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1. Folytatjuk az orvosi rendelő felújítási prog-
ramot, a ciklus végéig minden háziorvosi 
rendelőt felújítunk. A háziorvosi rendelők-
ben beteghívó rendszert építünk ki.   
FOLYAMATBAN

2. Törekszünk a szakrendelőben a várakozási 
idő csökkentésére. Célunk, hogy még a nem 
sürgős betegek is 20 munkanapon belül 
kapjanak időpontot. FOLYAMATBAN

3. Kerületi életpályamodellt indítunk a szak-
rendelő dolgozóinak. 

4. Folytatjuk a szakrendelő eszközeinek felújí-
tási programját. 

5. Elkezdjük a kerület főközlekedési útvonalai-
nak felújítását. FOLYAMATBAN

6. Újabb 40 új utat építünk. FOLYAMATBAN

7. Tovább bővítjük a kerékpárút hálózatot, a 
Naplás-tóig kiépítjük a kerékpárutat. Ren-
dezzük a Naplás-tó környezetét.  
FOLYAMATBAN

8. Továbbra sem engedjük az Ikarus Ipari Park 
lakáscélú beépítését. 

9. Bővítjük az Erzsébetligeti Strandot.  
FOLYAMATBAN

10. Befejezzük az erzsébetligeti utolsó szovjet 
épület felújítását. 

11. Folytatjuk az ingyenes őszi lombgyűjtési ak-
ciót, tovább bővítjük a komposztálási prog-
ramot, folytatjuk a járdajavítási és lakossági 
faültetési programot, valamint a téli fűtési 
támogatás rendszerét. 

12. Felújítjuk a kerület kiemelt parkjait: Hősök 
tere, Mátyás király tér. 

13. Továbbra sem zárunk be nevelési-oktatási 
intézményt. Bővítjük az óvodai férőhelyek 
számát. FOLYAMATBAN

14. Bevezetjük az átutalásos ebédbefizetést.
Folytatjuk az ovigyümölcs programot. 

15. Felülvizsgáljuk a menzakosztot, két menü-
ből lehessen választani az iskolában. 

16. Jelzőlámpás csomópontot alakítunk ki a Ti-
mur – Szlovák – Rákosi utak kereszteződé-
sében. FOLYAMATBAN

17. Folytatjuk a csapadékvíz elvezetési és keze-
lési programot. 

18. Várandós kismamák és kisgyermekes anyu-
kák számára segítő és szállító szolgálat beve-
zetése. FOLYAMATBAN

19. Felújítjuk a Jókai utcai lakótelep és az Egye-
nes utcai lakótelep közterületeit.  
FOLYAMATBAN

20. A lakótelepi házak felújításához az állami 
támogatás mellé önkormányzati támo-
gatást adunk.    
 

21. Folytatjuk a térfigyelő kamerák telepítését a 
lakótelepeken. FOLYAMATBAN

22. Még nagyobb közterületi tisztaságot érünk 
el. FOLYAMATBAN

23. Folytatódnak a sportfejlesztések: újabb 
műfüves focipályákat építünk, továbbra is 
tervünk kézilabdacsarnok építése a kerület-
ben, gumiborítással látjuk el a futópályát az 
MLTC sportpályán. FOLYAMATBAN

24. Folytatjuk az egy iskola, egy óvoda felújítási 
programot, melyet az iskola- és óvodaudvar 
felújítási programmal egészítünk ki. 

25. Továbbra is szorgalmazzuk a HÉV és a metró 
összekötését. A metró járjon Cinkotáig! 

26. Megtartjuk a kertvárosi idősek széleskörű 
támogatási rendszerét, a Nyugdíjasok Segí-
tő és Szállító Szolgálatát és a Kattints Nagyi! 
programot is. 

27. A János utcai napközis tábort felújítjuk, kul-
turális funkcióval bővítjük. FOLYAMATBAN

28. Tóth Ilonka szülőházát felújítjuk, 56-os em-
lékházat alakítunk ki belőle. 

29. Helyi pályázattal támogatjuk a megújuló 
energiaforrásokat használó lakossági beru-
házásokat. 

30. A kerületi lakók egészsége érdekében foly-
tatjuk a kerületi prevenciós programot. 

31. Továbbra is ingyenesen kapják a kerületi 
gyerekek a tankönyvet az iskolában. Tovább-
ra is támogatjuk, hogy a kerületi gyerekek 
ingyen tanulhassanak meg úszni a kerületi 
uszodákban. 

