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KöszönTő
Tisztelt Kerületi Lakótársam!

Elérkeztünk a 2019–2024-es önkormányzati ciklus feléhez. 
A kezdetén nem sejthettük, hogy első két évünket a pandémia elleni
küzdelem fogja meghatározni. Alighogy elfogadta a képviselő-testület 
a Lendületben 2.0 elnevezésű, ötéves ciklusprogramot, soha nem látott
helyzetben találtuk magunkat. A koronavírus-járvány egyik napról a másikra
teljesen átírta hétköznapjainkat. A pandémia elleni védekezés során
mindvégig az vezérelt bennünket, hogy a szükséges és elégséges
intézkedésekkel a kerületben élőket minél inkább segítsük 
a vírus elleni védekezésben.
A vírushelyzet ellenére továbbra is kiemelt célunk volt a Lendületben 2.0
ciklusprogramunkban meghatározott feladatok végrehajtása. 
Továbbra is törekedtünk szolgáltatásaink megszokott, magas színvonalának
fenntartására és további fejlesztésére, intézményhálózatunk tervszerű
korszerűsítésére, közterületeink folyamatos humanizálására. 
Feladatainkat a nehéz gazdasági körülmények és a kormányzati elvonások
ellenére felelős gazdálkodás mellett hajtottuk végre.
A közterületi beruházások részeként tervszerűen került sor 
parkok, játszóterek kialakítására, felújítására, fitneszterek létesítésére,
útfelújításokra. Közterületeink magas színvonalon szolgálják az itt élők,
dolgozók pihenését. A kerület sokszínű lakosságának támogatási
rendszerét a folyamatosan változó igényekhez igazítottuk és igazítjuk.
Önökkel együttműködve önkormányzatunk továbbra is azért dolgozik, 
hogy a XIII. kerület lakói haszonélvezői legyenek a fejlődésnek, 
és otthonukként tekintsenek a XIII. kerületre.

Dr. Tóth József
polgármester



Az otthon biztonsága
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Törekedtünk arra, hogy
kerületünk lakói számára
magas színvonalon elérhetők
legyenek a szociális
biztonságot nyújtó
szolgáltatások. 
Az önkormányzat számára 
az esélyegyenlőség továbbra is
kiemelt érték. Mindent
megtettünk annak érdekében,
hogy a járvány időszakában
tovább erősödjön 
a közösségi összefogás.
Szociálpolitikánk feladata 
az életminőség javítása,
fenntartása és a szegénység, 
a társadalmi kirekesztés elleni
küzdelem.
A szociális gondoskodásban 
az állami és önkormányzati
intézményeken túl jelen vannak
civil szervezetek, egyházak,
önszerveződő csoportok és 
a társadalmi felelősségvállalás
keretében a vállalkozások is. A rászorulók számíthatnak az önkormányzatra, segítséget kaptak élet vi te lük
fenntartásához, egészségi vagy mentális problémáik megoldásához. Több mint 2500 családnak nyújtottunk lakhatási,
4800 idős lakótársunk részére gyógyszertámogatást. Támo gat tuk a védőoltásokat és a diákok utazási költségeit, 
a rászorulók közüzemi hátralékainak rendezését. Vezérlőelvünk a prevenció maradt. 
A képviselő-testület az elmúlt 2,5 évben négyszer döntött a helyi támogatási, segélyezési kör bővítéséről.
Bővítettük a Partnerkártyával ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat, smart alkal ma zásunkba integrálva
korszerűvé tettük azt. Több mint 21 000 Partnerkártya-tulajdonos igényelt élelmiszer-utalványt,
2021-ben a kerületi lakosok több mint 50 százaléka Partner kár tya-tulajdonos volt.

