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Fontosabb változások 2011-ben
Életbe lépett az egykulcsos, 16%-os arányos
családi adózás, a lakosság kétharmada számá-
ra nem változik a gáz ára, jelentõs változások
lesznek a nyugdíjrendszerben, a családtámo-
gatásokban, a közfoglalkoztatásban és meg-
kezdõdött Magyarország fél éves soros EU-el-
nöksége. Összeállításunkban az elmúlt fél év-
ben elfogadott, január elsejével hatályos leg-
fontosabb törvényekrõl adunk tájékoztatást. 

Megérkeztek a harangok 
a Mátyás-templomba
December közepén érkeztek meg a Budai
Várba a Mátyás-templom újonnan kiöntött, il-
letve felújított történelmi harangjai. A beépí-
tés várhatóan több hónapot vesz majd igény-
be. A harangrekonstrukciós program megva-
lósításához szükséges pályázati önrészt a Bu-
davári Önkormányzat biztosította.
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Gyógyszer-támogatási segélyt igényelhetnek a köz-
gyógyellátásra nem jogosult, de rászoruló kerületi
polgárok ez év elejétõl. A Budavári Önkormányzat
bevételeit növelheti, hogy – egy törvénymódosítás
adta lehetõséggel élve – a fõváros helyett mostantól a
kerület veti ki a vendégéjszakák alapján fizetendõ
helyi idegenforgalmi adót.

A képviselõ-testület tavalyi utolsó, december 16-i
ülésén módosította az önkormányzat szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
[12/1999. (VI. 25) Kt.] rendeletét, elsõdlegesen
azzal a céllal, hogy a segélyezési rendszer célirá-
nyosabbá tételével hatékonyabb segítséget nyújt-
son a rászorulóknak. Az egyhangúlag jóváha-
gyott módosítások alapján gyógyszer-támogatási
segélyt vezet be a Budavári Önkormányzat: ez a
támogatási forma elsõsorban azokat kívánja segí-
teni, akik nem jogosultak közgyógyellátásra, de a
magas – a háziorvos által igazolt – gyógyszerkölt-
ségeik viselése aránytalan megterhelést jelent szá-
mukra a jövedelmükhöz képest. Mivel a szociális
ellátások, így a közgyógyellátásra való jogosultság
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gétõl függ, amely 2008. január 1. óta nem emel-
kedett, míg a nyugdíjak ez idõ alatt kis mérték-
ben bár, de folyamatosan emelkedtek, sokan ki-
szorultak a közgyógyellátásból, ráadásul a 2011-
re tervezett nyugdíjemelés után ez a tendencia
várhatóan tovább folytatódik. 

A gyógyszer-támogatási segélyt tehát mindazok
igényelhetik, akik közgyógyellátásra nem jogosul-
tak, gyógyszerköltségüket igazolják, továbbá csa-
ládjukban az egy fõre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a rendeletben meghatározott össze-
get. Aki háztartásában egyedül él, annak havi jö-
vedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legki-

sebb összegének 270%-át nem lépheti túl; csalá-
dosoknál viszont a nyugdíjminimum 220%-
ában, míg a 80. életévüket betöltött idõsek eseté-
ben annak 320%-ában állapították meg a jöve-
delmi határértéket. További feltétel, hogy a havi
rendszeres gyógyító ellátás költségének el kell ér-
nie a nyugdíjminimum 20%-át. A támogatás
mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj minden-
kori összegének 80%-a lehet (jelenleg ez 22.800
forint), amely egy naptári évben három alkalom-
mal adható (tehát maximum 68.400 forint folyó-
sítható évente) – ugyanezen jogcímen azonban át-
meneti segély nem nyújtható.

A szociális támogatásokat összegzõ rendelet
módosítása során kikerült az ellátási formák
körébõl a méltányossági ápolási díj. Judák
Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, a Népjó-
léti Iroda vezetõje e támogatási forma megszûn-
tetésének szükségességét azzal indokolta, hogy
ehhez állami hozzájárulást nem kapott az ön-
kormányzat, ráadásul visszaélésekre adott lehe-
tõséget. 

A legutolsó adatok szerint 33 személynek fo-
lyósítottak méltányossági ápolási díjat, 8 eset-
ben az ápolt személy nem az I. kerületben élt.

(Folytatás a 3. oldalon)

A képviselõ-testületi ülésen történt

Támogatás a gyógyszervásárláshoz

Gyógyszer-támogatási segélyt vezet be a Budavári Önkormányzat

Tájékoztatjuk az I. kerületi polgárokat, hogy 2011. január
31. napjával lejár a 2010. évi lakossági, egészségügyi és gaz-
dálkodói hozzájárulások („parkolási, behajtási engedé-
lyek”) érvényessége. 

2011. január 1. napjától a lakossági várakozási, illetve be-
hajtási-várakozási hozzájárulás - kérelemre - annak a lakos-
nak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási, illetve a
védett övezet területén van, az általa megjelölt egy darab sze-
mélygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekû
motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekû
segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm
megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó te-
hergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója; vagy a
munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a
munkáltató által üzembentartott, vagy lízingelt, vagy tartó-
san bérelt személygépkocsira, ha nem rendelkezik saját üze-
meltetésében levõ gépjármûre lakossági várakozási hozzájá-
rulással.

A hozzájárulások költségtérítése 2011. évben is bruttó
2000.-Ft. A kerületi lakosok, - az elmúlt évhez hasonlóan - a
lakcímük irányítószáma szerinti ügyfélszolgálati irodáin-
kon kérelmezhetik a 2011. évre vonatkozó hozzájárulást.

Az irányítószám szerinti felosztás az alábbi:
1014: I. sz. Ügyfélszolgálati Iroda (Kapisztrán tér 1. fszt.

10., tel.: 458-3025, 458-3030; 1012, 1013, 1016: II. sz. Ügy-
félszolgálati Iroda, Attila út 12., tel.: 356-9884, 201-33-65;
1011, 1015: III. sz. Ügyfélszolgálati Iroda, Iskola utca 16.
tel.: 225-72-77, 225-72-76.

Azoknak a Váron kívüli lakosoknak, akik tavaly pontosí-
tották adataikat, vagy akik 2010. december 20-ig személye-
sen, vagy on-line kérelmezték a várakozási hozzájárulást és
nincs gépjármûadó-tartozásuk, a 2011. évi várakozási hoz-
zájárulást a Budavári Önkormányzat megbízásából január
második hetétõl futárcég kézbesíti. 

Azon lakosok, akik nem felelnek meg ezen kritériumok-
nak, személyesen, - lakcímük irányítószáma szerinti bontás-
ban - január második hetétõl ügyfélszolgálati irodáinkon ké-
relmezhetik, és vehetik át a 2011. évre vonatkozó parkolási
hozzájárulást.

