
BEKÖSZÖNTŐ
TISZTELT TIZENHETEDIK KERÜLETI POLGÁR,  
KEDVES BARÁTUNK!

Mi, tizenhetedik kerületiek sokban különbözünk egymástól. Akad közöttünk 
gyermek és felnőtt, fiatal és idős, alacsony és magas, dolgozó és nyugdíjas, vál-
lalkozó és még az iskola padjait koptató diák – sorolhatnánk napestig. Ami 
azonban igazán fontos, abban hasonlítunk, valójában egyek vagyunk. 

Mit akarunk mindannyian? Biztonságot. Biztonságot magunknak, a gyerme-
keinknek, a szüleinknek, a nagyszüleinknek, az unokáinknak. Mindenekelőtt 
fizikai létünk biztonságát, hogy senkinek ne kelljen félni az utcán sötétedés 
után sem – ennek biztosításához az önkormányzatnak meg kell adnia minden 
eszközt és forrást a rendőrségnek. 

Fizikai létünk biztonságához hozzátartozik, hogy számíthassunk arra, ha 
megbetegszünk, meggyógyítanak bennünket. Egy kormányzati dokumentum 
szerint évente 24 ezer ember hal meg azért Magyarországon, mert nem kap-
ja meg időben a megfelelő egészségügyi ellátást. A mi célunk az, hogy ilyen 
tragédia egyetlen emberrel se történhessen meg a tizenhetedik kerületben, 
s ezért mindent meg fogunk tenni. Visszaállítjuk a gyermekorvosi ügyeletet, 
segítünk a kerületi intézményeknek a hiányzó eszközök megvásárlásában. 
Célul tűzzük ki, hogy egyetlen olyan tizenhetedik kerületi polgár sem lehet, 
aki azért nem tud gyógyulni, mert nincs pénze kiváltani a gyógyszerét. Ezért 
radikálisan átalakítjuk a gyógyszertámogatások rendszerét. Az egészség meg-
őrzéshez elengedhetetlen az egészséges környezet, ezért a környezetvédelmi 
szempontok mindig meg kell, hogy előzzék a profitszempontokat. Zöld önkor-
mányzatot akarunk működtetni, mert biztonság alatt a jövőnk biztonságát, 
és az elkövetkező nemzedékek biztonságát is értjük, vagyis gyermekeinkét. 
Gyermekeink jelentik ugyanis a jövőnket. A gyermekeink nevelését és ok-
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tatását az önkormányzatnak támogatnia kell, beleértve a sportot, az iskolai 
klubéletet, a kulturális programokat. Nem akarunk egyetlen csellengő, útját 
vesztett gyermeket sem a tizenhetedikben! 

Mit akarunk mindannyian? Tiszteletet. Az önkormányzat akkor tiszteli a pol-
gárokat, ha a tevékenységéről a tájékoztatás teljes körű és elfogulatlan. Cé-
lunk, hogy az önkormányzat honlapja informatív és szolgáltató jellegű, az ön-
kormányzati sajtó elfogulatlan legyen. De tizenhetedik kerületiként nemcsak 
az önkormányzattól, hanem a többi budapesti lakostól is tiszteletet várunk. 
Nem akarjuk azt hallani senkitől, hogy „ott laksz Rákosborzasztón? Hogy jársz 
te be onnan?”. Ezért célunk, hogy mindent megtegyünk a közlekedés javításá-
ért, az ingázási idő csökkentéséért.

Mit akarunk mindannyian? Boldogan élni, élvezni azt a szépséget és harmó-
niát, amit az élet kínálhat. Mindemellett igyekszünk kihozni magunkból, 
megvalósítani mindazt a jót, ami bennünk van. Azzá akarunk válni, akik va-
lójában vagyunk. E célok eléréséhez nyújthat segítő hátteret a szép, rendezett 
és biztonságos lakókörnyezet. „Az én házam az én váram” – tartja a magyar 
mondás. Mi, a tizenhetedik kerületi ellenzéki pártok azt szeretnénk, ha min-
den tizenhetedik kerületi lakos elmondhatná: „az én kerületem az én váram”. 
Olyan hely, ahol az embernek esélye van a boldogságra, a boldogulásra, a céljai 
elérésére. 

Mi, a tizenhetedik kerületi ellenzéki pártok vezetői és tagjai számot vetettünk 
azzal, hogy csak közös erővel tudjuk megvalósítani mindazt, amiről eddig be-
széltünk. Ezért politikai megállapodást kötöttünk, amelyben elköteleztük 
magunkat e közös célok mellett. Ennek az egyezségnek az eredménye az a 
program, amelyet az alábbiakban olvashat. Van erőnk és akaratunk, felhatal-
mazást azonban csak ön adhat a megvalósítására. Kérjük, támogasson ben-
nünket, támogassa a megújulás programját!

TISZTELETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL: 

Gy. Németh Erzsébet Környei Balázs András
polgármesterjelölt  Momentum

Hernádi Gyula Lukoczki Károly 
Demokratikus Koalíció MSZP 

Mészáros-Darabos Edit Papp László 
Párbeszéd LMP

Vaskó Mária 
Jobbik      
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KÖZBIZTONSÁG    

Mindegyikünk számára a lehető legfontosabb, hogy a kerületünkben senki-
nek ne kelljen félnie. Valamennyien biztonságban akarjuk tudni magunkat 
és szeretteinket: gyermekeinket, szüleinket, nagyszüleinket és unokáinkat. 
Eltökélt célunk, hogy a tizenhetedik kerület a főváros legbiztonságosabb, leg-
nyugalmasabb kerületévé váljon, s ezért mindent meg is fogunk tenni.

Sajnálatos módon az utóbbi időben megugrott a közterületen elkövetett bűn-
cselekmények száma a kerületünkben, ezt a baljós trendet mielőbb meg kell 
fordítanunk.

Forrás: Prevenciós bűnözés statisztikai adattár (Pre-Stat)

E cél elérése érdekében az önkormányzatnak meg kell adnia minden szüksé-
ges eszközt és forrást a rendőrségnek. A térfi gyelő kamerarendszert tovább-
fejlesztjük, különös gondot fordítva arra, hogy a rögzített képek minősége 

érdemi segítséget jelentsen a bűnüldözésben. Ezen túlmenően is jelentős for-
rásokat fordítunk a rendőrségi eszközfejlesztésre. 

A közbiztonság javítása érdekében támogatjuk a polgárőrséget és a szomszé-
dok egymásért mozgalmat. A rendészeti célok támogatása mellett párhuza-
mosan jelentős forrásokat fordítunk a bűnmegelőzésre. Nem hagyjuk, hogy 
a tizenhetedikben bárki is kilátástalan helyzetbe kerüljön. Senki ne váljon 
olyan emberré, akinek nincs vesztenivalója és már minden mindegy neki – ez 
nemcsak emberiességi kérdés, hanem közösségi érdek is. Ugyancsak mind-
annyiunk érdeke a kallódó, nehéz sorsú fi atalok támogatása, mentorálása, az 
őket segítő civil szervezetekkel történő együttműködés. 

TISZTA LEVEGŐ, 
EGÉSZSÉGES KÖRNYEZET

Keveset beszélünk róla, de ettől még tény marad: Magyarország a világ nyol-
cadik legrosszabb helye abból a szempontból, hogy mennyien hunynak el a 
magas légszennyezettséggel összefüggésben. Az ENSZ egészségügyi szerveze-
tének, a WHO-nak a tanulmánya szerint Magyarországon 100 ezer lakosból 82 
ember veszíti el életét emiatt évente1. 

A sokkoló adatok mögött az ipari létesítmények mellett a szegénység, a hulla-
dékok égetése, a szeméttel való fűtés, illetve a rossz minőségű, vizes tűzifával 
fűtés áll.  Ez olyan probléma, amely ellen helyi szinten is hatékonyan lehet 
küzdeni, és minden erőnkkel küzdeni is fogunk. 

A hatóságokkal együttműködve keményen fellépünk azok ellen, akik törvény-
telenül hulladékot égetnek, vagy szeméttel fűtenek. Ugyanakkor meg fogjuk 
könnyíteni a jogkövető magatartást: enyhítünk a jelenlegi extrém szigorú 
jogosultsági feltételeken, és valamennyi rászoruló számára hozzáférhetővé 
tesszük a természetbeni tűzifa-támogatást. A jogosultsági jövedelemhatárt 
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a jelenlegi 42.750/fő/hóról (egyedül élőknél 51.300 Ft/hó) jelentősen, de leg- 
alább az öregségi nyugdíjminimum háromszorosára (85.500 Ft/fő/hó) emel-
jük. A kiutalt tűzifa mennyiségét a jelenlegi kettő helyett három erdei kalo-
dában (kb. 5,22 m³) állapítjuk meg. A kiszállított tűzifa kizárólag jó minőségű, 
száraz, 20 százalék alatti nedvességtartalmú fa lehet, hogy az elégetésekor  
a levegőt minél kevésbé szennyezze. 