Törekedtünk arra, hogy 
a bérlakásokban élők jobb
körülmények közé kerüljenek.
Kiemelt figyelmet fordítottunk 
az önkormányzati tulajdonban lévő
lakásállomány állapotának javítására.
Bérlőink komfortosabb, műszakilag
jobb állapotú lakáshoz jutását szanálási
programunkkal segítettük elő.
Folytattuk egyedülálló bérlakás-
építési programunkat: átadtuk 
a Jász utca 72. szám alatti 35 lakásból
álló épületet, és folyamatban van 
a Petneházy utca 90. szám alatti, 
67 lakásos önkormányzati lakóház
építése. Kiemelt szempont volt 
a környezettudatosság és az
energiahatékonyság. Évente
többször hirdettünk lakáspályázatot, 
a fiatalok lakáshoz jutását
fecskelakásokkal segítjük.
Az elmúlt két és fél évben 210 lakásra
írtunk ki pályázatot.
73 millió forint támogatást nyújtottunk
karbantartási, felújítási
munkálatok elvégzéséhez. 
A kerületi épületállomány állagának
javítása érdekében kamatmentes
fel újítási támogatást
nyújtottunk 317 millió forint
értékben társasházaknak,
lakás szö vet kezeteknek.

210 pályázható
lakás

Több mint 21 000
élelmiszerutalvány

Felelősség egymásért



Arra törekszünk, hogy tovább erősödjön a helyi
társadalom biztonsága, a kerületben élő, dolgozó
és átutazó emberek biztonságérzete. 
A Közterület-felügyelet, a kerületi
rendőrkapitányság és a többi együttműködő
partner összehangolt tevékenységének
következtében hatékonyabbá vált a rendészeti
munka. 13 új egységgel bővült a térfelügyeleti
kamerarendszer, mely segít megelőzni 
a közterületi bűncselekményeket,
szabálysértéseket és szabályszegéseket, jogi erejű
bizonyítékokat szolgáltat a bekövetkezett
események vizsgálatához. A főváros legnagyobb
kamerarendszerét üzemeltetjük.. Támogattuk 
a társasházakban, lakásszövetkezetekben
megfigyelőrendszerek kiépítését, 6 helyszínen
fejlesztettük a közvilágtást.
Anyagilag támogattuk a kerületben működő
rendvédelmi szerveket, folytattuk a kerületi
rendőrkapitányság szakembereivel megkezdett
programjainkat, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
és az iskolai szociális munkások szakmai
programját, az eredményesen működő
iskolarendőr-programot. Létrehoztuk a heti
rendszerességgel ülésező közbiztonsági,
köztisztasági munkacsoportot,
amely koordinálja az érintett szervezetek közötti
együttműködést.
Járdaátépítéssel tettünk a biztonságos
gyalogos közlekedésért: 30 helyszínen, 
9682 m2 felületen és 3001 méter hosszon
végeztünk járdafelújítási munkálatokat, 
7 új gyalogátkelőhely létesült.
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Fejlődés és értékőrzés

Fővárosi mértékkel mérve is számottevő a közterületek
és zöldfelületek megújítása. Az AngyalZÖLD 3.0
program alapján megvalósított közterületi fejlesztések
minőségét megőriztük. Kiszámítható szabályozással,
infrastrukturális beruházásokkal szolgáljuk kerületünk
fejlődését. Számunkra fontos az elődök által teremtett
értékeink megőrzése, az értékvédelmi támogatás
keretösszegét évente 15 millió forintra emeltük. 
Folytattuk az emléktábla-állítási programunkat, 
és évente egy közterületi alkotás felállításáról
gondoskodtunk.
Tervszerűen folytattuk az önkormányzati
intézményhálózat felújítását.

Évi 40 millió forinttal támogatjuk 
az állami fenntartásban lévő iskolaudvarok felújítását.
Programot indítottunk a lakótelepek parkolási rendjének
módosítására – igazodva a lakossági igényekhez. 
Megkezdtük a kizárólagos lakossági parkolás
bevezetését.
Az elmúlt időszakban közel 30 000 m2 felületű
út felújítása készült el. 2021-ben az elmúlt hét év
legnagyobb mértékű úthálózat-felújítása zajlott, 
összesen 3,7 kilométer hosszan újultak meg útjaink.
Folytattuk a kerület egyes részeinek forgalomtechnikai
módosítását, hogy biztonságosabbá tegyük 
a közlekedést.