32. Ingyenessé tesszük a Kertváros Kártyát. 

FEJLŐDŐ 
KERTVÁROS 
PROGRAM III.
A 2014-es polgármesteri program 32 pontja és  
a program végrehajtásának jelenlegi állapota

Két és fél éve, hogy újra bizalmat 
kaptam Önöktől, hogy kerületün-

ket irányítsam. Immár harmadik al-
kalommal érkeztünk el a félidőhöz, és 
beszámolhatok Önnek az eddigiekről. 
Az elmúlt 10 évben az elvégzett mun-
kánkkal bizonyítottuk, hogy komolyan 
vesszük a mondást: „Az ígéret szép 
szó, ha betartják úgy jó!”. 

A Fejlődő Kertváros III. nevet viselő 
programunkat az Önök javaslatai és vé-
leménye alapján állítottunk össze. Eb-
ben a kis füzetben most bemutatjuk, 
hogyan állnak közös dolgaink, hogyan 
lépünk egyet előre. 

Ebben a ciklusban a fejlesztések 
mellett különösen nagy hangsúlyt fek-
tetünk az egészségügyi ellátás színvo-
nalának emelésére és a környezetvé-
delemre. 

Az egészségügyben életpálya modellt 
alakítottunk ki a Szakrendelőben dolgo-
zók nagyobb megbecsülése érdekében, 
rövidítettünk a várakozási időn, bár itt 
még van mit tennünk, felújítottuk a 
Délceg utcai gyermekorvosi és a felnőtt 
háziorvosi rendelőt is. Új, korszerű or-
vosi műszereket kapott a Szakrendelő. 

A Képviselőtestület a zöld Kertváros 
megtartása érdekében döntött a meg-
újuló energiaforrások kötelező alkal-
mazásáról minden önkormányzati be-

ruházásnál, kerékpárutat építettünk a 
Szilas-patak mentén napelemes vi-
lágítással, az ingyenes lombgyűjtési 
komposztálási és faültetési akciónk 
mellett elindítottuk az ingyenes ta-
vaszi nyesedékgyűjtő és csapadékvíz-
gyűjtő edény programunkat.

Büszkén mondhatjuk, hogy már 
hat éve a főváros legbiztonságosabb 
kerülete vagyunk. 

Mindezeknek köszönhetően tovább-
ra is gyarapszik kerületünk, egyre töb-
ben költöznek a kerületbe, egyre töb-
ben gondolják, hogy itt szeretnének 
otthonra találni. Nő a gyermeket neve-
lő családok száma, ami településünk 
jövőjének biztos záloga.

Budapest, 2017. április

Üdvözlettel:

Kovács Péter 
polgármester

Polgármesteri köszöntő

TISZTELT XVI. KERÜLETI 
LAKÓTÁRSAM!
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KÖZBIZTONSÁG, PANEL- 
PROGRAM, BÜSZKESÉGPONT 

A kormány és az önkormányzat összefogásának hála, 
a kertvárosi lakótelepeken élők csupán 25%-os ön-

résszel felújíthatták, korszerűsíthetik panelházaikat. Az 
önkormányzat csatlakozott az Otthon Melege felújítási 
pályázathoz, az 50%-os állami támogatás mellé további 
25%-os támogatást adunk a társasházaknak hőszigetelés-
re, nyílászáró cserére, illetve más energiatakarékossági be-
ruházásra. Azoknak a társasházi közösségeknek, akiknek 
ennyi félretett pénze sincs, 2017 májusától új lehetőség, 

hogy 5% önrésszel ingyen állami hitelhez jut-
hatnak.

Már hatodik éve Budapest legbiztonságosabb 
kerülete vagyunk, nálunk történik a legkevesebb 

bűncselekmény, és a felderítettségi mutató is folya-
matosan emelkedik. A közterületen elkövetett bűncse-

lekmények esetén 4 elkövetőből 3-at elfognak a rendőrök. 
Ami jelentős részben annak is köszönhető, hogy nagy ütem-
ben folytatjuk a térfigyelő rendszer kiépítését. 2016-ban a 
Hermina játszótér és sportpark került bekamerázásra.

