TISZTELT LAKÓTÁRSAM!

11.

Az 5 éves önkormányzati ciklus végéhez közeledve,
számot kell vetnünk azzal, hogy mi történt kerületünkben az elmúlt idôszakban. A „Lendületben a XIII.
Kerület” ciklus programunknak megfelelôen ígéreteinket betartottuk, az abban vállaltalak teljesíteni
tudtuk.
Az elmúlt években azon dolgoztunk, hogy lakóhelyünk továbbra is élhetô, békés, dinamikusan fejlôdô
városrész maradhasson, ahol valóban jó élni. Intézményhálózatunkat folyamatosan újítjuk és fejlesztjük,
ennek egyik kiemelkedô beruházása volt az 1,3 md.
Ft-ból felújított Láng Mûvelôdési Központ.
Bölcsôdéink és óvodáink is megújultak, átadásra került többek között az európai szintû, passzív minôsítéssel is rendelkezô Meséskert Tagóvoda, a tavalyi
év során pedig a 961 millió forintból felújított Mese
Tagóvoda.
Megépült több, mint 4 md. Ft-ból a Klapka Szolgáltató
Ház. Itt 33 új önkormányzati bérlakás, míg a Kartács
utcában 24 lakásos passzív minôsítésû bérház került
megépítésre és átadásra.
Az országban egyedülálló módon önkormányzatunk
CT és MR készüléket vásárolt a Visegrádi utcai orvosi
rendelôbe. A diagnosztikai vizsgálatokhoz a kerületi
lakók rövid várakozási idôn belül, ingyenesen juthatnak hozzá. A szociális ellátórendszerünk az állami
forrásmegvonás ellenére saját forrásból továbbra is
mûködik, segítjük és támogatjuk az arra rászorultakat.
A 11. számú választókörzetben felújítottuk Petneházy
utcai játszóteret, idén pedig korszerû új gumiburkolatot kapva megújul a Béke téri és az Országbíró sétány kis játszótere.
Köszönöm javaslataikat, eddigi támogatásukat!

Tisztelettel,
Csata Zsuzsanna
az Ön képviselôje

számú választókerület

CSATA ZSUZSANNA
FOGADÓÓRÁK
minden hónap első hétfő,
16.00-17.00 óra
minden hónap harmadik szerda,
17.00-18.00 óra
Pitypang Tagóvoda (Üteg u. 30. )
(óvodatitkári szoba)
E-mail: csatazsuzsanna@bp13.hu

Az Ön képviselője:
Csata Zsuzsanna

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

