TISZTELT KERÜLETI LAKOSOK!

7.

A családokban is idôrôl idôre szokás számot vetni, hogy
mit sikerült az elképzeléseinkbôl valóra váltani. Az önkormányzati képviselô sincs másképp így ciklus vége felé.
A „Lendületben a XIII. Kerület” nevû ciklusprogramban
fogadtuk el 2015. és 2019. közötti céljainkat, ezek megvalósítását szolgáló feladatokat. Bízom abban, hogy az
elért eredményeket Önök is tapasztalták, ha nem is közvetlenül a kerületünkben járva.
Szûkebb lakókörnyezetünkben /7sz. önk. vk./ történt fejlesztésekre hívnám fel ﬁgyelmüket. Bizony ez a fejlôdés
olykor, fôleg a beruházások idôszakában, sok kellemetlenséggel jár, járt. Ilyen volt a Váci úti irodafolyosó továbbfejlesztése, vagy az új lakóházak építése kapcsán
a megnövekedett zaj- és teherforgalom. De ahogy az már
látható, utána a környezet rendezettebbé válik, sôt az
irodaházak belsô udvarai közpark szerepet is betöltenek.
Önkormányzati intézményeink is folyamatosan megújultak, megújulnak. A Váci út 57. alatti Prizma Általános
Iskolának a felújítását elvégeztük, de sajnos az állam a rá
esô részt nem újította fel. A Prevenciós Központ épülete
és az udvara is teljesen megújult, egyre több színes lakossági program gazdája az intézmény. A Gyermekkert
Óvodát bôvítettük és a teljes udvarát felújítottuk. A Napraforgó és Aprófalva Bölcsôdék udvara is megújult.
A Klapka Szolgáltatóházban 33 modern passzív jellegû
lakás és sok lakossági igényt kielégítô szolgáltatóegység mûszaki átadása és használatbavételi engedélyének
átvétele megtörtént. Rövidesen a lakosság szolgálatába
áll nemcsak az épület, hanem környezete is. Teljesen
megújulva, egyfajta térségi központtá válhat. A zöldfelületek, játszóterek rekonstrukciója a Gidófalvy lakótelepen még folytatódik a labdapálya felújítása tekintetében,
a Kassák, Apály, Dunyov ltp. teljes zöldfelületi megújítása
napjainkban is zajlik. A Visegrádi u., Vésô u., Váci út
és a Visegrádi köz által határolt zöldterület felújítására
a tervek elkészítése és a tájékoztató táblák kihelyezése
folyamatban van. A Dráva park megújítása és szökôkút
telepítése megtörtént. Több olyan intézkedés, program
szervezés is történt, amelyek az itt élôk életminôségét
kívánta javítani.
Szeretném, ha az elért eredményeinknek együtt örülnénk,
hiszen az Önök javaslatai, jó szándékú kritikái, a közös
gondolkodás segíti, hogy a XIII. Kerületben otthon érezzük magunkat. Köszönöm!
Tisztelettel,
Karácsonyi Zoltán
az Ön képviselôje
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Karácsonyi Zoltán

TISZTELT LAKÓTÁRSAM!
Köszöntöm a 2019-es esztendôben. Örömmel
számolok be arról, hogy az elmúlt idôszakban
a XIII. kerületben megindult fejlôdés az idei évben is folytatódik. Jelenleg több, mint 200.000 m2
kereskedelmi és szolgáltatóegység, valamint közel 10.000 lakás építése zajlik a kerületben. Felmérések szerint a Budapesten lakást keresôk
között a XIII. kerület a legkedveltebb célpont.
A Váci út mentén épülô magas színvonalú irodaházakban sok új munkahely létesül, hozzájárulva a kerület fejlôdéséhez. Világszerte ismert
cégek, köztük pénzügyi szolgáltatók, elektronikai vállalatok, energetikai cégek költöznek a kerületbe, új munkahelyeket teremtve és emelve
ezzel a kerület presztízsét. Az a célunk, hogy
nagy hozzáadott értékû, tudásalapú szolgáltatások érkezzenek a kerületbe.