30 000 m2

felületű út felújítása

A megnyugtató biztonság
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A főváros legnagyobb
térfelügyeleti-
kamerarendszere
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A gyermek az első Tisztelet és megbecsülés
Intézményhálózatunkon és a sokszínű ellátási formáinkon
keresztül a gyermekek, szüleik és nagyszüleik
életminőségének javítását, fejlesztését szolgáljuk. A
pandémia idején a krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszerünket megerősítettük, hogy a
problémákat időben kezelhessük.
Integrált programokkal folytattuk
a gyermekszegénység elleni küzdelmet.
Továbbfejlesztettük a hátrányos helyzetű családok
számára a „családmenedzseri” támogatás rendszerét,
azzal a céllal, hogy a szegénység, s különösen 
a gyermekszegénység csökkenhessen. 
Az iskolai szünetekben térítésmentesen biztosítjuk
a rászoruló gyermekek számára az étkezést.
Pályázati úton támogattuk a tehetséggondozást:
évente mintegy 1600 tehetséges fiatalt támogatunk. 
A nyári szünetekben csaknem 2000 gyermek táborozását
biztosítottuk. Támogatjuk a Gyerekakadémia
robotprogramozó foglalkozásain való részvételt.
Hozzájárultunk a középiskolások nyelvvizsga-
felkészülési és a fiatalok jogosítványszerzési költségeihez.
Óvodai hálózatunkat 3769, bölcsődei hálózatunkat 
1078 férőhellyel működtethetjük, intézményeinkben nincs
várólista; a rendelkezésre álló kapacitás minden igényt
kielégít. 400 gyermek vesz részt kétnyelvű óvodai
programunkban.
Intézkedési programot dolgoztuk ki a nők 
és a gyermekek ellen elkövetett párkapcsolati 
és családon belüli erőszak felszámolására.
Új közösségi teret hoztunk létre PannKa Part néven 
az Újpesti rakpart 6. szám alatt. 
A Prevenciós Központban Tanoda nyitotta meg kapuit.

Az önkormányzat az idős emberekkel együttműködve –
az érintett generáció életének minden területére
kiterjedően – tevőlegesen kíván „idősbarát”
környezetet megteremteni, fenntartani.
A kerületi idősellátó rendszer fejlesztésével, az
élethosszig tartó tanulás lehetőségének – informatikai
és nyelvi képzések, egyetemi előadások –
biztosításával, programok szervezésével segítettük, hogy
az idősek aktív résztvevői maradjanak a társadalomnak. 
A lakossági szabadidősport fejlesztése érdekében a
kerület 22 pontján működtetünk fitnesztereket.
A szépkorúak esetében az uszodai bérlet árához 
továbbra is biztosítottuk a támogatást.
2021-ben elindítottuk az „Okosan az okoseszközökről”
foglalkozást. Az idősek klubjainak tagjai gyakorlatias

előadások keretében az okostelefonok, tabletek,
laptopok használatára vonatkozó információkat
ismerhettek meg.
A Szociális Szolgáltató Központ folytatta a
figyelemfelhívást az idősek körében a trükkös csalási
formák és az elkövetők egyre kifinomultabb
módszereivel kapcsolatban.
Önkormányzatunk évek óta önként vállalt feladatként
szervezi a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást, pályázat útján támogattuk 
a lakások akadálymentesítését.
A koronavírus miatt bevezetett korlátozó intézkedések
idején a TV13 műsorában két fő önkéntesünk
természetgyógyászati műsorral és meridiántornát
bemutató felvételekkel se gí tet te otthon lévő társait.