A futárcég dolgozói rendelkeznek a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat által kiállított igazolással, amelyet
kérésre fel kell mutatniuk. Az engedélyek átvétele során kell

kifizetni a bruttó 2000.- Ft költségtérítést, amely összeget a
futárcég képviselõje vesz át - az Önkormányzat megbízásá-
ból, az Önkormányzat részére. A kézbesítés tényét aláírással
kell igazolni, és szükség esetén jelezni kell a számlaigényt. A
számlát utólag, postán küldi meg a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Igazgatósága. Akik 2011. január 25-ig nem kapják
meg a várakozási hozzájárulást, szíveskedjenek jelezni - lak-
címük irányítószáma szerinti bontásban az ügyfélszolgálati
irodáinkon.

A munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjár-
mûre kérelmezett hozzájárulás kiadása az eddigi gyakorlat-
nak megfelelõen személyes ügyintézés keretében az ügyfél-
szolgálati irodáinkon - lakcím irányítószáma szerinti bon-
tásban -történik.

A vári lakosoknak - ahogy a korábbi években is - a hozzájá-
rulás kiadása az I. sz. Ügyfélszolgálati Irodán történik.

A Várra vonatkozóan a gazdálkodói és egészségügyi be-
hajtási-várakozási hozzájárulások kiadása az I. sz. Ügyfélszol-
gálati Irodánkon, a Váron kívüli városrészekre vonatkozó-
an a gazdálkodói és az egészségügyi várakozási hozzájárulá-
sok kiadása a II. sz. Ügyfélszolgálati Irodánkon (Attila út
12.) történik. 

A gazdálkodói hozzájárulások esetében a Váron kívüli te-
rületre csak azokra a gépjármûvekre küldjük ki a futárcég-
gel a hozzájárulásokat, melyek a kerületünkben kötelezet-
tek a gépjármûadó megfizetésre.

A személyes ügyintézéshez kérjük, minden esetben szíves-
kedjenek magukkal hozni a személyazonosító iratokat és a
gépjármû forgalmi engedélyét, illetve, amennyiben nem
személyesen történik az ügyintézés, két tanú által aláírt meg-
hatalmazás is szükséges. Ha a munkáltatótól kizárólagos
használatba kapott személygépkocsira kérik a parkolási hoz-
zájárulást, szükséges még a kizárólagos használatot igazoló
okirat, és igazolás arról, hogy a munkáltatónak nincs adó-
tartozása, vagy adómentes, illetve a munkáltatótól aláírási
címpéldány, cégkivonat, illetve a lízingelést, bérletet igazoló
dokumentumok.

A részletes szabályozást a Fõvárosi Parkolási Rendelet
(www.budapest.hu), valamint Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat képviselõ-testületének 27/2009. (XI. 30.) ön-
kormányzati rendelete (www.budavar.hu) tartalmazza, to-
vábbi információt a megadott telefonszámokon kérhetnek.

SSzzééppüüllõõ  mmûûeemmlléékkhháázzaakk
Elkészült a Bécsi kapu tér 8. szám alatti ház homlokzatának és tetejének
a felújítása. Jelenleg a kapubejáró és a lépcsõház korszerûsítésén, vala-
mint a földszinti két lakás összenyitásán dolgoznak a szakemberek. A
mûemlék épület teljes felújítása várhatóan tavasszal fejezõdik be. 

Tájékoztató a parkolásról 

Megemlékezés 
a Magyar Kultúra Napján
A Budavári Önkormányzat koszorúzással 

egybekötött megemlékezést tart 
2011. január 22-én, 

a Magyar Kultúra Napján 10.00 órától 
Kölcsey Ferenc szobránál, 

a Batthyány téren.
A megemlékezésre 

szeretettel várunk mindenkit!
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Életbe lépett az egykulcsos, 16%-os arányos csa-
ládi adózás, a lakosság kétharmada számára
nem változik a gáz ára, jelentõs változások lesz-
nek a nyugdíjrendszerben, a családtámogatá-
sokban, a közfoglalkoztatásban és megkezdõ-
dött Magyarország fél éves soros EU-elnöksége.
Összeállításunkban az elmúlt fél évben elfoga-
dott, január elsejével hatályos legfontosabb tör-
vényekrõl adunk tájékoztatást.

Egykulcsos, arányos, családi adórendszer

Mindenkit érintõ változás, hogy 2011. január 1-jé-
vel életbe lépett Magyarország eddigi legalacso-
nyabb, 16%-os egykulcsos adórendszere, amely-
nek köszönhetõen mindenki keresetével arányo-
san adózik. Az új adórendszer legnagyobb nyerte-
sei azok a munkavállalók, akik gyermeket nevel-
nek. Számukra jelentõs támogatást jelent a családi
adórendszer bevezetése - bruttó keresetüktõl és a
gyermekek számától függõen - havi több ezer, de
akár több tízezer forinttal marad több a fizetéskor
a borítékban. A családi adólap-kedvezmény – az
eltartottak számától függõen – kedvezményezett
eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy
és kettõ eltartott esetén 62. 500 forint, három és
minden további eltartott esetén 206 250 forint. 

Az intézkedés hatására, egy átlagos munkabér-
rel rendelkezõ gyermeket nevelõ szülõ eddigi net-
tó fizetésénél akár 10-20%-kal is többet kaphat fi-
zetéskor, illetve a többgyermekes családok több-
sége teljes mértékben mentesül a személyi jöve-
delemadó fizetése alól.

10%-os a társasági adó

Már fél éve, 2010. július 1-jén életbe lépett a tár-
sasági adó csökkentése, de 2011 lesz az elsõ teljes
adóév, amikor a hazai vállalkozások 500 millió fo-
rintos adóalapig a korábbi 19 % helyett mindösz-
sze 10 %-os társasági adót kell, hogy fizessenek.  A
versenyképesség további növelése érdekében a
kormány törvénybe foglalta, hogy 2013. január 1-
jétõl az arányosság jegyében teljesen egykulcsossá
alakítja a társasági adó rendszerét úgy, hogy álta-
lános jelleggel, az adóalap nagyságától függetle-
nül 10 százalékos lesz a fizetendõ társasági adó.

Csökken a kamatadó mértéke

2011. január elsejétõl az egykulcsos személyi jö-
vedelemadózás bevezetésével a kamatjövede-
lemre háruló adó kulcsa is 20%-ról 16%-ra
csökken. Ezzel egyidejûleg a nyitott „adózási kis-
kapuk” bezárulnak: jövõre kamatadót kell fizet-
ni a nyitott kamatperiódusú, 2006. szeptember
1-je elõtt kötött betét-, folyószámla-, bankkártya-
és takarékbetét-konstrukciók kamatára, vala-
mint a 2006. szeptember 1-jét megelõzõen kö-
tött életbiztosítási szerzõdéshez kapcsolódó be-
fizetés hozamára is. A rendelkezés a számlákon
lévõ teljes összeget érinti, azonban a befizetések
idejétõl függetlenül csak a 2010. december 31-
ét követõ idõszakra járó hozamból kell levonni
a kamatadót.

