
GAJDA PÉTER
2006-OS POLGÁRMESTERI PROGRAMJA  





Alapvetés
Az elmúlt négy év alatt sok olyan dolgot tettünk Kispestért, melyek 
jók s melyeket folytatnunk kell.

Sok olyan feladatunk van, ahol jó irányban indultunk de érdemes na-
gyobb sebességre kapcsolnunk és vannak olyan területek is, ahol 
meg kell újulnunk , ahol változtatnunk kell az eddigi munkánkon.

Látnunk kell, hogy a jelenlegi önkormányzati, hivatali és intézményi 
struktúra sok helyen változásra szorul, hiszen egy olyan rendszert 
működtetünk még ma is, mely több kevesebb változással több mint 
10 éve funkcionál. Az eltelt idő alatt a körülöttünk lévő világ nagyot 
változott, ehhez pedig alkalmazkodnunk kell.

Alapvető célunk, hogy egy mindenki számára szerethető, fejlődő, 
közéletében nyugodt kerületet vezethessünk. Olyan Kispestet kell 
építenünk, ahová az itt élők szívesen térnek haza, ahol a kapun ki-
lépve rendezett és tiszta környezet fogadja őket, ahol vagyontárgyaik 
biztonságban vannak.

Olyan kerületet kell építenünk, ahol gyermekeink színvonalas intéz-
ményekben nevelkedhetnek, ahol a nyugdíjasok és segítségre szo-
rulók megkapják az elvárható támaszt tőlünk. Olyan kerületet kell 
építenünk, ahol felelős költségvetési és vagyongazdálkodással az itt 
élők érdekében cselekszik a helyi közélet minden szereplője.

Településfejlesztés, Vagyongazdálkodás, város-
politika - hogy szerethessük a kerületet
A kormány, a főváros, és a kerület összefogásának köszönhetően 
soha nem látott mértékben újulnak meg útjaink, a javuló gazdasági 
környezetnek is köszönhetően több mint 600 lakás épül a kerületben, 
s sikerült olyan fejlesztési forrásokra is szert tennie a városrésznek 
melyre eddig nem volt példa. A jövőben ki kell használnunk azokat  
a lehetőségeket, melyet a második Nemzeti Fejlesztési Terv biztosít-
hat Kispest számára.

A központi kormányzattal közösen folytatnunk kell a panel programot. 
Hasonlóan a kerület által finanszírozott társasházfelújítási támogatá-



si rendszert is tovább kell vinnünk. Keresni kell a további lehetőséget 
arra, hogy segíteni tudjunk azoknak a kispestieknek, akiknek egy-
re nagyobb gondot okoz elöregedő lakásaik műszaki és gazdasági 
fenntartása.

Az eddiginél is hatékonyabban kell gazdálkodnunk a kerület vagyo-
nával. Naprakész adatbázisként kell kezelnünk a kerületi vagyonka-
tasztert, tisztában kell ennünk, hogy mivel gazdálkodunk, gazdálkod-
hatunk a következő években. Éppen ezért a VAMÜSZ (Vagyonkezelő 
Műszaki Szervezet) és a Hivatal vagyongazdálkodási irodájának mű-
ködését át kell tekintenünk.

El kell érnünk, hogy a kerületi vagyon végre hozza és ne vigye a pénzt. 
Fel kell gyorsítanunk az önkormányzat kinnlevőségeinek beszedését, 
illetve el kell érnünk, hogy annak mértéke jobban csökkenjen.

Meg kell vizsgálnunk, hogy miként tudjuk hatékonyabban működtet-
ni a nem lakás céljára szolgáló helyiségeinket, hogyan bővíthetjük  
a hozamot termelő vagyontárgyakat.

Át kell gondolnunk a lakásgazdálkodás kérdéseit.

Meg kell vizsgálnunk szüksége van-e a kerületnek a mintegy 1200 
önkormányzati bérlakásra vagy elég lesz kevesebb is. Tudnunk kell, 
hogy hatékony-e az ahogy most működünk. Át kell tekintenünk a 
lakbér és szociális bérlakás rendszerünket. El kell érnünk, hogy ne  
a lakás legyen szociális alapú, hanem, aki a lakásban él, és az va-
lóban rászorul-e a közös kassza segítségére. Minden kerületi bér-
lakásban élőnek tisztában kell lennie azzal, a piaci árakhoz képest 
mennyire segíti a közösség lakhatási lehetőségeit.