KIEMELT FIGYELMET FORDÍTUNK
A SZÍNVONALAS EGÉSZSÉGÜGYI,
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRA,
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEINK, ÓVODÁINK,
BÖLCSÔDÉINK FELÚJÍTÁSÁRA.
E dinamikus fejlôdés egy eszköz, mely lehetôvé
teszi legfôbb célunkat, hogy az itt élôk életminôségét javítsuk, élhetô környezetet alakítsunk
ki. Ezért kiemelt ﬁgyelmet fordítunk a színvonalas egészségügyi, szociális szolgáltatásokra,
kulturális intézményeink, óvodáink, bölcsôdéink
felújítására. A Visegrádi utcai szakrendelôben
több, mint egy éve üzemelnek a CT/MR diagnosztikai eszközök, melyek igénybevételére minden
kerületi lakos ingyenesen és rövid várakozási
idôvel jogosult. Folyamatosan újítjuk fel háziorvosi rendelôinket. Megújult a Láng Mûvelôdési

Központ, mely ötvözi a retro hangulatot és a legmodernebb technikát. A kerületi zöldfelületek
megújítására is kiemelt ﬁgyelmet fordítunk: megkezdôdött a Rákos–patak környezetének megújítása, a Marina sétány fejlesztése, a Tahi-Fiastyúk
ltp., Árpád hídfô ltp. zöldfelületeinek megújítása.
Folytatódik bérlakásépítési programunk, melynek során kiemelt ﬁgyelmet kapnak a környezetvédelmi szempontok. A 100 lakásos passzívházat
követôen megépült a Kartács u. 14. sz. alatti 23
lakásos passzív minôsítésû bérházunk. Az elmúlt
idôszak egyik legfontosabb kerületi beruházása
a Klapka Szolgáltatóház, melyben a szolgáltatóegységek mellett 33 db lakás is megtalálható.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZEL 800 MILLIÓ
FORINTOT KÖLT PÉNZBENI SZOCIÁLIS
TÁMOGATÁSRA SAJÁT FORRÁSBÓL.
Fenntartjuk szociális szolgáltatásaink színvonalát. Az önkormányzat közel 800 millió forintot költ pénzbeni szociális támogatásra saját
forrásból. Emellett jelentôsek a természetbeni
szociális ellátások, ideértve Budapest egyik legnagyobb nyugdíjasklub hálózatát, az idôskorúak
otthoni ellátását, a jelzôrendszeres házi segítségnyújtást.

ÖNKORMÁNYZATUNK GAZDASÁGILAG
STABIL, MINDEN ÉVBEN HITEL FELVÉTELE
NÉLKÜL VALÓSÍTJUK MEG FEJLESZTÉSEINKET.
Gazdálkodásunkat a tudatos tervezés és a takarékosság jellemzi, ennek hatására önkormányzatunk gazdaságilag stabil, minden évben hitel
felvétele nélkül valósítjuk meg fejlesztéseinket.

HOLNAP VÁROSÁÉRT DÍJ
BEFOGADÓ MAGYAR TELEPÜLÉS DÍJ
Munkánkat számos díjjal jutalmazták. A tavalyi
évben elnyertük a Holnap Városáért díjat a Fenntartható városért és a Tiszta Városért kategóriákban. Szintén 2018-ban elnyertük a Befogadó
Magyar Település Díjat a Fogyatékos Emberek
Szervezeteinek Tanácsától. A díjak értékét növeli,
hogy civil szervezetek szakmai alapon döntöttek
róla.
Országos hírû esemény volt, amikor felavattuk
Göncz Árpádról készült szobrot a róla elnevezett
városrészben, a Róbert Károly körút és a Váci út
keresztezôdésénél található területen
Munkámat továbbra is a kerületi lakók érdekeit
szem elôtt tartva, a polgármesterséget a köz szolgálatnak tekintve végzem. Kérem, támogasson
törekvéseimben.
Tisztelettel,

Dr. Tóth József
polgármester