Új lehetõség a hazai vállalkozásoknak

Az elmúlt félévben több, a hazai vállalkozásokat
segítõ állami támogatású hitelprogramot indított
a kormány. Január 1-jétõl újabb, lehetõség nyílik
meg a hazai vállalkozások elõtt: Széchenyi Önerõ
Hitel Program indul a pályázati források nagyobb
arányú kihasználása és a sikeresen megvalósuló
projektek számának növelése érdekében (a hitel
maximum 50 millió forintos, legfeljebb 10 éves
futamidejû). Ez lehetõvé teszi, hogy akár önerõ
nélkül vagy minimális önerõvel kezdjen valaki si-
keres vállalkozásba.

Nõ a minimálbér

2011. január 1-jétõl a minimálbér havi 78.000 Ft,
a garantált bérminimum havi 94.000-Ft. A mun-
káltatók és a munkavállalók megállapodása sze-
rint 2011-ben 4-6%-os az ajánlott béremelés mér-
téke. Akinek csökkenne a bére a közszférában, az
kompenzációt kap. A kompenzáció a költségveté-
si szerveknél bármely érintett (közalkalmazotti,
köz- és kormánytisztviselõi, fegyveres vagy igazság-
ügyi) jogviszonyban foglalkoztatottra kiterjed.

Családtámogatások

Két évrõl három évre emelte a GYES idõtartamát
a szociális és családügyi törvények módosításával
a kormány. Megteremtette az örökbefogadói
GYES lehetõségét, amelyet a gyermek 10 éves ko-
ráig 6 hónap idõtartamra vehetnek igénybe az
örökbefogadó szülõk. Visszaállították azt a gyakor-
latot is, hogy ha egy édesanya visszamegy dolgozni,
akkor csak a részmunkaidõs, heti 30 órás munka-
idõ mellett kapja meg a GYES-t, a nyolcórás mun-
kaidõ mellett már nem.

2011. január elsejétõl a kormány az otthonte-
remtés elõsegítése érdekében egy új kedvezményi
szabályt épített be az illeték törvénybe. A rendel-
kezés alapján az elsõ lakását megszerzõ, 35. életév-
ét be nem töltött fiatal kérelmére az adóhatóság
automatikusan legfeljebb 12 havi pótlékmentes
részletfizetést biztosít a lakásvásárlást terhelõ ille-
ték megfizetésére.

Szigorúbb büntetés a falfirkálóknak

Január elsejétõl a bûnüldözõ szervek szigorúbban
léphetnek fel a falfirkálókkal szemben. Kerü-
letünk országgyûlési képviselõje dr. Nagy Gábor
Tamás kezdeményezte, hogy a Büntetõ törvény-
könyvben a graffitizés mint a társadalomra veszé-
lyes jelenség, a rongálás egyik tényállásaként je-
lenjen meg. Ez azonban nem jelenti feltétlenül a
börtönt, mint ahogy néhány sajtótermékben
megjelent. A szigorítással lehetõség nyílt a bünte-
tõjog által nyújtott széleskörû eszköztár alkalma-

zására, amelyek elsõsorban a közmunkára, a jóvá-
tételre, illetve az eredeti állapot helyreállítására
helyezik a hangsúlyt. Tevékeny megbánás esetén
– ha valaki elismeri a bûncselekmény elköveté-
sét, együttmûködik a hatóságokkal és saját maga
megtisztítja a falat, akkor – adott esetben nem
szabható ki büntetés.

Átalakul a közfoglalkoztatás

Megszûnik a rendelkezésre állási támogatás
(RÁT) és helyette bérpótló juttatás (BPJ) lesz.
Ennek mértéke megegyezik a jelenlegi RÁT ösz-
szegével, azaz a mindenkori öregségi nyugdíj mi-
nimuma, 28500 forint. 2011-ben legalább 30
nap munkaviszonnyal kell rendelkeznie annak,
aki a rákövetkezõ évben, 2012-ben bármilyen el-
látásban szeretne részesülni. Ha valakinek nincs
meg a 30 nap munkaviszonya, ezt a feltételt úgy is
lehet teljesíteni, hogy hat hónapig munkaerõ-pia-
ci képzésben, programban vesz részt.

Jövõre bõvül a közfoglalkoztatásban résztvevõ
munkáltatók köre is. Januártól a cégek - ha hátrá-
nyos helyzetû munkanélkülit szeretnének foglal-
koztatni - a vállalkozásban, akkor maximum 8
hónapig a bruttó bér- és járulék 70 százalékát kap-
hatják meg támogatásként, és ez 4 hónapos foglal-
koztatási kötelezettséggel társul. A Start és a Start
Extra kártyának a kedvezményeit is lehetõség lesz
igénybe venni a továbbfoglalkoztatási 4 hónap
alatt.

Nõk részmunkaidõs foglalkoztatása

Január 1-jétõl azok munkaadók, akik készek rész-
munkaidõs foglalkoztatást is nyújtani a nõknek
eddigi 27%-os TB járulék helyett mindössze
20%-os járulékot kell, hogy fizessenek.

Emelkednek a nyugdíjak

2011. január 1-jétõl többet hoz a postás, ugyan-
is infláció fölött, 3,8%-kal emelkednek a nyug-
díjak.

Nõk kedvezményes nyugdíjazása

40 év munkaviszony után minden nõ nyugdíjba
mehet, az errõl szóló törvényt december 20-án fo-
gadta el az Országgyûlés. A jogosultsági idõbe be-
leszámít a keresõ tevékenységgel járó biztosítási
vagy azzal egy tekintet alá esõ jogviszonnyal szer-
zett szolgálati idõ, valamint a gyermekneveléssel
szerzett szolgálati idõ legfeljebb 8 évig (a terhessé-
gi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díj-
ban, gyermekgondozási segélyben, gyermekneve-
lési támogatásban eltöltött idõszak). Öt gyer-
mek felnevelése esetén viszont egy évvel, minden
további gyermek esetén pedig újabb egy-egy évvel,
de összesen legfeljebb hét évvel csökken a nyug-
díjjogosultság ideje.

Azok az édesanyák, akiknek súlyosan fogyaté-
kos, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére
tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, elegen-
dõ a 40 év helyett 30 év jogosultsági idõt igazolni.
A jogosultsági idõbe nem számít bele a tanulmá-
nyi idõ, a munkanélküli ellátás és a megállapodás
alapján fizetett nyugdíjjárulékot a kedvezményre
való jogosultság szempontjából nem veszik figye-
lembe. 

Átalakul a nyugdíjrendszer

2011-ben megkezdõdik a nyugdíjrendszer átala-
kítása. Megszûnik a kötelezõ magánnyugdíj-pénz-
tári tagság, és ezzel együtt a kormány megszünteti
a magánnyugdíj-pénztárakba történõ átutaláso-
kat. A munkavállaló választhat, hogy az állami
nyugdíjrendszer tagja lesz, vagy önkéntes alapon
magánnyugdíj-pénztárba teljesít nyugdíjcélú be-
fizetéseket. Ezeket kiegészítheti még önkéntes
megtakarításokkal. 