Az ingyenes lombzsákokat valamennyi kerületi kertesház-tulajdonosnak (be-
leértve természetesen az iker-, sor- stb. háztulajdonosokat és a kerttel rendel-
kező társasházakat is) ténylegesen elérhetővé tesszük.  A jelenlegi gyakorlat 
szerint a tulajdonos a körzet képviselőjénél veheti át a lombzsákot az önkor-
mányzat által meghirdetett időszakban. Például tavaly az egyik képviselőnél 
október 8-án, hétfőn fél 2 és fél 3 között vehettek át lombzsákot a Polgármes-
teri Hivatalban, már aki tudott róla és kivett a lombzsák átvétele miatt sza-
badságot. Ez a gyakorlat helytelen, mert nem a lakosság igényeiről szól. Mi a 
dolgozó emberekre is gondolva a zsákok átvételét többnapos, hosszabb idő-
szakban tesszük lehetővé.

Bevezetjük, hogy ingyenes komposztáló és esővíz gyűjtő hordó igényelhető 
lakcímkártya bemutatásával, ahogyan arra más fővárosi kerületben is van 
példa. Az esővíz gyűjtése a klímaváltozás kapcsán is fontos téma, hiszen a klí-
maváltozás ugyan globális probléma, de mindenkinek – így nekünk, tizenhe-
tedik kerületieknek is – helyben kell vele szembenézni, és küzdeni a negatív 
hatásai ellen. A mind szélsőségesebbé váló időjárás miatt a csapadékok inten-
zívebbekké válnak, és a száraz időszakok is hosszabbak lesznek. A változásra 
fel kell készíteni a kerület vízelvezető rendszereit, és megteremteni a vízvisz-
szatartás lehetőségeit. Annál is inkább, mert a kerület vízelvezető rendszerei 
már a jelenlegi terhelést sem bírják. Ezért rendszeresen tisztíttatni fogjuk a 
vízelvezető árkokat, átereszeket építtetünk és elvégeztetünk minden szüksé-
ges fejlesztést, hogy rendbe tegyük végre a kerület régóta visszatérő gondokat 
okozó  vízelvezető rendszereit.

Gyakran megmaradnak festékek, oldószerek, olajszármazékok, amelyeknek 
nincs megoldva a biztonságos hulladékkezelése, illetve csak nagyon távo-

li hulladékudvarba lehet őket elvinni. Kezdeményezzük az FKF-nél ennek a 
problémának a megoldását csakúgy, mint a „kirakodós” lomtalanítás helyett 
egy jobban működő gyakorlat bevezetését a kerületben.

Az egészséges és esztétikus környezet fenntartása érdekében kutyaürülék 
gyűjtő tárolókat helyezünk ki, hiszen sok kutyát sétáltatnak a kerületben. 
Újabb kutyafuttatókat is építünk, állatbarát önkormányzatként a kedvence-
ink egészséges környezethez való jogára is gondolva.

Gondot fordítunk arra, hogy a kerület patkánymentes, és egyéb rágcsálóktól is 
mentes legyen, ennek érdekében időről-időre irtást végeztetünk. Ehhez szak-
értő céget bízunk meg. Mi nem fogunk a fideszes főpolgármester, Tarlós István 
példáját követve kontárokat alkalmazni.

Fontos, hogy a kerületben lévő zöldfelületek továbbra is nagy arányúak ma-
radjanak. Megóvjuk a beépítéstől a kerület zöldterületeit, és nagy gondot fordí-
tunk azok gondozottságára is.  A tulajdonosokat a hatóságokkal együttműköd-
ve rászorítjuk a gyomnövények kiirtására, hogy csökkentsük a sokunk életét 
megkeserítő pollenkoncentrációt. A kerületi utak mentén található gyomok 
helyére virágokat ültetünk. Elindítjuk az „Ültess gyümölcsfát!”programot.

A fullasztóan sok térkő helyére fákat, füvet telepítünk. Elég a térkő maffiából 
a tizenhetedikben is!

Óvjuk a kerületben található környezeti értékeket, gondoskodunk a Merzse 
mocsár egyedülálló természeti értékeinek megőrzéséről. Erőfeszítéseket te-
szünk arra, hogy a védett Merzse mocsár környéke is megóvott állapotú ma-
radjon, és vegyszermentessé váljon az élővilág megmaradása érdekében. Gon-
dot fordítunk a vízutánpótlás kérdésének megnyugtató megoldására is. Nem 
feledkezünk meg természetesen a kerületben található többi természeti érték 
védelméről sem, mint például a Naplás-tó környékéről. Az önkormányzat régi 
adóssága a kerület polgárai felé a Naplás-bánya kerülethez tartozó részének 
helyreállítása (rekultiváció), amely már a 2008-2013 közötti fejlesztési straté-
giában is szerepelt. A terület helyreállítását immár el is kell végezni.  
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Hasonlóan fontos cél, hogy a Rákos-patak újra élővé váljon, ugyanis a patak 
betonmederbe terelésével az élővilág gyakorlatilag eltűnt a vízből.  E cél eléré-
se érdekében együtt kell működni a patak folyása által érintett településekkel 
és kerületekkel, illetve a fővárossal. 