2016. október 23-án a forradalom 60. évfordulójára ad-
tuk át Tóth Ilonka 56-os mártír, kerületi díszpolgár felújított 
szülőházát és az új oktatóközpontot, ahol a forradalom ese-
ményeit és azt követő kommunista megtorlást mutatjuk be.

Már idén teljesíteni fogjuk ígér-
tünket, és az év végére 42 új utat 

építünk. Az útépítési program kereté-
ben 2006 óta 267 utat aszfaltoztunk 
le, ami 62,5 kilométer út szilárd bur-
kolattal ellátását jelenti. Persze 2018-
19-ben is folytatódnak majd az útépí-
tések. A főközlekedési utak felújítása 
a Fővárosi Önkormányzat felada-
ta, a kerületi önkormányzat 
a felújítási tervek elkészí-
tésével segíti, gyorsíthat-
ja ezt a munkát. 2014 
óta megújult a Csömöri 
út, a Nagytarcsai út és 
az Arany János utca egy-
egy szakasza. A főváros 

2017-ben útfelújításra szánt pénzé-
nek minden ötödik forintját, összesen  
2 milliárd forintot a XVI. kerületi 
utak fejlesztésére költi. Várhatóan 
megkezdődik a Csömöri út, a 
Rákosi út, a Bökényföldi út 
és a Cinkotai út felújítása.

A kerület egyik nagy 
problémája a mos-

tani nagy esők ese-
tén a csapadékvíz 
elvezetése és kezelése. 
2015-ben és 2016-ban 
megépült a csapadékcsa-

torna a Szlovák út több 
szakaszán és a Vidámvásár 

utca – Somkút utca nyom-
vonalon. Sashalom csapadék-

víz mentesítésére 2016-ban és 
2017-ben mintegy 2,5 kilométer hosz-
szú csatornát építünk, ezzel együtt az 
útfelületet és a járdákat is megújítot-
tuk a Margit, az András és a Cziráki 
utcákban.

Panelprogram Tóth Ilonka-ház

ÚT- ÉS CSATORNAÉPÍTÉSEK, 
ÚTFELÚJÍTÁSOK

„2006 óta 
267 utat 

aszfaltoztunk 
le”
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Folytattuk az iskola és óvoda fel-
újításokat. 2015-ben a Kölcsey 

Ferenc Általános Iskola újult meg, 
5 új tanteremmel, új pinceszínházi 
résszel, új tornateremmel, lifttel és 
gumiburkolatos iskolaudvarral bővült 

az intézmény. 2016-2017-ben a Sas-
halmi Tanoda Általános Iskola kerül 

felújításra. Bővül a tornaterem, 
növekszik a tantermek szá-

ma, hőszigetelést és nap-
elemeket kap az épület, 
új nyílászárók kerültek 
beépítésre és az udvar 
is megújult. 2015-ben a 

Farkashalom utcai óvoda 
szépült meg, ahol a nyílás-

záró cserén kívül hőszigetelést 
kapott az épület, a régi kazánt mo-
dern energiatakarékosra cseréltük, 
valamint egy új tornaszobát is kiala-
kítottunk. 2016-ban az Ágoston Pé-
ter utcai óvoda felújítását végeztük 
el, új terasz épült, megújult az összes 
csoportszoba, a napelemes rendszer 
kiépítésével pedig elértük, hogy zéró 
összértékű elektromos áram felhasz-
náló lett az óvoda. Felújítottuk a Móra 
Ferenc Általános Iskola és a Centená-
riumi Általános Iskola, valamint a Ba-
ross Gábor utcai, a Mátészalka utcai 
és a Jövendő utcai óvodák udvarát.        