A nyugdíjjárulékból keletkezõ bevételeket a
kormány kizárólag két célra használja fel. Az elsõ,
hogy a nyugdíjjárulékból származó bevételeket a
nyugdíjak kifizetésére fordítja. A másik fontos
cél, hogy a kormány e bevételeket az állam, a gaz-
daság, a lakosság terheinek csökkentése érdeké-
ben az elmúlt 8 évben elszabadult államadóság
csökkentésére fordítja. 
Annak a munkavállalónak, aki önkéntes magán-
nyugdíj-pénztári tag szeretne maradni, 2011. ja-
nuár 31-ig kell nyilatkoznia errõl és munkáltató-
jukat is értesíteni. Az állami nyugdíjrendszerbe
visszalépõk számára az állam garantálja az egyéni
számlavezetést, az esetleges reálhozam adómen-
tességét, és a magánnyugdíj-pénztárnál keletke-
zett veszteség kompenzálását.

Új gázár-szabályozás

A fogyasztók nagy részénél (1200 köbméter fo-
gyasztásig) egyáltalán nem változik a gáz ára. A fo-
gyasztók 9%-ánál (1200-1500 köbméter között)
is csupán minimális 0,7%-os növekedés várható.
Ebbe a két kategóriába esik a nyugdíjasok és az át-
lagos lakást fenntartó magyar családok tetemes
része. A többi (1500 köbméter fölötti) fogyasztó
esetében sem éri el sehol az árnövekedés a két-
számjegyû mértéket.

2011. április 30-ig nem változik a jelenlegi gáz-

és távhõ ártámogatási rendszer. Azok a szociáli-
san rászorultak, akik 2010-ben jogosultak voltak
az energiaár támogatásra 2011. április 30-ig auto-
matikusan jogosultak maradnak, vagyis nekik ja-
nuárban ez ügyben nincs szükség ügyintézésre.
2011 szeptemberétõl azonban megváltozik az
energia-ártámogatási rendszer, beépül a lakás-
fenntartási támogatásba, és hagyományos fûtésre
(pl. szén és fatüzelésre) is igénybe vehetõ lesz, áp-
rilist követõen új kérelmek beadására lesz szük-
ség, amelyeket az eddigi gyakorlattól eltérõen az
önkormányzatok fognak elbírálni.

Kettõs állampolgárság

2011-ben Magyarország megnyitja a lehetõséget
a határon túli magyarok számára, hogy kettõs ál-
lampolgárságot szerezzenek.  Az egyszerûsített
honosítási eljárás január 1-jétõl alkalmazandó.
Lényege, hogy nem kell Magyarországon letele-
pedni a határon túli magyaroknak a magyar ál-
lampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampol-
gársági vizsgát tenni, elegendõ a magyar nyelv is-
merete, és nem kell a magyarországi lakóhelyet és
megélhetést igazolni. Az állampolgárság megszer-
zésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a
www.allampolgarsag.gov.hu címen érhetõk el.

Médiaszabályozás

A januártól életbe lépõ új törvény hatálya kiterjed
a hírportálokra, internetes újságokra is. A jogsza-
bály meghatározza a közönség jogait és a sajtó kö-
telezettségeit is. A sok vitát kiváltó médiatörvény-
tõl az Országgyûlés a közszolgálati média helyzeté-
nek javulását, a kereskedelmi szolgáltatóktól a kö-
zönség jogainak fokozottabb figyelembevételét re-
méli. Az új médiatörvény új szabályokat vezet be a
kiskorúak és gyermekek védelmében, bevezeti pl.
a hatos karikát. Szabályozza a kötelezõ európai tar-
talom mennyiségét, védi a családokat és rendelke-
zik a nemzeti értékek bemutatásáról.

EU-elnökség

2011. január 1-jétõl, soros elnökként Magyar-
ország feladata lesz, hogy az Európai Unió napi-
rendjén szereplõ ügyeket a 27 tagállam közös ér-
dekeinek megfelelõen alakítsa. A magyar elnök-
ség négy prioritás mentén kíván dolgozni 2011
elsõ félévében: növekedés és foglalkoztatás az
európai szociális modell megõrzéséért; erõsebb
Európa; polgárbarát unió; bõvítés és szomszéd-
ságpolitika. 

A magyar elnökség honlapja: www.eu2011.hu.

Kormányhivatalok alakultak

Január 1-jétõl a fõváros és megyei közigazgatási hi-
vatalok jogutódjaként létrejönnek a kormányhiva-
talok, a kormány általános hatáskörû területi szer-
vei. A hivatalok megalakulásával párhuzamosan
az ország 29 pontján megkezdik mûködésüket a
Kormányablakok (www.kormanyablak.gov.hu),
amelyek az ügyfeleket segítik az állami hatóságok-
hoz tartozó ügykörökben. A kormányablakok cél-
ja, hogy az ügyfelek egyszerûen és gyorsan intézhes-
sék ügyeiket. A kormányablak széleskörû tájékoz-
tatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és me-
lyik hatóságnál intézheti; milyen kérelmet, forma-
nyomtatványt szükséges elõterjeszteni; segít a szük-
séges formanyomtatványok kitöltésében, a csato-
landó dokumentumok ellenõrzésében.

Felgyorsul a közigazgatási eljárások ügyintézése
is, ugyanis ezentúl naptári napokban, és nem
munkanapokban kell megállapítani a közigazga-
tósági hatósági eljárásokban a határidõket.

Fontosabb változások január elsejétõl

Január elsejétõl komolyabb büntetés is kiróható az épületeket elcsúfító graffitizõkre

A nagycsaládosoknak 2011. február 28-ig kell
jelezniük a gázfogyasztással összefüggõ kedvez-
ményre vonatkozó igényüket a Magyar Állam-
kincstár felé – a támogatás, megítélését követõen,
2011 januárjától érvényes.

A kormány által jóváhagyott sávos gázár-változás
elvének megfelelõen a lakossági fogyasztók ese-
tében éves fogyasztásra számolva 1200 m3 föld-
gáz az ármoratórium elrendelésekor életben lé-
võ árakon kerül értékesítésre, míg az efölött fel-
használt gázmennyiségre árváltozás került meg-
határozásra – errõl rendelkeznek a gázárak kép-
zéséhez kapcsolódó részletszabályok.  

A szabályozás a sávos rendszer mellett beveze-
ti a nagycsaládosokat megilletõ kedvezményt,
amit a három vagy annál több gyermeket nevelõ
család, vagy nevelõszülõ vehet igénybe. A ked-
vezmény mértéke három gyermekig 200m3/év
gyermekenként, a negyedik gyermektõl pedig
gyermekenként 300m3/év. Az önálló felhaszná-
lási hellyel, fogyasztásmérõvel rendelkezõ nagy-
családos háztartás a kedvezményt „természet-
ben” kapja meg, azaz a fentiekben bemutatott

sávos rendszerrel összhangban a kedvezményes
árú 1200 m3 fogyasztási földgáz-mennyiség nö-
vekszik meg a kedvezmény szerinti mennyiség-
gel.