Kerületünk óriási problémája az egyre több helyen lévő és egyre nagyobbakká 
váló, illegálisan lerakott szeméthegyek. A mezőőri szolgálattal, a polgárőrség-
gel, rendőrséggel együttműködve az eddiginél keményebben fellépünk az il-
legálisan hulladékot lerakókkal szemben.

Az egészséges környezethez való jogunkhoz az is hozzátartozik, hogy ne szen-
vedjünk tovább a Ferihegyi repülőtér által okozott zajterheléstől és az ugyan-
csak a repülőtér által okozott porszennyezéstől. Határozott lépéseket fogunk 
tenni a cél érdekében: megteszünk minden lehetséges jogi lépést, megraga-
dunk minden tárgyalási lehetőséget. A kerületben nem csak a repülőgépek, de 
a vasút és az autók is jelentős zajterhelést jelentenek. Az M0-ás mentén zajvé-
dő, levegőtisztító hatású faültetési programot indítunk, és zajvédő falat épí-
tünk. A vasút mentén ugyancsak zajvédő falakat építünk. Támogatni fogjuk a 
zajcsökkentésért küzdő tizenhetedik kerületi civil szervezeteket!

EGÉSZSÉGÜGY

Nyílt titok, hogy a jelenlegi kormányzat számára az egészségügy nem fontos 
téma. Magyarország a GDP 2 százalékpontjával kevesebbet fordít az egészség-
ügyre, mint az uniós átlag. A magyar egészségügy ezért nagymértékben tá-
maszkodik a betegek általi, „zsebből” történő finanszírozásra Hazánkban a 
lakossági hozzájárulások az összes egészségügyi kiadás 30 százalékát tették 
ki, ami jóval magasabb az uniós átlagnál, ami csak 18 százalék – mint azt az 
Európai Bizottság jelentése megállapította2. Mára a gyógyulás esélyei sajnos 
az egyéni anyagi helyzettől is függenek.  

Amióta államosították a fekvőbeteg-ellátást, a Bajcsy állami kórház lett és a 
kerületi szakrendelőt sem az önkormányzat működteti, sokat romlott az ellá-
tás. Nem működő kórházi CT, hosszú várólisták – mindannyian tapasztaljuk 
az egyre romló körülményeket, ha megbetegszünk, vagy egy hozzátartozónk 
megbetegedik. 

Az egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerek árának emelkedése Magyaror-
szágon volt a legmagasabb az egész Európai Unióban az elmúlt 18 évben3. Mi, 
a tizenhetedik kerületi ellenzéki pártok nem törődünk bele, hogy sokaknak 
anyagi okokból nincs lehetőségük gyógyulni, vagy az állapotuk rosszabbodá-
sát elkerülni! Elérjük, hogy egyetlen olyan tizenhetedik kerületi sem lesz, aki 
azért nem tud gyógyulni, mert nincs pénze kiváltani a gyógyszerét! 

Radikálisan átalakítjuk a gyógyszertámogatások jelenlegi igazságtalan, túl-
zottan megszorító feltételekkel terhelt rendszerét. Hogy mennyire komoly 
gondról van szó, jól mutatja az Európai Bizottság idei országjelentésében kö-
zölt adat, mely szerint a – főként a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógy-
szerekre fordított – egészségügyi kiadások a magyar háztartások több mint 
tizedénél (11,5 %) meghaladták az alapvető szükségletek kielégítését követően 
rendelkezésre álló jövedelem 40 százalékát. 

A jelenlegi jogosultsági jövedelemhatárt (48.450 ft/hó – 71.250 ft/hó) meg-
emeljük legalább az öregségi nyugdíjminimum háromszorosára (85.500 Ft/
hó). Megemeljük az évente maximálisan adható támogatást a jelenlegi évi 
28.000-56.000 forintról évi 120.000 forintra.  

