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Bővítjük a Jókai utcai szakrendelőt a várakozási idő további
csökkentése érdekében, valamint
létrehozzuk a Kertvárosi Sürgősségi Ellátást.
A tudatos környezetvédelem érdekében az ingyenes faültetési,
esővíz-tárolóedény, komposztálóláda akciót tavaszi virágültetési akcióval bővítjük. Bővítjük
a tavaszi nyesedékgyűjtési, őszi
lombgyűjtési akciót, és a zöld javak újrahasznosítására komposztálótelepet hozunk létre. Erdőtelepítési programot indítunk.
A tankerülettel közösen folytatjuk az iskola- és óvodafelújításokat, valamint az iskola- és
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óvodaudvar-felújításokat. Az iskoláknál, óvodáknál a parkolási
problémákat enyhítjük.
Befejezzük a bölcsőde bővítését
Cinkotán. Bölcsődét építünk a
Lándzsa lakótelepen, óvodát a
cinkotai lakóparkoknál.  
Megszüntetjük a belterületi
földutakat. Lakóutca felújítási
programot indítunk.
Szorgalmazzuk a fővárosi főútvonalak felújítását: Szlovák út,
Ostoros út, Rákosi út, Thököly
út, Batthyány utca, Magtár utca,
Rózsa utca, Georgina utca, Futórózsa utca.
Közlekedési rendszer újjáalakítása a Rákospalotai határút – Késmárk utca – Rákóczi utca kereszteződésében.
HÉV-Metró összekötés további
szorgalmazása. A metró járjon
Cinkotáig!
Csapadékvíz-elvezetési és csapadékvíz-kezelési program folytatása.
Befejezzük a Jókai utcai lakótelep közterületeinek felújítását,
városközponthoz méltó teret
hozunk létre a Jókai utcában.
Tovább növeljük a közterületi
tisztaságot a Kerületgazda Szolgáltató Szervezettel, átvállaljuk
a főútvonalak melletti zöldfelület kezelését a Fővárosi Önkormányzattól, parkőri rendszert
vezetünk be.
Bővítjük a közterület-felügyelet létszámát, betartatjuk a helyi
szabályokat. Megőrizzük a legbiztonságosabb kerület címet.
Továbbra sem engedjük az Ikarus
Ipari Park lakáscélú beépítését.
Megemeljük a pénzügyi forrást
a lakótelepi lakások hőszigetelési
pályázatán. Pályázati úton támogatjuk a megújuló energiaforrások használatát családi házak és
lakótelepi társasházak esetében is.
Bővítjük a kerületi fitneszpark-
hálózatot, támogatjuk kézilabdacsarnok és jégcsarnok építését.
Bővítjük a nyugdíjas klubot a János utcában, felújítjuk a Vidámvásár utcában. A szociális étkeztetésben részt vevők számára
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biztosítjuk a menüválasztás lehetőségét.
Megtartjuk a Nyugdíjasok Segítő
és Szállító Szolgálatát, a „Kattints
Nagyi!” Programot, bevezetjük az
ingyenes „időstornát”.
Idősek otthonát nyitunk a kerületben.
Áttérünk az e-ügyintézésre.
A ciklus végére minden polgármesteri hivatali ügy intézhető
lesz interneten keresztül.
Tovább bővítjük a kertvárosi
kerékpárút-hálózatot.
Járdafelújítási program folytatása
mellett megkezdjük a főutak melletti járdák díszburkolatra cserélését.
Bővítjük a kisgyermekeseket segítő és szállító szolgálatot egyedülálló anyák számára délutáni gyermekfelügyelet biztosításával.   
Állatvédelmi járőrszolgálat bevezetése.
Ingyen wifi biztosítása a közparkokba, a fiatalok számára
mobiltöltővel rendelkező padok
telepítése.
Végrehajtjuk a szentmihályi régi
temető további rendezését.
A szentmihályi uszoda mellett
kültéri medencét alakítunk ki.
Felújítjuk a Centenáriumi lakótelep közútjait és parkolóit.
Rászorítjuk a közműcégeket, hogy
kezdjék meg a légvezetékek föld
alá helyezését.
A kertvárosi jelleg megőrzése
érdekében tovább szigorítjuk az
építési szabályokat.
Folytatjuk a parkfelújítási programot a Tóth Ilonka tér és a Csíkszentmihály tér megújításával.
Bővítjük a játszótéri illemhelyek számát.
Az egészségmegőrzés érdekében
folytatjuk a Prevenciós programot.
Bevezetjük az ingyenes úszásoktatást az óvodákban.