Az önálló számlával, fogyasztásmérõvel nem
rendelkezõ lakásokból álló lakóépületben (tár-
sasházban) élõ nagycsaládos háztartás a fenti
kedvezményt a társasház számlájában érvényesí-
tett – a gyermekenkénti mennyiségnek megfele-
lõ – mértékû pénzbeli kedvezmény formájában
veheti igénybe. A kedvezménynek a családhoz
történõ eljuttatásáról a közös képviselõ köteles
gondoskodni a szociális gázár-támogatási rend-
szerben megszokottakhoz hasonló módon.

A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó jo-
gosultságot a Magyar Államkincstár kérelemre
határozatban állapítja meg. A kedvezmény 2011
januárjától jár majd a nagycsaládos fogyasztók-
nak. Az igénylõlapokat a Magyar Államkincstár
2011. január 15-ig juttatja el az érintett nagycsa-
ládos fogyasztókhoz, akik a kérelmet a 2011. feb-
ruár 28-ig nyújthatják be a Magyar Államkincs-
tár területileg illetékes kirendeltségéhez, ahol
azokat március 31-ig bírálják majd el.

Tájékoztatás a nagycsaládosok számára
igényelhetõ gázárkedvezményrõl
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Kész az idei költségvetés koncepciója 
(Folytatás az 1. oldalról)

A 2011. évi költségvetési rendelettervezet várha-
tóan február végén kerül a testület elé; addig is –
a korábbi gyakorlatnak megfelelõen – a képvise-
lõk által elfogadott átmeneti gazdálkodási rende-
let szerint mûködhet az önkormányzat: a mûkö-
dési kiadások vonatkozásában a 2010-es eredeti
költségvetés 1/12-ed részének megfelelõ összeg
használható fel havonta, valamint a tavalyról át-
húzódó kötelezettségek ellenértéke fizethetõ ki a
pénzmaradvány terhére.

Az idei költségvetési rendelet elkészítéséhez
irányelveket adó koncepcióról szintén döntöttek
a képviselõk. Ennek kapcsán dr. Lukácsné Gulai
Anna pénzügyi igazgató elmondta: a külsõ forrá-
sok várhatóan tovább csökkennek, így további ra-
cionalizálásokat kell végrehajtani az intézmények
gazdálkodásában – ám csak kisebb korrekciókra
van lehetõség, hiszen a takarékosság jegyében ko-
rábban már komoly átalakítások történtek, jelen-
tõs létszámcsökkentésre is sor került. Gulai
Anna pozitív változásnak nevezte, hogy az idegen-
forgalmi adó kivetésének joga a kerülethez ke-
rült, így a turizmussal kapcsolatos kiadásaiknak
immáron lesz fedezete. 

Tímár Gyula (Fidesz-KDNP), a Pénzügyi, Tu-
lajdonosi és Jogi Bizottság elnöke egyetértett az-
zal, hogy az intézmények kiadásait korlátozni kell
a pénzügyi egyensúly megõrzése érdekében, s
többek között arról is szólt, hogy új beruházáso-
kat csak szabad források terhére szabad elindíta-
ni. Vecsey András (Fidesz-KDNP) szerint arra kel-
lene törekedni, hogy a költségvetési kiadások leg-
alább 1%-át a sportolási lehetõségek megterem-
tésére fordítsák.

Iványi Tibor (MSZP), a Kulturális, Oktatási és
Sport Bizottság elnöke, valamint Miseje Balázs
(Jobbik) a Farkas Ferenc Zeneiskola tanulólétszá-
mának korlátozását kifogásolta. A jobbikos kép-
viselõ azt is problematikusnak találta, hogy a ze-
neiskola költözését követõen kisebb területe lesz
az intézménynek.

A pénzügyi igazgató az elhangzott észrevételek
kapcsán kifejtette: lehetõségeihez képest a sportra
is jelentõs összegeket fordít a kerület, a Czakó ut-
cai Sport- és Szabadidõközpontban – a vállalkozói
tõkével megvalósított wellness-központ mellett –
újabb fejlesztéseket terveznek. Dr. Lukácsné
Gulai Anna kiemelte, hogy a zeneiskolai oktatás-
hoz kapott állami normatíva csak a költségek töre-
dékét fedezi, így az önkormányzat ezentúl csak az
I. kerületben lakó, vagy az itt iskolába járó növen-
dékek felvételét tudja finanszírozni.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester jelezte,
hogy kevés olyan, az I. kerületihez hasonló önkor-
mányzat mûködik az országban, amely elmond-
hatja magáról, hogy kiegyensúlyozott pénzügyi
helyzetben van, nem éli fel vagyonát, s a kötelezõ
feladatain túl önként vállalt többletfeladatokat is
el tud látni magas színvonalon. Mindennek felté-
tele a fegyelmezett gazdálkodás; ha korábban
nem hozták volna meg fájdalmas döntéseiket,
most nem itt tartanának. A polgármester szerint
egy pozitív költségvetési koncepció született álta-
lános negatív tendenciák mellett – fontos ered-
mény, hogy 2011-ben sem kell hiányt tervezni és
hitelfelvételre kényszerülni. A költségvetési
egyensúly megtartása érdekében azonban korlá-
tokat kell szabni a kiadásoknak. Ez az oka annak
is, hogy az önkormányzat az úszásoktatás költsé-
gét már csak az alsó tagozatosok körében tudja át-
vállalni, mert csak azt tudják anyagilag támogat-
ni, hogy a kisiskolások az elsõ négy évben biztos
úszástudást szerezzenek – a nagyobbak úszásóráit
már a szülõknek kell finanszírozniuk.

A zeneiskola átköltöztetése kapcsán a polgár-
mester megjegyezte, hogy a Dezsõ utcai villaépü-
letben korábban ideiglenes jelleggel helyezték el
az intézményt, a Lisznyai utcai iskola tetõterének
beépítésével tudnak a leggazdaságosabban szín-

vonalas körülményeket biztosítani a zeneoktatás-
hoz. Nagy Gábor Tamástól megtudhattuk: arra
törekednek, hogy minden általános iskolában je-
len legyenek a zenepedagógusok, és – különösen
a könnyen szállítható hangszerek esetében – ne a
gyerekeknek kelljen egyedül, vagy az õket kísérõ
szülõkkel a zeneiskolába utazniuk.