Rendkívül kevésnek ítéljük az idei költségvetésben a szociális célokra szánt 
pénzbeli települési támogatás összegét (36 millió 352 ezer forint), amely a 
gyógyszertámogatás mellett még egyebeket (például temetési támogatás) is 
tartalmaz, az önkormányzat összes kiadásának mintegy 2 ezreléke. Ez a szám 
jól mutatja, hogy az önkormányzat jelenlegi vezetése mennyire tartja fontos-
nak a kerületiek egészségét. A költségvetés a támogatás emelésére bőven tar-
talmaz fedezetet.
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3. Forrás: Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/vis/chapter13_1/index.html)



Évente 24 ezer ember hal meg azért Magyarországon egy kormányzati doku-
mentum szerint, mert nem kapja meg időben a megfelelő egészségügyi ellá-
tást. A mi célunk az, hogy ilyen tragédia egyetlen emberrel se történhessen 
meg a tizenhetedik kerületben, s ezért mindent meg fogunk tenni. Visszaállít-
juk a gyermekorvosi ügyeletet. Segítünk a kerületi intézményeknek a hiányzó 
eszközök megvásárlásában (például CT, MRI).

Gondot fordítunk a lelki egészség megelőzésére is, ezért figyelünk arra, hogy 
az önkormányzat intézményeinél a pszichológusi státuszok minden esetben 
betöltésre kerüljenek, illetve igény esetén újabb státuszokat teremtünk. Se-
gítenünk kell minden válságba került, vagy csak útját átmenetileg nem találó 
gyermeknek, fiatalnak, felnőttnek és idős embernek. Ezt diktálja az ember-
ség, és ez a közösségünk érdeke is.

Mindemellett mindent megteszünk azért, hogy a kerületben az egészséges 
életmód követése csak szándék kérdése legyen: támogatjuk a tömegsportot, 
folytatjuk a kerékpárutak építését, karbantartjuk és fejlesztjük a sportpályá-
kat, szélesítjük a szabadtéri edzési lehetőségeket. 

GYERMEKEINK, NEVELÉS  
ÉS OKTATÁS

Minden önkormányzat kiemelt feladata és talán legnagyobb felelőssége az 
óvodai ellátás. Az óvodákat és a hozzájuk tartozó kerteket, játszótereket kivá-
ló állapotban tartjuk és itt nincs helye a kompromisszumnak. Megbecsüljük 
az óvodapedagógusokat és a többi óvodai dolgozót is mind erkölcsileg, mind 
anyagilag. Az óvodapedagógusaink bérét megemeljük, a törvény szerinti bér-
tábla alapján megállapított bérük mellé pótlékot folyósítunk, ezzel a megbe-
csülésünk kifejezése mellett enyhíteni tudjuk a pedagógushiányt is. Hasonló 
megfontolásból az iskolák pedagógusainak pótlékot fizetünk.

Bár az állam átvette az iskolák fenntartását az önkormányzatoktól, az önkor-
mányzatoknak továbbra is van keresnivalójuk ezen a területen, hiszen a mi gyer-
mekeink tanulnak ott. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy beázó, oktatás-
ra nem alkalmas iskoláink legyenek alulmotivált tanárokkal, kedvüket vesztett 
gyermekekkel. Ezért támogatjuk a kerület iskoláit, különösképpen az iskolai tö-
megsportot, a klubéletet, a kulturális programokat. Nem akarunk egyetlen csel-
lengő gyermeket sem a tizenhetedikben! Az önkormányzatnak nyári táborok 
szervezését törvény írja elő. Nem megengedhető az a fennálló gyakorlat, hogy 
hetedikes-nyolcadikos gyermekeket már nem biztos, hogy felvesznek a tábor-
ba, legfeljebb a „lehetőségek függvényében”. Mert úgymond „a felső tagozatnál 
már van nagyon sok olyan gyerek, aki kulccsal közlekedik” (idézet Fohsz Tivadar 
jelenlegi tizenhetedik kerületi alpolgármester válaszából a testület 2018. május 
24-i ülésén). Mi nem akarjuk, hogy „kulcsos gyerekek” csellengjenek nyáron 
cél nélkül kerületszerte. Mi a törvényt betartva természetesen a felső tagozatos 
gyermekeket is föl fogjuk venni a táborba, s ha a szülő igényt tart rá, megoldjuk 
az iskolabuszos szállítást is. A nyári táborokat magas színvonalon, programok-
ban gazdagon és térítési díj nélkül szervezzük, mert tudjuk, mennyire fontos a 
szülőnek, hogy nyáron is biztonságban tudhassa gyermekeit. 

Iskolabuszos szállításra a tanév alatt is lehetőséget biztosítunk. Számos szülő-
nek jelent ugyanis gondot reggelenként a gyermeke iskolába szállítása, ame-
lyet nehéz összeegyeztetni a munkahelyre időben érkezéssel. 

SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

Senki sem sérthetetlen, mindenki kerülhet bajba anyagilag. Olyan közösség-
ben jó élni – még a közösség erős vagy tehetős tagjainak is – ahol mindenki 
számíthat segítségre, ha gondja van. Erről a tizenhetedikben az utóbbi időben 
kicsit elfeledkezett a helyhatóság. 2014-ben még közel 60 milliót költött az 
önkormányzat rendszeres szociális segélyre, nem rendszeres önkormányzati 
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segélyre 81 millió forintot, plusz a lakásfenntartás támogatására több mint 37 
millió forintot, s még további összegeket különböző szociális célokra – ezzel 
szemben ma összesen költ az önkormányzat 40 millió forintot települési tá-
mogatásra és 9 millió forint körül nem rendszeres segélyezésre. Sajnos nem 
ennyivel jobban élünk, hanem ennyivel lett szociálisan érzéketlenebb az ön-
kormányzat, szinte lehetetlenné vált hozzájutni a támogatásokhoz a szigorú 
feltételek miatt. Ezen változtatni fogunk, szélesítjük a jogosultak körét, növel-
jük a támogatások összegét, és új támogatásokat vezetünk be.

Bevezetjük az iskolakezdési támogatást, amely létezik már sok más fővárosi 
kerületben is, és segít meggátolni a szülők eladósodását. Ennek összege gyer-
mekenként legalább 10 ezer forint, és alanyi jogon jár minden tizenhetedik 
kerületi családnak. Az iskolakezdés ugyanis minden családnak nagy érvágás, 
mert hiába az ingyenes tankönyv, ha meg kell venni a táskát, az új tornacipőt, 
a füzeteket és  így tovább. A családok helyzetét nehezíti, hogy az iskolakezdési 
támogatást korábban a munkáltatók a cafeteria részeként adhatták, ám ezt a 
lehetőséget a kormány megszüntette. Ezért kell e probléma megoldásában az 
önkormányzatnak nagyobb részt vállalnia. 

Átalakítjuk a gyógyszertámogatást. Nem fogadjuk el, hogy akik átdolgoztak 
egy életet, azon kelljen gondolkodniuk, hogy a gyógyszerüket váltsák ki, vagy 
rezsit fizessenek. A jelenlegi jogosultsági jövedelemhatárt (48.450 ft/hó – 
71.250 ft/hó) megemeljük legalább az öregségi nyugdíjminimum háromszoro-
sára (85.500 Ft/hó). Megemeljük az évente maximálisan adható támogatást a 
jelenlegi évi 28.000-56.000 forintról évi 120.000 forintra.  

Valamennyi rászoruló számára hozzáférhetővé tesszük a természetbeni tűzi-
fa-támogatást. A jogosultsági jövedelemhatárt a jelenlegi 42.750/fő/hóról (egye-
dül élőknél 51.300 Ft/hó) jelentősen, de legalább az öregségi nyugdíjminimum 
háromszorosára (85.500 Ft/fő/hó) emeljük. A kiutalt tűzifa mennyiségét a jelen-
legi kettő helyett három erdei kalodában (kb. 5,22 m³) állapítjuk meg.

A pénzbeli és természetbeni támogatások mellett hatékony tanácsadással, 
személyre szabott mentorálással is segítséget nyújtunk az anyagi problémák-
kal küzdő polgártársainknak. 

A szociális biztonság fontos eleme a lakhatás biztonsága. Megemeljük a ter-
mészetben adott lakhatási támogatás maximálisan adható összegét a jelenle-
gi nagyon alacsony 2800-3500 forint/hóról 10.000 forint/hóra, a jogosultsági 
jövedelemhatárt az öregségi nyugdíjminimum háromszorosára (85.500 Ft/fő/
hó) növeljük.

Rendeletben rögzítjük a gyermekes családok elhelyezés nélküli kilakoltatásá-
nak tilalmát az önkormányzati bérleményeknél.

Nem adunk el önkormányzati lakásokat, hanem továbbiakat építünk, gyara-
pítjuk a bérlakásállományt. Az önkormányzati bérlakások a lakásvásárlással 
szemben valós alternatívát jelenthetnek a fiataloknak, akik nem akarnak év-
tizedekre eladósodni egy lakás vásárlása miatt, vagy éppen a szükséges ön-
résszel nem rendelkeznek. A bérlakások kínálatának növekedése fékezően 
hat a magántulajdonú bérlakások bérleti díjának növekedésére is, így a lakha-
tás a piacon lakást bérlők számára is könnyebbé, olcsóbbá válik.  