Informatikai és nyelvi
képzések időseknek

Ingyenes
szünidei étkezés
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Okos kerület sokszínű lokálpatriotizmus
A „smart”-koncepció lényege, hogy – felismerve 
a technikai fejlődés vívmányait, eszközeit – tudatosan
alkalmazzuk a mai kor „okos”-megoldásait egy élhetőbb
környezet kialakítása érdekében 
a fenntarthatóság, környezettudatosság figyelembevételével.
A SMART13 Akcióterv részeként 2021-ben bevezettük 
a közösségi költségvetés tervezésének folyamatát, mely
során az állampolgárok közösen dönthetnek 
évi 60 millió forint felhasználásáról.
Folytatjuk a kismamák számára biztosított 
4+3 modulos ECDL-vizsgára való ingyenes felkészítést.
Az önkormányzat több „intelligens” megoldást vezetett be 
a szolgáltatási rendszerébe: 75 helyszínen ingyenes wifi;
egészségügyi távfelügyelet bővítése; e-ügyintézés bővítése;
elektronikus óvodai csoportnapló bevezetése; talajvizes
öntözőhálózat távprogramozása; elektromos töltőállomások
létesítése; akadálymentes applikáció; 
smart épületfelügyeleti rendszer alkalmazása;
mikromobilitási pontok tervezése és kijelölése.
A Budapest13 Smart City alkalmazásban megjelennek 
a kerületi programok és események, 
közterületi hibabejelentő funkciót működtetünk, és 
az utalványosztást is az applikáción keresztül
bonyolítottuk le.
A pandémia időszakában online formában két sikeres
smartkonferenciát szerveztünk, melynek eredményeként
bővítettük hazai és nemzetközi kapcsolatainkat.
Döntés született a smart parkolási rendszer bővítéséről
Újlipótvárosban.

A pandémia ellenére is minden alkalmat megragadtunk,
hogy a kerület hagyományos kulturális kínálata közül
néhányat megszervezzünk.
Az elmúlt években is meghirdettük a helyi alkotók,
előadóművészek támogatását célzó, és a kerületi
nemzetiségek kulturális hagyományainak
támogatására szolgáló pályázatainkat.
Fejlesztettük az önkormányzat által biztosított kulturális
kínálatot, a kulturális szolgáltatások körét.
Gyermekprogramjaink közé új foglalkozásokat
illesztettünk, a pandémia alatt online formákkal bővítettük
a kulturális eseményeket. 2020-ban és 2021-ben 
10 kerületi nemzetiség gálaműsorát előre rögzített
formában, két részletben sugároztuk a nyilvánosságnak 

a TV13 műsorában. Teret és időt biztosítottunk
kulturális életük bemutatására.
Folytattuk a helytörténeti ismeretek
bővítését, a hagyományok ápolását, 
a Múzeumdigitár programunkat.
Kerületünk múltját és jelenét
bemutató könyvet jelentettünk meg.
A XIII. kerületi Gyermek- és
Ifjúsági önkormányzattal
közösen alakítottuk programjaink kínálatát, a fiatalokat
bevontuk rendezvényeink előkészítésébe,
lebonyolításába. 
A fiatal generáció számára korosztály-specifikusan 
szerveztünk táborokat.

75 közösségi térben és közterületen
elérhető ingyenes wifi-szolgáltatás10

Színes kulturális
programkínálat
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Ép testben ép lélek
Az elmúlt években egyre többen keresték fel 
az önkormányzat által kiépített szabadtéri
sportpályákat, fitneszparkokat, 
mind népszerűbbé váltak a kialakított futópályák. 
A járvány ideje alatt online foglalkozásokkal pótoltuk 
az elmaradó sportlehetőségeket. A pandémia miatti
bezártság után ugrásszerűen megnőtt az igény 
a rendszeres szabadtéri testmozgásra.
A Nyitott Hétvége programsorozat biztosítja a kerületben
élők ingyenes hétvégi sportolását.
Kiemelkedő rendezvényeink a XIII. Kerületi Családi Sport-
és Életmódnap, a „Mozgásban a kultúra”
rendezvénysorozat, a Lakóközösségi napok 
keretében is találkozhatnak 
sportos tematikával az érdeklődők. 
A kerület 22 pontján működtettünk fitnesztereket,

összesen 135
testedzőeszközzel, új
futósávot
hoztunk létre 
a Vizafogó parkban.
Az önkormányzat kiemelt feladatának tekintette 
a testnevelés és a sport támogatását, lehetőségeihez
mérten önként vállalt feladatként biztosította 
a kerületi lakosok részére az életkori sajátosságoknak
megfelelő testnevelés és a sport gyakorlásának
feltételeit.
Támogatást nyújtottunk a kerületben működő
sportegyesületeknek, támogatási szerződéseket
kötöttünk az utánpótlás-nevelési 
feladatok, edzőtáborok versenyeztetési 
költségek fedezetére.