Autóvásárláshoz kap támogatást a polgárõrség

A képviselõk jóváhagyták a Budavári Önkor-
mányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló hivatali tájékoztatót, majd módosították az
elmúlt év költségvetésérõl szóló rendeletet. Dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester a módosítások
kapcsán kiemelte, hogy a Lisznyai utcai Általános
Iskola tetõterében készülõ zeneiskolai termek ki-
vitelezése a tervezettnél gyorsabb ütemben halad,
ezért a felújítási kiadások elõirányzatát 23 millió
forinttal kellett megemelni. A Horváth-kert ren-
dezése ugyanakkor az idei évre áthúzódott, ezért
a 2010-es elõirányzatból 27,5 millió forintot zá-
roltak, s ebben az évben teremtenek hozzá fedeze-
tet. Megemlítette azt is, hogy az I. kerületi Ké-
szenléti Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesület
2,5 millió forintos mûködési támogatásából 1,25
millió forintot más címen, gépkocsi-vásárlásra
használhat fel a szervezet. Vecsey András (Fidesz-
KDNP) közbiztonsági tanácsnok az elõbbiekhez
hozzátette: a kerületi polgárõrség az Országos
Polgárõr Szövetségtõl félmillió forintot kapott,
így ebbõl a pénzbõl, valamint az önkormányzat
támogatásából le tudják cserélni az egyik leselejte-
zésre váró jármûvüket egy jobb állapotú, használt
autóra.

Növekedhet az idegenforgalmi adóbevétel

Egy törvénymódosítás adta lehetõséggel élve a
képviselõk úgy határoztak: 2011. január 1-jétõl
ne a fõváros, hanem a kerület szedje be a helyi
idegenforgalmi adóbevételeket. 1995-tõl egészen
mostanáig a Fõvárosi Önkormányzat vethette ki
Budapesten ezt az adónemet, melybõl a kerüle-
tek a forrásmegosztás rendszerén keresztül része-

sülhettek. Az I. kerület azonban egyértelmûen
vesztese volt ennek a rendszernek: hiába jelentõs
itt az idegenforgalom, s hárul ezáltal jelentõs
többletfeladat az önkormányzatra, minden év-
ben aránytalanul kevés adóbevétel jutott vissza.
Tavaly például a fõvárosban beszedett idegenfor-
galmi adóforintokból mindössze 1,58%-ot ka-
pott meg a kerület, ami összegszerûen 23,5 millió
forintot jelentett. Az önkormányzat számításai
szerint az önállóan kivetett, s helyben maradó
adóbevételbõl minimum 217 millió forint több-
let realizálódhat. Idegenforgalmi adót a vendégéj-
szakák után kell fizetni, ennek mértéke a szállás-
díj 3 százaléka.

Folytatódnak a bûnmegelõzési programok

Bûnmegelõzési cselekvési programot dolgozott
ki az önkormányzat az elkövetkezõ két évre. A
stratégia kiemelt figyelmet fordít a turizmus ne-
gatív kísérõjelenségeinek, így a tiltott szerencsejá-
ték és a zsebmetszés elleni küzdelemre, a kerületi
parkok védelmére, valamint a graffiti-megelõzés-
re és mentesítésre, emellett hangsúlyt kap a lakos-
ság szélesebb körû tájékoztatása is. Miseje Balázs
(Jobbik) köszönetet mondott a polgármesternek,
amiért a kezdeményezésére az Országgyûlés szigo-
rította a graffitizés szankcióit, ez szerinte hatéko-
nyabbá teheti a kerület megtisztítása érdekében
tett erõfeszítéseket. Dr. Nagy Gábor Tamás kö-
zölte, hogy Tóth Tamás budapesti rendõrfõkapi-
tányt már tájékoztatta a falfirkálással kapcsolatos
jogszabályi szigorításról, így a rendõrség ennek is-
meretében járhat el a rongálókkal szemben.

Mûemlékházak felújítására pályázik a kerület

Két vári mûemlék lakóház felújításához kér tá-
mogatást a kerület a fõvárostól. A Városrehabi-
litációs Alap terhére ismét a Kapucinus utca 9.
szám alatti mûemlék lakóépület teljes felújításá-
ra, valamint a Pala utca 8. számú mûemlék ház
részleges rekonstrukciójára pályázik az önkor-
mányzat. (A korábbi fordulóra beadott pályázat
azért nem vezetett eredményre, mert a megjelölt
határidõre a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
által kiadott építési engedélyek nem emelkedtek
jogerõre.) A Kapucinus utcai épület helyreállítá-
sának tervezett költsége 250 milló forint, a Pala
utcai beruházás ára pedig 350 millió forint –
ezekhez a 40%-os önrészt (100, illetve 140 millió
forintot) tudja biztosítani a kerület. 

Új cég a vári beléptetõ-rendszer üzemeltetésére

A november végén született testületi határozat-
nak megfelelõen, Budavári Kapu Kft. néven új
céget hozott létre az önkormányzat a vári belépte-
tõ-rendszer üzemeltetésére. Megválasztották a
társaság felügyelõ-bizottságának tagjait és elnökét

– ez utóbbi tisztséget Majoros Sándor vári lakos,
a Fidesz-KDNP korábbi képviselõje töltheti be. A
beléptetés üzemeltetésével ideiglenesen megbí-
zott önkormányzati céggel, az I. kerületi Ház-
gondnoksági Kft-vel kötött szerzõdést 2011. feb-
ruár 28-ig hosszabbították meg.

Új vezetõt választottak az I. kerületi Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai Intézet élére: Balas-
sáné Tüske Ágnest bízták meg az intézményve-
zetõi teendõk ellátásával. A Szent János Kórház
és Észak-budai Egyesített Kórházai tulajdonosi
felügyelõ tanácsába dr. Fejér Lászlót, az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság tagját delegálta a
kerület. -d-

Megkezdõdik a Budavári Iskola 
korszerûsítése  
Tavasszal kezdõdik meg a Budavári Általános Iskola
energetikai korszerûsítése. A munkálatok elvégzé-
séhez a Budavári Önkormányzat az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív
Programjából nyert 107 millió forint vissza nem té-
rítendõ támogatást. A beruházás keretében az isko-
la külsõ hõszigetelését, a nyílászárók cseréjét, a
padlásfödém szigetelését, valamint a fûtésrendszer
szabályozhatóvá tételét végzik el. A munkálatok
várhatóan jövõ év februárjában fejezõdnek be. A
korszerûsítéssel jelentõsen csökkenthetõ a fûtésre
felhasznált energia mennyisége. A környezetvédel-
mi szempont mellett nem elhanyagolható az sem,
hogy az alacsonyabb energiaszükséglethez alacso-
nyabb költség társul.

Bankkártyával is lehet fizetni
az ügyfélszolgálatokon
A Budavári Önkormányzat mindhárom Ügyfél-
szolgálati Irodáján lehet bankkártyával és átuta-
lással fizetni. A bankkártyás fizetésre a helyi bevé-
telek, többek között a közterület használattal kap-
csolatos díjak, a vári gazdálkodói várakozási hozzá-
járulások díja, a vári és Váron kívüli várakozási hoz-
zájárulások kiállításának díja („matricadíj”) fizeté-
sénél van lehetõség. Kérjük, hogy minél többen ve-
gyék igénybe ezt a lehetõséget, hiszen ez a fizetési
mód kényelmesebb és hatékonyabb ügyintézést
tesz lehetõvé, nem hosszabbítja meg az ügyintézési
idõt a postai befizetés és várakozás idõtartama. A
helyi adók - gépjármûadó, építményadó - befizeté-
se egyelõre technikai okok miatt bankkártyás mó-
don nem lehetséges, de átutalással befizethetõ. Az
átutalásra ügyfélszolgálati irodáinkon internet kap-
csolattal rendelkezõ számítógép – „ügyfélgép” – áll
az ügyfelek rendelkezésére.