Át kell tekintenünk a szanálási terveket és átalakítani a szanálási 
munkacsoport működését. Tervszerű munkára végrehajtható elkép-
zelésekre van szükség. Ez az egyik alapköve annak, hogy a kerület 
reprezentatív pontjait tervszerűen hozzuk rendbe, kialakítsuk a mo-
dern és szerethető Kispest új arculatát.

Minden kerületi „nagyproject” önkormányzati munkájának összehango-
lására, annak végigkövetésére, projectfelelősöket kell megbízunk. Nem 
újabb funkciót kell létrehoznunk, hanem a már meglévőket (alpolgár-
mester, irodavezető, vagy bizottsági elnök) kell új tartalommal bővíteni.



Minden rendelkezésre álló eszközzel ösztönöznünk kell, hogy az 
Europarkkal szemközti u.n. Mid-Real telken végre elkezdődhessen  
a munka, hogy a Stefánia ház a szerződéses határidőn belül meg-
épülhessen, és a Kőbánya-Kispesti beruházás és rekonstrukció is 
megnyugtató módon elinduljon.

Külön kell figyelnünk a területi programokra. Mivel négy igen jól elkü-
lönített részre bontható a városrész (Wekerle, hagyományos Kispest, 
Lakótelep, Kertváros) külön felelősökre lehet bízni az ott tervezett 
projectek koordinálását, illetve a problémák, észrevételek gyűjtését. 
Először a Wekerlével foglalkozó „felelőst” kell megbízni. Wekerlével 
kapcsolatban külön fel kell kutatnunk azokat az Uniós forrásokat, me-
lyek a telep építészeti értékeinek megőrzéséhez nyerhetők meg. Te-
lepülésrészi önkormányzat helyett ez a hatékony és takarékos meg-
oldás a városrészi gondok kezelésére.

Költségvetési egyensúly, a jövő alapja
Az elmúlt években tettünk ugyan lépéseket a költségvetés átalakí-
tására, a feladatalapú budget megvalósítására, de ezen a területen 
még sok a dolgunk. Neki kell látnunk ennek, már csak azért is, mert 
minden bizonnyal erre a központi költségvetés is rákényszerít majd 
bennünket. Meg kell őriznünk a kerület költségvetési egyensúlyát.  
A kormányzati lépésekkel összhangban meg kell találnunk azokat  
a lehetőségeket mellyel ésszerűen takaríthatunk meg pénzeszközö-
ket. Először magunkon kell kezdeni és csökkenteni kell a képviselői 
tiszteletdíj összegét.

Tovább szőjük a szociális védőhálót
A kerület az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett a szociális 
szféra fejlesztésében. Kispest ezen a téren elismerésre méltót alko-
tott. A további fejlődés érdekében meg kell vizsgálnunk, hogy miként 
működtethetjük még hatékonyabban szociális ellátóhálózatunkat, in-
tézményrendszerünket. Tudnunk kell hogy kötelező és önként vállalt 
feladataink miként szolgálhatják még jobban a rászoruló kispestieket. 
Meg kell oldanunk a szociális intézmények munkájának hatékony ko-
ordinálását és azok szervezeti, szakmai, és gazdálkodási felügyeletét.



A következő négy évben tovább fejlesztjük a jelzőrendszeres segít-
ségnyújtást. A jelenlegi ötven fős kapacitást korszerűbb rendszerben 
kell bővítenünk, annak érdekében, hogy minél több kispesti idős, 
egyedül élő ember érezhesse magát biztonságban, kapjon időben 
segítséget, ha szüksége van rá.

Közterületi rend, tisztaság, stratégiai kérdés 
Kispesten
Az Omega Kht. valamint a városgazdálkodási iroda munkájának ha-
tékonyságát is tovább kell növelnünk. Mivel egyik legfontosabb fel-
adatunk a közterületi rend és tisztaság megteremtése erre a területre 
akár további források bevonásával is kiemelten kell összpontosíta-
nunk. El kell indítanunk a kerület Zöldprogramját, melyben további 
források felkutatásán túl összehangolva koncentráljuk az eddig ren-
delkezésre álló pénzügyi lehetőségeket. Kiemelten kell foglalkoznunk 
a kerület tüdejeként működő nagyobb köztereinkkel, védett fasorállo-
mányunkkal. A Templom teret még idén rendezzük, megújítjuk.