„A 
XVI. kerület 
népszerű a 

kisgyermekes 
családok 
körében”

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános 
Iskola felújított udvara

ÓVODA, ISKOLA

Ovigyümölcs program

A XVI. kerület népszerű lakóhely a 
kisgyermekes családok körében, így a 
kerület lakosságszáma is folyamato-
san növekszik. 2016-ban sikeres pá-
lyázatot nyújtottunk be a Mátyásföldi 
Fecskefészek Óvoda Baross Gábor ut-
cai telephelyének bővítésére, így 2017 
őszén további 75 új óvodai férőhelyet 
hozunk létre.

Az informatikai háttér fejlesztésé-
nek köszönhetően az iskolák mellett 

már a kerület 
bölcsődéiben 
és óvodáiban 
is átutalással 
lehet az ebé-
det befizetni. Az 
ovigyümölcs prog-
ramnak köszönhető-
en rendszeresen ehetnek 
friss zöldséget és gyümölcsöt az 
óvodás gyerekek, így már ezt sem kell 
a szülőknek külön biztosítaniuk. 

Az iskolákban széleskörű kérdőíves 
felmérést végeztünk, amely alapján 
felülvizsgáltuk a menzakosztot. A fel-
merült igények alapján már két me-
nüsorból választhatják ki az ebédet a 
tanulók. 

A kerületi családok teher-
mentesítése céljából az 

Önkormányzat in-
gyenesen biztosítja 

az iskolakezdés-
kor az alsó ta-
gozatos tanulók 
számára a fü-
zetcsomagot.  A 
csomag létrejöt-

te igazi kerületi 
csapatmunka volt, 

összeállítása a kert-
városi pedagógusok 

javaslata alapján történt, 
a füzetek legyártását a RE-

HAB-XVI. Kft. megváltozott munka-
képességű dolgozói végezték.

A Mátyásföldi Fecskefészek 
Óvoda szép új udvara



EGÉSZSÉGÜGY

A háziorvosi rendelők felújítási 
programja 2015-ben a Délceg 

utcai felnőtt háziorvosi rendelő, míg 
2016-ban a Délceg utcai gyermekor-
vosi rendelő korszerűsítésével folyta-
tódott. A gyermekrendelő épületének 
az alapterülete is bővült, ezáltal lehe-
tőség nyílt arra, hogy az egészséges és 
a betegrendelés immár különválaszt-
va működjön. Ezzel egyidejűleg elkez-
dődött a beteghívó rendszer kiépítése 
is. 2015-ben liftépítéssel akadály-
mentesítettük a Hunyadvár 
utcai tüdőgondozó épületét.

2016-ban a Kertvárosi 
Egészségügyi Szolgálat je-
lentős finanszírozás bővítés-
ben részesült. Az állami pénz-
nek köszönhetően a várakozási idő 
több szakrendelés esetén jelentősen 
csökkent. 2017 áprilisában már csak 

három szakrendelés eseté-
ben haladja meg a várakozá-

si idő a 20 munkanapot. 2016-
ban bevezetésre került a belgyógyászati 
szakrendelés, melynek gyors igénybe-

vételével sokszor elkerülhető a más 
szakrendelésekre történő hosszabb vá-
rakozást. 2017 januárjától a szolgáltató 
fél órával meghosszabbította a reggeli 
vérvétel időtartamát. 2016-tól immár 
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Új gasztroenterológiai kezelőegység
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sms-ben is kapnak értesítést a betegek 
a vizsgálat közelgő időpontjáról.

Folytatódott a szakrendelő eszköz-
parkjának fejlesztése, például az új 

gasztroenterológiai kezelőegységgel 
a kapacitás így négyszeresére nőtt. Új 
többfunkciós ultrahang-gépet vásárol-
tunk, és modern sterilizátort is hasz-
nálhatnak a szakrendelő dolgozói.

„Elkezdődött 
a beteghívó 

rendszer 
kiépítése”

A Délceg utcai gyermekorvosi rendelő  
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ségeinek 25%-a erejéig. Minden ön-
kormányzati épület beruházásánál 
biztosítjuk a megújuló energiaforrá-
sok használatát.  Így lett napelem az 
Ágoston Péter utcai óvoda tetején, és 
lesz a Sashalmi Tanoda tetején, illetve  
földhőenergiával fűtjük a Tóth Ilonka 
Emlékházat.