Folytatjuk a panelrekonstrukciót, a panellakások energetikai felújítását, 
amelyhez uniós pályázatokon – közvetlenül Brüsszelből – szerzünk forrásokat.  
Ezzel megtakarításokat érünk el a panellakások tulajdonosai számára, és egy-
ben növeljük is az ingatlanjuk értékét.

SZABADIDŐ, KULTÚRA, 
VÁSÁRLÁS

Ki kell mondani végre az Újlak uszoda kapcsán: elég a retro életérzésből, 
elég a zsúfoltságból, elég abból, hogy olykor az összes, vagy csaknem az 
összes úszósáv ki van adva. Nagyobb uszodára és modern strandra van 
szüksége a tizenhetedik kerületeiknek! Felújítjuk, és egyben megújít-
juk az uszodát és a hozzá tartozó strandot. Ideje ugyanis a létesítményt 
a 70-es igényszintje felől a mai, modern elvárások szintje felé közelíteni.  
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Az uszoda kedvező árait és a kerületieknek nyújtott kedvezményét ugyan-
akkor megőrizzük.

Hasonló változás után kiált a régi piac és környéke. A kaotikus viszonyokat 
és a parkolási helyzet rendezetlenségét a piac felújításával orvosoljuk, mely-
nek keretében a parkolást is rendezni fogjuk. Hogy a piac továbbra is olcsó 
élelmiszerbeszerzési forrás maradjon, megőrizzük a piacon jelen levő őster-
melők arányát, fenntartva az őstermelői asztalokért kért helypénz alacsony 
árszintjét. A beruházásról a lakosság tájékoztatása után, közösségi tervezéssel 
döntünk.

Fontos, hogy megőrizzük és fejlesszük közösségi tereinket és újakat alakít-
sunk ki. A Pesti úti Bulyovszky-házat a felújítása után közösségi térré tesszük. 
A Rákos patak környékét tovább fejlesztjük. 

Bővítjük a kerületi ingyenes wi-fi hálózatot, célunk, hogy végül az egész kerü-
letben elérhető legyen az ingyenes wi-fi. 

KÖZLEKEDÉS

Nem hagyjuk, hogy a rákoskeresztúri metró terve elsikkadjon, küzdeni fo-
gunk a fővárosi testületben azért, hogy a rákoskeresztúri metró álomból va-
lósággá váljon. 

A rákoskeresztúri metróberuházás a legjobb konkrét beruházási elképzelés a 
Budapest Mobilitási Terv szerint. A számítások szerint naponta összesen 8800 
órával kevesebb utazást jelentene a tizenhetedik kerületben élőknek, ami nagy-
mértékű életminőség-növekedést hozna mindannyiunknak, különösképpen a 
belvárosba ingázóknak. Amíg e beruházásra sor kerül, addig is javítani kell a 
felszíni közlekedést. Ennek érdekében bővítjük a buszsávokat. Csökkentjük a 
menetidőt a főváros centruma felé vezető utakon, jobb közlekedésszervezéssel, 
a forgalomirányító lámpák jobb összehangolásával a Pesti úton. 

Fejlesztjük az elővárosi vasútforgalmat, megépítjük a tervezett új vasúti meg-
állóhelyet az Akadémiaújtelepnél. A vasúti megállóhelyeknél bővítjük a P+R 
parkolóhelyeket, mivel ezek kapacitása már nem elegendő, és valamennyit al-
kalmassá tesszük kerékpárok tárolására is. Kezdeményezzük a BKV-nál, hogy 
csúcsidőn kívül szállítható legyen kerékpárt közlekedési eszközön.

Megoldjuk a parkolási gondokat a városközpontban, az Elágon.

Növeljük a gyalogos közlekedés biztonságát: gondoskodunk a lekopott zebrák 
újrafestetéséről, illetve ahol ezt a forgalom indokolja – különösen iskolák kör-
nyékén – az átkelés biztonságát jelzőlámpás szabályozással növeljük.

Folytatjuk a földutak aszfaltozását. A már szilárd burkolatú utak karbantartá-
sát a jelenleg gyakorlattal szemben (az utak eredeti burkolatanyagától eltérő 
foltozás) időtálló, és biztonságos közlekedést lehetővé tevő technológiával va-
lósítjuk meg.

Biztonságosabbá tesszük a mellékutcáinkat, ahol szükséges, egyirányúsítjuk 
őket, illetve új parkolóhelyeket alakítunk ki. 

Átjárhatóbbá tesszük a kerületet. A Naplás út végi vasúti átjárót újra megnyit-
juk, hogy könnyítsük a helyiek közlekedését. Erre a területre a P+R parkolóhoz 
gyalogos átkelőhelyet is létesítünk.