Beindítjuk a „Fogadj örökbe egy közteret” programot, melyben olyan 
nyugdíjasokat illetve munkanélkülieket ösztönöznénk a kerület köz-
tereinek ápolására, akik nem rendelkeznek saját kerttel de szívesen 
kertészkednének, gondoznának közparkokat.

A lakótelepi rendőrség beindítása nagyban javított a kerület közbiz-
tonsági helyzetén. Tovább kell növelnünk azonban a kispestiek biz-
tonságérzetét. Külső források bevonásával a kerület több pontján 
térfigyelő rendszert kell létre hoznunk. Még idén elindítjuk a Kispesti 
Térfigyelő Programot, hogy a rendszer kiépítése által tovább javuljon 
a kerület közbiztonsága. A költséghatékonyság érdekében a telepítés 
költsége nem az önkormányzatot terhelné, csak bérelné a rendszert.

Folytatnunk kell játszótereink felújítását , átalakítását, a 38 meglévő tér-
ből és játszóhelyből még 12 vár arra, hogy új külsőt kapjon. Ezt a ciklus 
végéig meg kell valósítanunk. A tervezésnél figyelnünk kell hogy lehe-
tőség szerint minden játszóterünk elkerített legyen, így is óvva gyerme-
kinket a rájuk leselkedő különböző veszélyektől. Meg kell vizsgálnunk 
egy központi játszótér kialakításának lehetőségét is, valamint külső for-
rások bevonásával a már tervben lévő Skatepark kialakítását is .



Folytatnunk kell útjaink és járdáink és fasoraink tervszerű felújítását, 
építését. A kerületben élők igényeinek figyelembevételével kell kiala-
kítani a további ütemezést, ügyelve a finanszírozás terheire is.

A fővárosi programhoz csatlakozva el kell indítanunk a biohulladék 
szelektív gyűjtését, valamint el kell kezdenünk a kispesti hulladék-
udvar helyének kijelölését és annak megvalósítását.

Egészségügy, mindannyiunk közös ügye
Komoly előrelépést értünk el, az Egészségügyi Intézet munkájának 
fejlesztésében. Az Egészségügyi Intézet vezetésével együttműködve 
el kell érnünk, hogy rövidüljön a várakozási idő az egyes szakren-
deléseken, ezzel is növeljük a kerületi járóbeteg szakellátás színvo-
nalát. Továbbra is támogatjuk az Intézet fejlesztési elképzeléseit, a 
modern a kerületben élőket szolgáló műszerek beszerzését. Támo-
gatnunk kell minden olyan elképzelést, mely azt szolgálja, hogy költ-
séghatékonyan, de az egészségügyi szolgáltatás színvonalát meg-
őrizve működhessen a Kispesti Egészségügyi Intézet. Továbbra is 
támogatnunk kell azokat a prevenciós programokat, amelyek évek 
óta népszerűek és sikeresek a kerületben, szorosan együttműködve 
a kulturális, és szociális intézményeinkkel valamint a védőnői szol-
gálattal. El kell érnünk azt is, - az ott élők igényeinek megfelelően - 
hogy a házi gyermekorvosi ellátást a Wekerle-telep területére tudjuk 
költöztetni.

Oktatás- nevelés, gyermekeink jövőjéért
Az elmúlt négy évben Kispest kiemelten foglalkozott az oktatási - ne-
velési területtel. Nem véletlen, hogy a legnagyobb hazai érdekképvi-
selet is Budapesten egyedül a Kispesti Önkormányzat tevékenységét 
ismerte el Eötvös József díjjal 2005-ben. A kerület költségvetésének 
több mint a felét erre a területre költi. A kispesti intézményhálózat 
sokszínűségének megtartása, az oktatás magas színvonalának 
megőrzése további célunk, mindamellett, hogy törekednünk kell a 
fenntartás hatékonyságára is. Iskoláink, óvodáink és bölcsődéink fel-
újítását és karbantartását át kell tekintenünk. Meg kell vizsgálnunk, 
hogy hatékonyabb-e egy-egy épület komplex felújítása, mint az eddi-



gi „itt is ott is csinálok egy picit” rendszer. El kell érnünk, hogy további 
külső forrásokat tudjunk bevonni erre a területre is.