Sikerrel működik a Nyugdíjasok 
Segítő és Szállító Szolgálata, 

amelynek révén a nehezen mozgó 
idősek segítséget kaphatnak a ház 
körüli munkákhoz, illetve az orvos-
hoz történő közlekedéshez. 2016-ban 
megvásároltuk a János utcában lévő 
volt MDF-székházat, amelyből kor-
szerű nyugdíjas klubot hozunk létre, 
bővítve ezzel a kerületi lehetőségeket.

Megújítottuk a rászorultak anyagi 
támogatási rendszerét. Mindenki az 
élethelyzetének megfelelő, méltányos 
anyagi támogatást kaphasson, mely-
nek odaítélését mindig környezetta-
nulmány előzi meg. 

Rendszeresen köszönti a polgár-
mester, vagy az alpolgármesterek egyi-
ke  a 90., 95. vagy 100. életévüket be-
töltötteket születésnapjuk alkalmából.

A rezsicsökkentésnek köszönhető-
en egyre kevesebben szorulnak rá a 
téli fűtési támogatásra, de ezt a támo-
gatási formát mindaddig fenntartjuk, 
amíg egyetlen olyan kerületi is lesz, 
akinek leküzdhetetlen nehézséget 
okoz a fűtési számla kifizetése.

Az ingyenes őszi lakossági lomb-
gyűjtés 2015-ben kiegészült a 

tavaszi nyesedékgyűjtési akcióval. 
Megdupláztuk a lakosság számára 
ingyenesen biztosított komposztá-
ló ládák mennyiségét. Szintén új-
donság: 2015-től a lakosság számára 
ingyenesen csapadékvízgyűjtő edé-
nyeket adunk. Folytattuk a lakossági 
igények alapján a járdajavításokat, és 
megkezdtük a főútvonalak mellett a 
díszburkolatú járdaépítési progra-
munkat. 

Az elmúlt két évben két kiemelt 
parkot újítottunk meg. A rákosszent-
mihályi Hősök terén új burkolatot, 
parkolókat építettünk, és lakossági 
kérésre kültéri fitnesz eszközöket is 
kihelyeztünk. Az automata locsolóhá-
lózat biztosítja a mindig zöld gyepet. 
Mátyás király téren a felújítás része-
ként megépült a kerület első zenepa-

vilonja, ahol tavasztól-őszig térzenét 
hallgathatnak az ó-mátyásföldiek. 

A Kertváros lakóinak jogos igénye 
a nagyobb közterületi tisztaság. A 
nagyobb kapacitás elérése érdekében 
korszerűsítettük a Kerületgazda Szol-
gáltató Szervezet gépparkját. 

Támogatjuk a megújuló energiát 
alkalmazó lakossági beruházásokat, 
az állami pályázaton eredményesen 
induló projektek elszámolható költ-

ZÖLD KERTVÁROS

Az első zenepavilon

Virágültetés

NYUGDÍJASOK,  
RÁSZORULÓK  
SEGÍTÉSE

A nyugdíjasautó
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SPECIALITÁSOK

2016. január 1-től bevezettük a kerü-
leti újszülöttek számára nyújtott üd-
vözlő babacsomagot. Az első lépések-
hez szükséges „kelengyét” tartalmazó 
csomagot eddig közel 900 kisgyer-
mek szülei kapták meg a védőnőktől. 
Minden hónapban a legnagyobb kö-

zösségi oldalon megválasztásra kerül 
a hónap babája.

2016-ban az önkormányzat elnyer-
te a Kerékpárosbarát Település kitün-
tető címet.

2015-ben immár második alka-
lommal nyertük el Nagycsaládosok 

Országos Szövetsége által meghirde-
tett Családbarát Önkormányzat díjat. 
Önkormányzatunk Budapest Főváros 
Önkormányzati különdíját nyerte el a 
Virágos Magyarországért pályázaton.

Minden kerületi lakos 2015 év ele-
je óta már ingyenesen igényelheti a 
Kertváros Kártyát.

SPORT ÉS SZABADIDŐ 

A kerületi kerékpárút hálózatot 
közel 6 kilométerrel bővítettük. 