A pandémia időszakában az egészségügyi
feladataink végrehajtása komoly erőfeszítést
igényelt. Az új módszerek 
és gyakorlatok, például a telemedicina
révén a lakosság megértőbben és fokozott
odafigyeléssel tudta a vírus okozta
korlátozásokat kezelni. Számolunk azzal, 
hogy a szűrővizsgálatokban lényeges
helyet fog elfoglalni a post-Covid állapotok
követése.
A pandémia időszakában a szegedi úti
oltóponton 47 000 védőoltás beadását
szerveztük meg.
Felújítási munkákat végeztünk a Révész utcai
rendelőintézetben, az Ipoly utcai
gyermekrendelőben és a Bessenyei utcai
háziorvosi rendelőben. Megkezdődött a Göncöl
utcai rendelőintézet teljes felújítása,
bővítése. 2021-ben az Egészséges Budapest
Program keretén belül 580 millió forint
műszerfejlesztési támogatásban részesültünk. 
Az önkormányzat modernizációs
törekvéseinek megfelelően a lakosság
egészségügyi ellátásának folyamatos
fejlesztése megvalósult.
A szájüregi rosszindulatú daganatok kiszűrésére
új szájsebészeti szűrővizsgálatot indítottunk.
Támogatjuk a meningococcus baktérium által
okozott fertőző agyhártya-, agyvelőgyulladás
elleni védőoltás-sorozatot.
Egyre több önkormányzati intézmény van
felszerelve defibrillátorral.22 fitnesztér, 135 testedzőeszköz

Ingyenes
szűrővizsgálatok

sportosan, egészségesen
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zöld és tiszta közterületek Harmóniában a környezettel

Az elmúlt két és fél évben is kiemelt feladatunknak
tekintettük a kerület zöldhálózatának és közterületi
rendszerének színvonalas fenntartását,
fejlesztését, a városrész élhetőségének 
és környezeti minőségének javítását.
Ebben az időszakában 952 fát ültettünk
közterületeinkre. Megújultak közparkjaink, 
játszótereink. Az önkormányzat kiemelt zöld beruházása 
a Vizafogó park, mellyel egyedülálló pihenő- 
és vízparti rekreációs funkciót hoztunk létre.
Folytattuk az önkormányzati feladatkört meghaladó
szerepvállalásunkat a közterületek tisztántartásában,
évről évre növeltük a köztisztasági feladatra fordított
forrásokat. 4 új takarítógéppel segítjük a társasházak

járdatakarítási kötelezettségeinek ellátását, pályázat
keretében 26 lakóközösséget támogattunk magas-
nyomású mosó beszerzésében.
A Rákos-patak partján kilátóterasz és
gyalogossétány létestült. Megújult a Csángó
lakótelep, az idei évben megújulnak a Vizafogó udvaros
házainak zöldfelületei, és 
a Debreceni park komplex felújítása is megtörténik.
Támogattuk a kerékpáros közlekedési
infrastruktúra fejlesztését, 178 új kerékpártámaszt
helyeztünk ki közterületeinken.
Megteremtjük a felelős állattartás körülményeit: 
22 kutyafuttatót, 16 kutyaillemhelyet 
és 420 ebürülékgyűjtő edényt üzemeltetünk.

