TISZTELT LAKÓTÁRSAK!

9.

Kérem, engedjék meg, hogy ezúton is tájékoztassam
Önöket a XIII. Kerület 9. számú választókerületben
megvalósult fejlesztésekrôl, az MSZP és Lokálpatrióta Egyesület frakciójának tagjaként, önkormányzati
képviselôi munkámról.
A területen járda, illetve úttest felújítás valósult meg
a Szent László úton. A Csata Iskola melletti Csata
Csarnok felújítása zajlik, ennek harmadik befejezô
üteme kezdôdött meg. Parkosítás zajlott a Szegedi
és a Lehel úton. A fásítási program keretében újabb
facsemeték kerültek kiültetésre a választókerületben.
A lakosság egészségmegóvása érdekében új lézeres
berendezések beszerzésére került sor a szakrendelôk
részére.
Idén is felülvizsgáltuk szociális rendeletünket, bôvítettük az igénybe vehetô támogatásokat és mértéküket.
Az idôsek klubjaiban a szépkorúaknak, a prevenciós
központban a ﬁataloknak nyújt változatos programot
a kerület.
A kerületi önkormányzat és az MSZP-LPE frakció erre
a ciklusra is komplex lakásfejlesztési programot fogadott el. Ebben a tervben a minimum 50 új bérlakás építését irányoztuk elô. Az elsô 24 lakás passzív
jellegû önkormányzati házban, a Kartács utcában,
a 9. választókerületben épült meg. Az önkormányzati
bérlakásokban élôk díjmentesen kaptak szénmonoxid
mérô készüléket.
A közbiztonság növelése érdekében az elmúlt évben is
bôvítettük a térﬁgyelô kamerarendszert, jelenleg 312
kamera szolgálja a biztonságot. A lakókörnyezetet
rendszeresen a területfelelôs közterület-felügyelôvel
és a kerületi rendôrség körzeti megbízottjával bejárom.
Észrevételeikkel, kéréseikkel várom Önöket fogadóórámon minden hónap elsô csütörtökjén a Csata Utcai
Általános Iskolában 16:00 és 18:00 óra között. E-mail:
nagypeter@bp13.hu. Kérem, forduljanak hozzám bizalommal.
Tisztelettel,
Nagy Péter
az Ön képviselôje

számú választókerület

NAGY PÉTER
FOGADÓÓRA
minden hónap első csütörtök,
16.00 és 18.00 óra között,
Csata Utcai Általános Iskola
E-mail: nagypeter@bp13.hu

Az Ön képviselője:
Nagy Péter

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