Fontos, hogy folytassuk azokat a népszerű programokat, melyek 
szintén az elmúlt négy év alatt indultak el. Az ingyenes angol nyelv-
tanfolyamot és a kismamáknak szóló számítógépkezelői kurzust a 
jövőben is megszervezzük.

A közlekedési problémák megoldása
Kispest területi adottságaiból adódóan Észak-Dél és Kelet-Nyu-
gat irányban is a Dél-Pesti régió központjában fekszik. Közlekedési 
szempontból ennek minden hátrányát elszenvedve. 2007-ben el kell 
kezdenünk a kerületi zajtérkép kialakítását.

A fővárossal és a központi kormányzattal közösen előre kell lépnünk 
a Határ út és a Nagykőrösi út zajvédelme valamint a kertvárosi közle-
kedési problémák megoldásának ügyében. Át kell tekintenünk a ke-
rület közlekedés szervezési problémáit, az utcák egyirányúsítását és 
a forgalomcsillapító eszközök kihelyezésének indokoltságát is. Első 
lépésként el kell érnünk, hogy az ú.n. Gloriett busz ne dübörögjön 
végig a Kassa utcán. Be kell fejeznünk a Derkovits elkerülő út meg-
építésének tervezését. A következő négy év alatt külső források be-
vonásával elindítjuk a beruházást.

Meg kell vizsgálnunk mikor valósítható meg a kerület régi terve, mely 
szerint a Szabó Ervin utca sétáló utcává alakul , s egy kellemes kul-
túrcentruma lesz a kerületnek, központban a KMO-val. Folytatnunk 
kell a már megkezdett lakó-pihenő övezetek kialakítását.

Folyamatos párbeszéd a kispestiekkel
Az eddigieknél jobban oda kell figyelnünk a Kispesten élők vélemé-
nyére, ezért hatékonyabban kell használnunk a már meglévő kom-
munikációs lehetőségeket. Tovább kell fejlesztenünk a kerületi kom-
munikációs csatornákat. Mind a kispest.hu, mind a Kispest újság és a 
TV Kispest esetében a kor követelményeinek megfelelően kell végre-
hajtanunk a fejlesztéseket. A ciklus végére el kell érnünk, hogy minél 
több ügyet intézhessenek a kerületiek otthonról, elektronikus módon. 



Ehhez elengedhetetlen a kerületi portál fejlesztése és a hivatali portál 
teljes és radikális átalakítása. Meg kell vizsgálnunk a Kispest újság 
periodikájának megváltoztatását, illetve a TV Kispest adásainak a to-
vábbi bővítését, új élő közvetítési helyszínek felkutatását.

Jobban ki kell használnunk a kerületben élők véleményének figye-
lembe vételére a zöld szám és az internetes szavazások valamint 
a különböző kutatások és a mobiltávközlés nyújtotta lehetőségeket.

Sport és rekreáció
Meg kell őriznünk a kerület színes sportéletét. Nagyobb támoga-
tást kell adnunk azoknak az egyesületeknek, melyek országos, és 
nemzetközti szinten is komoly eredményeket érnek el. Ezekkel külön 
kell szerződnünk a kerület népszerűsítésére. Hatékonyabban kell tá-
mogatnunk a kerületi utánpótlás labdarúgás nevelést és a kispesti 
utánpótlás sportot. Át kell gondolnunk a Bozsik Stadion tulajdonlási 
kérdését és korrekt kapcsolatra kell törekednünk az NB I.-es csapat 
vezetőivel. Meg kell fontolnunk a kerületi sporttelepek (KAC pálya, 
Zoltán utcai Sporttelep, Uszoda, esetleg a Bozsik Stadion) egy igaz-
gatás alá vonását, külső üzemeltetésbe adását.

Még idén elindítjuk a sportcsarnok építési projectet, úgy, hogy külső 
források bevonásával épüljön meg Kispest új sportlétesítménye.