Tájékoztató a pedagógus díszoklevelek
adományozásáról
A kerületünkben élõ nyugdíjas pedagógusok legké-
sõbb 2011. március 10-ig nyújthatják be a pedagó-
gus díszoklevelek /arany-, gyémánt-, vas- és rubin-
diploma) iránti, 2011. évre szóló kérelmüket. A ké-
relmeket az I. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzõi
Titkársága (Közoktatási, Mûvelõdési és Sport Re-
feratúra) fogadja, de benyújthatók a végzettséget
adó fõiskolákhoz, egyetemekhez vagy azok jogutód
intézményeihez. Hivatalunk elérhetõsége: 1014
Budapest, I. Kapisztrán tér 1. II. emelet 204.
AA  ppeeddaaggóógguuss  ddiipplloommaa  aaddoommáánnyyoozzáássáánnaakk  ffeellttéétteelleeii::  
AArraannyyddiipplloommaa  iiggéénnyyllééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  ookkmmáánnyyookk::
- az 50 évvel ezelõtt szerzett oklevél fénymásolata,
- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigazgató-
jához,
- rövid szakmai önéletrajz,
- a munkakönyv 9-12. oldalainak fénymásolata
vagy munkahelyi igazolás az ott eltöltött évekrõl
(melynek minimum 30 évnek kell lennie).
GGyyéémmáánntt--,,  vvaass--  ééss  rruubbiinnddiipplloommaa    iiggéénnyyllééssééhheezz
sszzüükkssééggeess  ookkmmáánnyyookk::
- az elõzõ adományozott (arany-, gyémánt-, vas-)
oklevél fénymásolata,
- rövid szakmai önéletrajz,
- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigazgatójához.
A díszoklevél iránti kérelem beadásához szükséges
egy adatlap kitöltése, amelyen fel kell tüntetni az
adóazonosító jelet és a társadalombiztosítási azo-
nosító jelet (TAJ szám). Felvilágosítás: Koppányi
Csabáné  458-3056

Társasházi közös képviselõk fóruma
A Társasházi Közös Képviselõk Egyesülete idei el-
sõ összejövetelét 2011.  január 25-én, kedden 17
órakor tartja a Pajtás étteremben (Budapest, I.
ker., Gyorskocsi u. 11-13.) A megbeszélés témái: A
módosított új társasházi törvény, különös tekintettel
a független könyvvizsgálói tevékenységre. A gáz-ár
kompenzáció új rendje, és a közös képviselõk ezzel
kapcsolatos teendõi. Az egyesület átalakulása, új bí-
rósági bejegyzése, szervezeti és mûködési feltét-
eleinek megváltozása.

RRöövviiddeenn

Januártól a kerület szedheti be az idegenforgalmi adót

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2011. január
elsejétõl a helyi építményadó és telekadó mérté-
ke a 2009. évi inflációs rátához mérten, 4,2 szá-
zalékkal emelkedik. A fentiekbõl kifolyólag
2011. évben a telekadó 287,- Ft./m2-re, az épít-
ményadó 1.292,- Ft./m2-re, magánszemélyek
tulajdonában lévõ garázsok esetében, 18 m2-ig,
512,- Ft./m2-re változik.

Január 1-jétõl változnak a súlyos mozgáskor-
látozottság miatt igénybe vehetõ gépjármûadó
mentesség szabályai is. A korábbi szabályozás-
tól eltérõen a következõ évtõl nem csak a gép-
jármû tulajdonosa, hanem üzembentartója is
igényelheti a mentességet, évi 13.000,- Ft. ösz-
szeghatárig.

Továbbá felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a gépjármû tulajdonosának személyében
történõ változás esetén, a tulajdonosváltozást
december 31-ig jelentsék be az illetékes Ok-
mányirodán, ugyanis ha az érintett felek egyike
sem tesz eleget a fenti bejelentési kötelezettségé-
nek, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évé-
nek utolsó napjáig a korábbi tulajdonosnak kell
a gépjármûadót megfizetni.

Adózási kérdések, észrevételek esetén az Adó-
ügyi Csoport dolgozói készséggel állnak az ügy-
felek rendelkezésére ügyfélfogadási idõben
(hétfõ: 14-tõl 18 óráig, szerda: 8-tól 16:30 óráig,
péntek: 8-tól-12 óráig), illetve telefonon mun-
kaidõben bármikor.

Tájékoztató az adószabályok változásáról
BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  2222//22001100..  ((XXIIII..  11..))  KKtt..  rreennddeelleettee  aazz
ééppííttmméénnyyaaddóórróóll  sszzóóllóó  2222//11999988..  ((XXIIII..  2222..))  KKtt..  rreennddeelleett
((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll

11..  §§
A Rend. 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zések lépnek:

(Az adó alapja és mértéke) 
„6. § (2) a)  Az építményadó évi mértéke: 2011. év-

ben 1.293,- Ft./m2.
b) A 4. § (3) bekezdése szerinti adóalap után az adó

mértéke: 2011. évben 512,- Ft./m2.”
22..  §§

HHaattáállyybbaa  llééppééss
(1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  2233//22001100..  ((XXIIII..  11..))  KKtt..  rreennddeelleettee  aa
tteelleekkaaddóórróóll  sszzóóllóó  2299//11999955..  ((XXIIII..  2299..))  KKtt..  rreennddeelleett  ((aa
ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll

11..  §§  
A Rend. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (Az
adó mértéke)

„5. § Az adó évi mértéke 2011. évben: 287,-
Ft./m2.”

22..  §§  
HHaattáállyybbaa  llééppééss

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

RReennddeelleetteekk

dr. Deák Ferenc     dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                       polgármester
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Az ünnepi fényekkel feldíszített Városháza aulájá-
ba december 23-án beköszöntött az elõ-karácsony.
A kerületi nagycsaládok, valamint a rendszeres tá-
mogatásban részesülõ gyerekek számára nem csupán
illúziónak tûnt, hogy a Szenteste elõtti napon, egy
gyönyörûen feldíszített fenyõ alól számukra is jut
ajándék. A meglepetés-csomagokban ugyanis min-
denki azt a társasjátékot, plüssállatot vagy könyvet
találta, amit szeretett volna…

A bensõséges hangulatú rendezvényre hatvanöt
család (valamennyiben három, illetve több gye-
rek nevelkedik), illetve kilencven támogatott
gyermek kapott meghívót. Kíváncsian érkeztek
mindannyian; az óvodások közül sokan még a ka-
bátlevétellel sem kívántak bajlódni, úgy ahogy
voltak: kesztyûben, sapkában leültek az elsõ sor-
ba, nehogy lemaradjanak a mûsorról. A Buda-
vári Önkormányzat hatalmas karácsonyfája a na-
gyobbakat is elvarázsolta, így aztán még az is ér-
deklõdéssel figyelte az eseményeket, aki esetleg a
belépéskor még arra készült, hogy körbefutja az
aula kerengõjét.