Passzív technológiai szemlélet szellemében
folytattuk bérlakás-építési programunkat,
intézményeink korszerűsítését. 
zöldtető kerül a Hegedűs Gyula utcai
bölcsőde új épületének tetejére, megújítottuk 
a Visegrádi köz óvodájának elöregedett
zöldtetőjét is. Hangsúlyt helyeztünk 
intézményeink energetikai
korszerűsítésére és szigetelésére, folytattuk
a zöldfelületek, fatelepítések mennyiségi
növelését.
A Kerületi Építési Szabályzat módosításával
előírtuk, hogy a 200 m2-t meghaladó 
új lapostető létesítése esetén a tetőfelület
minimum felén zöldtetőt, egyes irodaházak
homlokzatain zöldfalakat is ki kell alakítani.
Támogattuk a környezetvédelmi pályázaton 
a társasházak területén kertek és tetőkertek,
továbbá zöldhomlokzatok kialakítását,
lombos díszfák telepítését, csapadékvíz
gyűjtéséhez és öntözési célú felhasználásához,
komposztáláshoz szükséges eszközök
beszerzését, kerékpártárolók létesítését,
megújuló energiahordozók alkalmazását,
lakóépületek hőszigetelését. 
Vissza nem térítendő támogatást vehettek
igénybe a kerületben környezetvédelmi,
klímavédelmi tevékenységet folytató 
civil szervezetek.
Pályázatokkal ösztönöztük
a társasházakat új zöldterületek létrehozására, 
a meglévő felületek színvonalas fenntartására
és környezetük rendezetten tartására.

1,3 millió m2 parkfelület

Társasházi
pályázatok



Transzparens és
felelősségteljes gazdálkodásÖnkormányzatunk különös figyelmet fordított a kerület

fejlesztésében az egyenrangú partnerségre,
ösztönözte a lakókat a döntési folyamatokban való 
aktív részvételre.
A 2021-től bevezetett közösségi költségvetés célja, 
hogy közös gondolkodásra, párbeszédre és részvételre
hívja az itt élőket, rájuk bízva a közösségi erőforrás
elosztását.
Pályázati programunkkal továbbra is támogattuk a civil
szervezetek, egyházak, önszerveződő csoportok, szellemi
műhelyek munkáját. Évről évre emeltük a számukra
rendelkezésre álló pályázati keret összegét, 
2022-ben 16 millió forintot biztosítottunk erre a célra.

Közterületi fejlesztéseknél 
– a pandémiás helyzet alatt –
lakossági workshopok helyett
online közvélemény-kutatást,
véleményeztetést végeztünk.
Tovább segítettük a Civil
Kerekasztal működését, mely a szervezetek közötti
tapasztalatcsere mellett 
a kiemelt kerületi koncepciókat is megismertette 
a civilekkel, képzéseket és fórumokat tartott.
A Civil napra tervezett Civil Szakmai Fórumot 2021-ben
és 2022-ben virtuális formában tartottuk meg 
a pandémiás helyzetre tekintettel.

Az önkormányzat gazdasági tevékenységének
elsődleges feladata a költségvetési
egyensúly, a likviditás megőrzése és hosszú
távú biztosítása volt.  Fontosnak tartottuk 
a helyi gazdasági élet szereplőivel való folyamatos
együttműködést, egymás kölcsönös segítését.
Az önkormányzat a „saját lábon állás” stratégiáját
követte, és fegyelmezett működési és
vagyongazdálkodást folytatott. Gazdálkodása
biztosította a célkitűzések megvalósításához
szükséges források rendelkezésre állását, 
és egyben gyarapította az önkormányzat egyre
növekvő vagyonát is.
A világjárvány, az önkormányzatokat sújtó
kormányzati intézkedések megnehezítették
önkormányzatunk működését is. 
A bevételkiesés és a kiadás növekedés
összességében 8 milliárd forint mínuszt
jelentett önkormányzatunknak.
A felelős gazdálkodásának köszönhetően
költségvetésünk 2020-ban és 2021-ben is
megfelelő nagyságú tartalékokkal rendelkezett 
az előre nem tervezhető kiadások fedezetére 
és a bevételkiesések ellensúlyozására. Ennek volt
köszönhető, hogy feladatainkat folyamatosan el
tudtuk látni, a költségvetés egyensúlya nem került
veszélybe, hitelfelvételre nem szorultunk.
Nem volt és nincsen forráshiány miatt
félbehagyott beruházásunk.