TISZTA HELYI KÖZÉLET

Átlátható helyi gazdálkodást valósítunk meg, hogy minden forint közössé-
günk céljai érdekében hasznosuljon. Minden szerződést elhelyezünk az ön-
kormányzat honlapján, így garantáljuk, hogy olyan szerződések szülessenek, 
amelyeknek kifejezetten a kerületi lakosok látják a hasznát. 
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Fidesz-propaganda helyett valódi, független tájékoztatás jár kerületünk lako-
sainak! Olyan önkormányzati médiát akarunk, amely őszintén beszámol a hi-
bákról és a „hivatalostól” eltérő véleményekről is.

Nyitott városházát akarunk. Képviselőink és polgármesterünk mindig elérhe-
tőek lesznek a fogadóórákon és azon túl is: mind telefonon, mind az internet 
kínálta lehetőségek által. 

ÖSSZEGZÉS

A mi programunk középpontjában az emberek állnak. Minden egyes program-
pontunk a kerületben élő emberek igényein alapszik, és valamiképp a kerület-
ben élő céljait, érdekeit szolgálják. A szándékunk az, hogy látványberuházások 
helyett minden településrésznél feltárjuk a gondokat, és orvosoljuk azokat. Az 
összegzés igényével alább megismételjük programunk legfontosabb pontjait:

• Visszaállítjuk a gyermekorvosi ügyeletet. Segítünk a kerületi egészségügyi 
intézményeknek a hiányzó eszközök megvásárlásában 

• Megemeljük a gyógyszertámogatást, hogy egyetlen olyan tizenhetedik  
kerületi polgár se legyen, aki azért nem tud gyógyulni, mert nincs pénze 
kiváltani a gyógyszerét.

• Bevezetjük az iskolakezdési támogatást.

• Iskolabusz-programot indítunk.

• A térfigyelő kamerarendszert továbbfejlesztjük, támogatjuk a polgárőrsé-
get és a szomszédok egymásért mozgalmat.

• Keményen fellépünk azok ellen, akik törvénytelenül hulladékot éget-
nek, vagy szeméttel fűtenek, ugyanakkor valamennyi rászoruló számára  
hozzáférhetővé tesszük a természetbeni tűzifa-támogatást.

• Az ingyenes lombzsákokat ténylegesen elérhetővé tesszük.

• Bevezetjük, hogy ingyenes komposztáló és esővíz gyűjtő hordó igényelhe-
tő lakcímkártya bemutatásával.

• Kutyaürülék gyűjtő tárolókat helyezünk ki, és újabb kutyafuttatókat is  
építünk

• Gondot fordítunk arra, hogy a kerület patkánymentes, s egyéb rágcsálóktól 
is mentes legyen.

• Megóvjuk a beépítéstől a kerület zöldterületeit, és nagy gondot fordítunk 
azok gondozottságára is.

• A kerületi utak mentén található gyomok helyére virágokat ültetünk.  
Elindítjuk az „Ültess gyümölcsfát!”programot.

• Gondoskodunk a Merzse mocsár és a kerület más egyedülálló természeti 
értékeinek megőrzéséről.

• Fellépünk a Liszt Ferenc Repülőtér zaj-és porszennyezése ellen.

• Támogatjuk a kerület iskoláit, különösképpen az iskolai tömegsportot,  
a klubéletet, a kulturális programokat.

• A nyári táborokat magas színvonalon, programokban gazdagon és térítési 
díj nélkül szervezzük.

• A pedagógushiányt enyhítendő pótlékot fizetünk a dolgozóknak.

• Rendeletben rögzítjük a gyermekes családok elhelyezésének nélküli kila-
koltatások tilalmát. 

• Gyarapítjuk a bérlakásállományt.

• Felújítjuk, és egyben megújítjuk az uszodát és a hozzá tartozó strandot.

• Megújítjuk a piacot, megoldva ezzel a környék parkolási gondjait.
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• Bővítjük a kerületi ingyenes wi-fi hálózatot.

• Nem hagyjuk, hogy a rákoskeresztúri metró terve elsikkadjon.

• Fejlesztjük az elővárosi vasútforgalmat.

• Növeljük a gyalogos közlekedés biztonságát.

• Folytatjuk a földutak aszfaltozását.

• Az átláthatóság jegyében minden szerződést elhelyezünk az önkormány-
zat honlapján.

• Pártatlan önkormányzati média.

18

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÉT!  

KÉRJÜK, ÁLLJON MELLÉNK,

TEGYE A VOKSÁT A VÁLTOZÁSRA,

EGY ÉLHETŐBB, ZÖLDEBB ÉS SZOLIDÁRISABB 

TIZENHETEDIK KERÜLETRE!
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