évi 600 

millió forint bevétel 
csökkenést jelent.

Az idegenforgalmi  
adó csökkenése  

100 millió forintos 
kiesést okozott.

A közterület-használati 
díjak elengedése  

600 millió forint  
kiesést jelentett

Önkormányzatunk mint-
egy 500 millió forintot 
költött a járvány elleni 

védekezésre: tesztekre, 
maszkokra, szociális  

támogatásokra, tiszti-
tó- és fertőtlenítősze-

rekre.

Az iparűzési 
adó feltöltési 

kötelezettségének 
eltörlése miatt  

1,2 milliárd forint 
nem folyt be év végén 

az önkormányzat 
számlájára.
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Pandémia

• Két alkalommal juttattunk el maszkokat a kerületben élő 60 éven 
felüli lakótársainknak.

• Több mint 50 ezer adag étel került kiszállításra az azt igénylők 
számára.

• Bevásárlásban, ügyintézésben, gyógyszerkiváltásban segítettünk  
a legveszélyeztetettebb korosztályba tartozóknak.

• Gondoskodtunk a házi karanténba kerülők ellátásáról.

• Létrehoztuk a „szépkorú segélyvonalat”, melyen keresztül 
igényelhették a kerületben élő idősek az önkormányzat segítségét.

• Az önkormányzat munkatársainak tesztelésével biztosítottuk  
a közszolgáltatások folyamatosságát.

• Szociális támogatást nyújtottunk a bajba jutottak részére.

• Biztosítottuk az ügyeleti ellátást gyermekintézményeinkben.

• A nehéz helyzetbe került vállalkozások fizetési könnyítésben 
részesültek.

• Segítettünk a társasházak feladatkörébe tartozó járdatakarításban, 
környezetbarát vegyszerrel mostuk le a kerület járdafelületeit.

• A Budapest13 Smart City applikációban lehetőséget biztosítottunk 
a járványhelyzet miatti segítségkérésre.

• Pszichológus és jogász naponta folytatott telefonos segítő 
beszélgetést az azt igénylőkkel.

A koronavírussal kapcsolatos rendkívüli helyzetben 
különösen fontos a lakók biztonsága, informálása, 
a gyors segítségnyújtás. A világjárvány átírta 
Önkormányzatunk hétköznapjait is. Az év nagyobb 
részének mindennapjait a vírus elleni védekezés 
határozta meg. Mindvégig arra törekedtünk, hogy 
a kerületben élők érezzék, minden tőlünk telhetőt 
megteszünk a védelmükért, és fokozattan számíthatnak 
az önkormányzat támogatására. A védekezés hosszan 
tartó folyamatában a döntéseink meghozatalakor 
mindig figyelembe vettük az aktuális helyzetet és az 
itt élők igényeit is. Intézkedéseinkről folyamatosan 
tájékoztattuk a kerületi lakosságot.

A polgárőrök is segítették a kerületben élőket

Az önkormányzat
2020. évi elismerései

• Holnap városáért díj 2019., öt kategóriában 
„Intelligens városért”, 
„Természeti erőforrásokért”, 
„Fenntartható közösségek”, 
„Mozgásban a város” és  
„Az egészséges városért” 

• Elkötelezett önkormányzat díj  
az Energiaklubtól

• Aranyfokozatú támogatói elismerés  
a Honvédkórháztól

• Országos Városmarketing Díj: 5 Gyémánt díj

• Klímabarát díj

• Budapest Építészeti Nívódíj a Vizafogó Tagóvodának

• Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program 
keretében Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – a 
szegénység elleni küzdelem hatékony helyi módszerei 
témakörében 2. lett a „Nem vagy egyedül: hívd a Previ 
Stúdiót” című pályázatával, Helyi közbiztonsági jó 
gyakorlatok témakörben 3. lett a „Nem hagyunk szó 
nélkül!” című pályázatával.

• A XXII. Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázaton 
a Vizafogó Tagóvoda felújítása a Magyar Építész 
Kamara különdíját, a Klapka Központ a Budapesti 
Építész Kamara különdíját nyerte el

• Kerékpárosbarát település 2020.

A XIII. KERÜLET ÚJ DÍSZPOLGÁRAI
 
Galambos Erzsi  
Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművész, 
érdemes és kiváló művész,  
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 

Glatz Ferenc  
Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár,  
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
 
Jávori Ferenc 
Kossuth-díjas zenész, zeneszerző,  
a Budapest Klezmer Band alapítója és vezetője
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