2015 tavaszán adtuk át a Szilas men-
ti kerékpárutat, a hozzá kapcsolódó 
sport és szabadidő parkokkal. 2016-

ban bővítettük a Szilas-patak 
melletti kerékpárutat a Víz-

gát és a Rákosi út közötti 
szakasszal. Elkészült a 
János utcai rövid szaka-
sza is, számos helyen 
kerékpárnyomot alakí-
tottunk ki. A Szilas-pa-
tak menti kerékpárút 

éjszakai napelemes vi-
lágítást kapott 2016-ban. 

Az Erzsébet-ligetben még 
egy, a szovjetek által itt hagyott 

lepusztult üresen álló épület volt, a 
volt tiszti kaszinó és könyvesbolt épü-
lete. Az épületet 2015-ben felújítatta 

az önkormányzat, vívó 
és birkózó csarnok épült 
összefogással. Szatmá-
ry Kristóf országgyűlési 
képviselőnek sikerült 300 
millió forintot szereznie az ál-
lami költségvetésből az Erzsébet-liget 
fejlesztésére, valamint a Magyar Ví-
vószövetség is támogatta a felújítást. 
Azóta az egyre sikeresebb Kertvárosi 
Vívó SE kardozói és a Kertvárosi SE 
birkózói használják az épületet. 

Folytatódott az iskolaudvaron léte-
sítendő műfüves focipályák építése. 
2016. év végéig hat kerületi általános 
iskolában épült pálya az MLSZ támo-
gatásával. 2017-ben a Batthyány Ilona 
Általános Iskolában is megépül a mű-
füves pálya. Az önkormányzat határo-
zatában támogatta a KMSE kézilabda 
csarnok építési terveit.

Vívóterem

Vívócsarnok

Napelemes világítás a kerékpárúton

„300 millió 
forint az állami 
költségvetésből 
az Erzsébet-liget 
fejlesztésére,”

Beszámoló a XVI. kerületi Önkormányzat 2014-2017 között végzett munkájáról 

Babacsomag KRESZ-park
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nálatos, hogy a tulajdonossal kötött 
megállapodás, mely az ipari park kör-
nyezetbarát fejlesztését célozta, végül 
az Ikarus külföldi tulajdonosának hi-
bájából nem valósult meg. 

• Strandbővítés: Az Erzsébetlige-
ti Strand bővítésének kivitelezési 
munkái 2016 őszén megkezdődtek. 
A strand két új medencével bővül: 
egy gyermekmedence készül vízi já-
tékokkal, valamint egy hullám-
medence. Három csúszda 
is épül, 6 méter magasból 
lehet majd lecsúszni két 
kamikázé és egy kanyar-
gós csúszdán. Lesz új bü-
féépület és több parkoló is. 
Várhatóan 2017 nyarán már 
használatba lehet venni a léte-
sítményt.

Sikerült elérni, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat 2017-es költségveté-
sébe kerüljön be a Timur – Szlovák 
– Rákosi utak kereszteződésében új 
jelzőlámpás csomópont kialakítása. 

A jelzőlámpa létesítésével együtt ka-
nyarodósáv is kialakításra kerül mind 
a Szlovák útról a Timur utcába kanya-
rodás, mind a Szlovák útról a Rákosi 
útra történő kanyarodás elősegítésé-
re.

Az Egyenes utcai lakótelep felújí-
tásának tervezését megkezdtük, a ki-
vitelezés várhatóan 2018-ban valósul 
meg. A Jókai lakótelep közterületei-

nek felújítása 2019-ben várható.

A Fővárosi Közgyűlés 
Kovács Péter XVI. kerü-
leti és Riz Levente XVII. 
kerületi polgármesterek 

javaslatára tervezési köz-
beszerzési eljárást bonyo-

lított le a Gödöllői HÉV – M2 
metró összekötésének tervezésére. A 
korábbi tanulmányterv felülvizsgála-
tának és az engedélyes tervek elké-
szítésének 2,4 milliárdos költségét a 
Fővárosi Önkormányzat finanszíroz-
za. A megvalósíthatósági tanulmány 
felülvizsgálatnak 2017 őszére, míg 

az engedélyezési terveknek 2018-ban 
kell elkészülniük. 