Kispest a kultúra otthona
El kell készíteni a kerület új kulturális koncepcióját. Meg kell őriz-
nünk azokat a programokat, melyeket az elmúlt években indítottunk. 
(Majális, Mihály napi búcsú) El kell döntenünk, hogy szükség van-e 
Puskás múzeumra, akarja-e a kerület és képes-e megvalósítani azt.

Át kell alakítanunk a kor igényeinek megfelelővé tenni a Kispesti 
Kulturális Napok rendezvénysorozatot. Háromnapos sorozat, fesze-
sebb, érdekesebb programokkal, kevesebb pénzből. Ez lehet a ki-
indulási alap.

Méltó módon kell megünnepelnünk a Wekerle-telep fennállásnak 
centenáriumát. Ebben a kérdésben is együtt kell működnünk a tele-
pen dolgozó szervezetekkel, közösségekkel, csoportokkal.



A kerületi elismeréseket, annak értékének növelése érdekében csök-
kenteni kell. A jelöltek kiválasztásakor be kell vonni az itt előket is, 
webes- vagy sms-szavazással. Főleg a Kispest Díszpolgára és a Kis-
pestért Díj esetében. Mielőtt dönt a képviselőtestület kérdezze meg a 
kispestieket is, kit tartanak méltónak erre a címre.

A hivatal az itt élőket szolgálja
A hivatal és az önkormányzat van az itt élőkért és nem fordítva. Ezt 
minden döntésünknél szem előtt kell tartanunk.

A hivatal munkájában jobban kell érvényesítenünk azt az elvet, hogy 
az itt dolgozók a kerületben élőkért vannak. A hivatal jelenlegi felépí-
tését újra kell gondolni. Bizonyára több feladatot ki lehet szervezni, 
illetve össze lehet vonni másokkal. Szakértők bevonásával meg kell 
kezdeni a munkát. A hivatal új felépítésének előkészítésére ad hoc 
bizottságot kell felállítani.

El kell érnünk, hogy a hivatal ügyfélbarát üzemmódban működjön. A 
portát recepcióvá kell alakítanunk külsőségeiben is rendezettebbnek 
tisztának és modernnek kell látszania a hivatalnak. Át kell alakíta-
nunk az informatikai rendszert. El kell érnünk, hogy az elektronikus 
ügyintézés minél szélesebb körben legyen elérhető a kerületieknek.

Nem halogatható tovább a hivatal.kispest.hu weboldal radikális át-
alakítása, modernizálása. Az elektronikus ügyintézés fejlesztésével 
el kell érnünk, hogy a hivatal egyre kevésbé legyen papírgyár, minél 
többször használjuk ki a modern kor vívmányai által nyújtott lehető-
ségeket.

Meg kell erősítenünk a pályázatíró csoportot. Ez az a terület, ahol 
nem nélkülözhető a komoly szakmai tapasztalattal rendelkező külső 
vállalkozás igénybevétele. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a nem-
zeti és Uniós pályázati lehetőségek kiaknázására.

Össze kell hangolni a hivatali és az önkormányzati struktúrát.

Át kell tekinteni az ügyfélfogadási rendet, meg kell oldanunk a ba-
ba-mama barát ügyfélfogadót, és hogy az ügyfél minél rövidebb időt 
töltsön a házban.



A korrupciónak a látszatát is kerülni kell, erre minden hivatali munka-
társ figyelmét nyomatékosan fel kell hívni, főleg azokon a területe-
ken, ahol nagy lehet a kísértés.

Át kell tekintenünk a hivatali ösztönző rendszert és hatékonyabbá 
kell tennünk a humánerőforrás gazdálkodást is.

Közéletében nyugodt, párbeszédre törekvő, a kerületért együttmű-
ködő városvezetéssel kell szolgálnunk a kispestieket egy nyitott se-
gítőkész, gyors és korszerű hivatallal, őszinte és tisztességes poli-
tikusokkal, vezetőkkel Együtt, párbeszéddel, a Kispesten élőkkel 
közösen gondolkodva, igényeiket és elvárásaikat figyelembe véve 
kell felépítenünk a jövő Kispestjét. A fejlődő Kispestet.

Budapest, 2006. június 5.