Évi 16 millió forint
keretösszegű támogatás

16

Partnerségben a civilekkel

Hitelfelvétel nélküli
stabil gazdálkodás
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Pandémia Az önkormányzat
2019–2021. évi elismerései
2019.
– „Minőség-Innováció�2019” pályázat nemzeti díjnyertese 
– Budapesti�Építész�Kamara�különdíja�

a „Láng Művelődési Központ, hagyomány 
és megújulás Angyalföldön” című pályázatáért

– Budapesti�Építész�Kamara�kiemelt�dicsérete
a Láng Művelődési Központ épület-rekonstrukciójáért

– Budapesti�Építész�Kamara�dicsérete
a Klapka Szolgáltató Központ építészeti tervezésért

– A Holnap�városáért�díj�2019. öt kategóriában

2020.
– Elkötelezett�Önkormányzat�díj az Energiaklubtól
– Országos�Városmarketing�Díj: öt Gyémánt díj
– Budapesti�Építész�Kamara�Nívódíja

a Vizafogó Tagóvodának
– Legjobb�Önkormányzati�Gyakorlatok�Program

pályázaton négy díj 
– Klímabarát-díj�
– Kerékpárosbarát�Település�2020.
– Magyar�Építész�Kamara�különdíja

a Vizafogó Tagóvoda felújításáért, 
– Budapesti�Építész�Kamara�különdíja

a Klapka Központ megvalósításáért.

2021.
– Nemzetközi�Ingatlanszövetség�(FIABCI)�

Vegyes�Funkciójú�Fejlesztés�kategóriában
II. helyezést ért el a Klapka Központ 

– 2020.�évi�Településfejlesztési�Díj�
„Segítségnyújtás a virtuális világban” című 
projekttel Szolgáltatásfejlesztés kategóriában

– Eötvös�József�emlékplakett�
a Pedagógusok Szakszervezetétől

– Országos�Városmarketing�Díj: hét Gyémánt-díj 
– Európai�Kiváló�Kormányzás�Védjegy
– XXIII.�FIABCI�Magyar�Ingatlan-fejlesztési�Nívódíj�pályázat

I.�díj�az Igazgyöngy Bölcsőde rekonstrukciójáért
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Az önkormányzati ciklus kezdetén nem sejthettük, 
hogy a koronavírus-járvány kitörésével korábban 
nem tapasztalt helyzettel kell szembenéznünk. 
A pandémia ideje alatt önkormányzatunk célja
mindvégig a kerületben élők egészségének
megóvása volt a szükséges és elégséges
intézkedések meghozatalával.
Idős lakótársaink részére maszkok eljuttatásával,
bevásárlással, ételkiszállítással, ügyintézéssel
igyekeztünk biztosítani a védelmet. 
A Szegedi úti Szakrendelőben működő oltóponton
47 000 védőoltás beadását szerveztük meg
fennakadások nélkül. Munkatársaink rendszeres
tesztelésével védtük az ő és az intézményeinkbe
látogatók egészségét.
Intézményeinkben szigorú egészségvédelmi
protokollokat hoztunk az ügyfelek 
és munkatársaink védelmében. 
Elterjedt az online ügyintézés, 
a rendezvényeink is az online térbe költöztek. 
Ha kellett, díszpolgáraink az otthonmaradásra
buzdítottak, óvodapedagógusaink a TV13-ban
olvastak esti mesét az otthon maradó gyermekeknek.
A szüleit elvesztő gyermekekről 
hosszútávú anyagi segítséget biztosító
rendeletmódosítással gondoskodtunk.
Sajnálatos módon a vírusban sok kerületi
lakótársunkat veszítettük el. 
A XIII. kerület a vészterhes időszakban 
példát is mutatott: 
a segítségnyújtás és az összefogás 
bebizonyította, hogy az itt élők 
egy szolidáris, erős közösséget alkotnak.
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47 000
védőoltás



Kiadja: Budapest Főváros XIII. Kerületi önkormányzat
Szerkesztésért felelős: Ladányi zsolt

Fotók: Budapest Főváros XIII. Kerületi önkormányzat