Megkezdődött a János utcai Nap-
közis tábor felújítása. Itt kerül kiala-
kításra Rákosszentmihály új kulturá-
lis központja, ahol nemcsak színházi 
előadások és táncprodukciók, hanem 
a kulturális paletta szinte összes ele-
me elérhető lesz.

• Kerékpáros fejlesztések: Kerék-
párút építésre a Fővárosi Ön-

kormányzattal közösen 700 
millió forint forrást nyer-
tünk a Nemzetgazdasági 
Minisztérium támogatá-
sával. A program során a 
következő fejlesztéseket 
tervezzük megvalósítani: 
a 3-as főút melletti kerék-
páros kapcsolat kiépítése 
Kistarcsával, a Suba utcai 
M0-s „alumínium híd” 
elérése Csömör közigaz-

gatási határáig, a HÉV- ke-
reszteződések átjárhatósá-

gának fejlesztése, a Timur 
utcai kerékpárút összekötése a 

Szilas-pataki kerékpárúttal, vé-
dett kerékpártárolók kialakítása.  

• Naplázs: 2017-ben megkezdődik a 
Szilas-patak parti kerékpárút meg-
hosszabbítása a Naplás-tóig, illetve 
a XVII. kerületig. Terveink szerint a 
Naplás-tó melletti területen ökoparko-
lókat alakítunk ki, egy rendes büfé és 

mellékhelyiség épületet építünk, va-
lamint rendezzük a Naplás-tó partját, 
„naplázst” alakítunk ki. Az erdőben a 
domb tetejére a környezetbe illeszke-
dő kilátótornyot építünk fából. 

• Szakrendelő lift: A Jókai utcai szak-
rendelő épületében még az idén új lif-
tet építünk. A megvalósuló fejlesztés 
során olyan automata személyfelvonó 
kerül kialakításra, melynek a kezelése 
senki számára nem okoz majd prob-
lémát.

• Az Ikarus Ipari Park lakóteleppé 
építését továbbra sem engedjük, saj-

JÖVŐBELI 
TERVEK 

Tervek a Naplás-tóhoz

Erzsébetligeti Strand bővítése 

HÉV – M2 metró összekötése

„A  
kerékpárút 

építésre 
700 millió 

forint forrást 
nyertünk”
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JÁTÉKOT HIRDETÜNK KERÜLETÜNK POLGÁRAI SZÁMÁRA!

Ha úgy érzi, hogy figyelmesen olvasta el a tájékoztató kiadványt, bizonyára vála-
szolni tud az alábbi kvízkérdésekre.

1. Melyik iskola komplex felújítá-
sa történt meg 2015-ben?

a. Batthyány Ilona Általános Iskola
b. Kölcsey Ferenc Általános Iskola
c. Sashalmi Tanoda

2. Mely sportágak képviselői 
kaptak helyet a volt tiszti 
kaszinóban?

a. kézilabda és fallabda
b. fitnesz és asztalitenisz
c. vívás és birkózás

3. Kinek épült emlékháza 2016-
ban a kerületben?

a. Tóth Ilonka
b. Tabódy Ida
c. Arany János

A megfejtést adatainak kitöltésével jut-
tassa el személyesen vagy postai úton 
a  XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 
címére (1163 Budapest, Havashalom 
utca 43.), a borítékra kérjük írják rá 
„Kertváros kvíz”.  A megfejtők közül tíz 
szerencsést sorsolunk ki, akik értékes 
nyereményekben részesülnek. 

A megfejtések beérkezésének határ-
ideje: 2017. május 31. 

A megfejtő adatai:

Név: ......................................................

Cím: ..................................................... 

Telefon szám: ......................................

E-mail cím: ..........................................

Budapest XVI. kerületi 
Polgármesteri Hivatal
Cím: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.
Telefonszám: (1) 401-1400; (1) 401-1408
E-mail: info@bp16.hu
Közérdekű információk: www.bp16.hu
facebook.com/Budapest-XVI-Kerületi-
Önkormányzat
Közérdekű bejelentéseket, egyéni 
panaszokat, valamint állampolgári 
bejelentéseket az alábbi, éjjel-nappali 
üzenetrögzítős zöldszámon fogadjuk:  
06-80-200-938