A vendégeket Judák Barnabásné dr. Varga-
Kovács Emese Népjóléti Irodavezetõ meleg sza-
vakkal köszöntötte, majd a kicsik örömére a
Szélúrfi Társulat zenés mûsora következett. 

A kétszemélyes kompánia remekül ért a gyere-
kek nyelvén, így bevonva õket, velük közösen mu-
zsikáltak a regölõkrõl és a téli ünnepkör szokásai-

ról. Heinczinger Miklós és Hoppál Mihály kitû-
nõen képzett zenészek, mindketten a Misztrál
verséneklõ zenekar tagjai. Hangszereiket virtuóz
módon váltogatják. Miközben õk maguk a klasz-
szikus gitár, a furulya, a doromb, a duda és a brá-
csa mesterei, a gyerekektõl gyakran kérnek segít-
séget a különbözõ kolompok és csörgõk megszó-
laltatásához.

A közös játék után elérkezett az ajándékosztás

ideje. A családi kívánságlisták alapján a Népjóléti
Iroda, valamint a Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ munkatársai állították ösz-
sze a csomagokat, amelyek a karácsonyfa alatt vár-
ták a címzetteket. A névre szóló ajándékokat dr.
Jeney Jánosné alpolgármester  nyújtotta át a gye-
rekeknek. A legfiatalabb résztvevõ alig pár hetes
csecsemõ, a legidõsebb egy 23 éves, nappali tago-
zatos egyetemi hallgató volt. R. A.

A Városházán ünnepeltek a nagycsaládosok

Hagyományaihoz híven karácsonykor ismét ünne-
pi mûsorral és ajándékokkal lepte meg a kerületben
élõ idõs polgárokat az önkormányzat. A Krisztina
körúti T-COM székházban megtartott Karácsonyi
esten több mint háromszázötvenen vettek részt.

A Budavári Önkormányzat kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy megelõzze az idõskorban gya-
korta elõforduló, a mentális és testi egészségre
egyaránt káros elmagányosodás kialakulását.  A
tapasztalatok szerint különösen Karácsony táján
fontos, hogy mindenki közösségben ünnepel-
hessen, amihez az önkormányzat az immár ha-

gyományos „Egyedülállók Karácsonya” megren-
dezésével járul hozzá. A T-COM székházában
megtartott programon ezúttal több mint há-
romszázötven idõs ember szívét melengette meg
Szentpéteri Eszter és Elek Szilvia elõadómûvé-
szek mûsora. Az ünnepség végén az önkormány-
zat jóvoltából valamennyi vendég karácsonyi
ajándékcsomagot kapott. 

– Amikor az ünnepek táján kicsit megpihe-
nünk és visszatekintünk, tulajdonképpen az
idõrõl gondolkodunk. Arról az idõrõl, aminek
kettõs természete van, hiszen nem csupán elõre-
halad, hanem egyúttal körbe is jár, ezért érezzük

néha azt, hogy valójában semmi sem változik. A
változás és állandóság csupán nézõpont kérdése,
míg a felfedezni akaró fiatalok mindig a követke-
zõ pillanatot várják, az idõsebbek inkább a mara-
dandó, a már jól ismert felé fordulnak – hangsú-
lyozta a karácsonyi ünnepség résztvevõit köszön-
tõ dr. Nagy Gábor Tamás. A polgármester hozzá-
tette: az állandóság igénye korántsem egyszerû
kényelemszeretet, hanem a valódi értékek felis-
merése, olyan bölcsesség, ami csupán az idõ elõ-
re haladtával lehet az ember sajátja. 

– A jövõ hajszolásával a jelen megélését koc-
káztatjuk, ha pedig ezt tesszük, számtalan szép-
ségtõl fosztjuk meg magunkat. Hiszen szeretni, s
jónak lenni is csak most lehet – emlékeztetett
dr. Nagy Gábor Tamás, aki szerint az ünnepek
ezt a mindenkori pillanatot, a minket körbeöle-
lõ jelent mutatják meg.  

Adventkor Jézus születését várva saját gyerme-
keink jövõje is eszünkbe jut, abban reményke-
dünk, hogy sikeres és jó emberekké válnak.
Ahogyan Juhász Gyula fogalmazott, „Én az em-
beri jóságot fontosabbnak tartom az emberi
nagyságnál. Mert sok jó emberre inkább van
szükség, mint sok nagy emberre.”  Nehéz megfe-
lelni az elvárásoknak, hiszen a „jóemberségnek”
nincsen receptje, ezért nem jár diploma. Csak az
élettapasztalattal, könyvekbõl meg nem tanulha-
tó emberismerettel rendelkezõ idõsek tudják,
hogyan lesz valakibõl mégis igaz ember. Tõlük
tanulhatunk szépségrõl, jóságról, örök értékek-
rõl, õk azok, akik útmutatást adnak, hogy eliga-
zodjunk a világ dolgaiban. Ezért is kötelessé-
günk, hogy ne hagyjuk egyedül idõseinket, sza-
kítsunk rájuk minél több idõt, beszélgessünk ve-
lük és óvjuk õket tehetségünk szerint. -pp

„Sok jó emberre inkább van szükség, mint sok nagy emberre”

Idõseket köszöntöttek a szeretet ünnepén

Az elmúlt esztendõ utolsó Márai Szalonja december 14-én fogadta vendé-
geit az Úri utcai házasságkötõ teremben. Szigethy Gábor irodalomtörté-
nész emlékeztette a törzsközönséget, hogy ez immár az ötödik együtt töl-
tött karácsonyi délután a szalon történetében. Az ünnepi alkalomra két
üldögélõ porcelánangyalka került az alkalmi kiállítás középpontjába, fel-
idézve Rómeó és Júlia, azaz Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva szerelmét. Az
est házigazdája ezt követõen másnap délelõttre meghívta a közönséget a
Vígszínházba, ahol a Helikon kiadó gondozásában megjelent Álomszí-
nészpár címû kötet bemutatójára került sor. Gábor Júlia és Szigethy
Gábor a kötetben személyes tárgyak, fotók, levelek alapján idézi meg a két
nagy mûvész életét, s próbálja megfejteni titkukat. A kötetben eddig nem
publikált dokumentumok és másfél száz fotó is szerepel. 

Szigethy Gábor azt is bejelentette a közönségnek, hogy december 18-án
Ruttkai Évát Magyar Örökség-díjjal tüntetik ki.

A szalon közönsége ezúttal Szina Kinga, Maszlay István és Sárközi
József színmûvészek tolmácsolásában hallgatta a magyar költészet jeles
alakjainak verseit. Babits Mihálytól Szenci Molnár Alberten keresztül
Garay János, Kosztolányi Dezsõ és számos kiemelkedõ költõ verse hang-
zott el. A versek és irodalmi mûvek felolvasása során gyakran elõkerült az
angyal metaforája, amely a magyar történelemben szakrális szó: Szent
István és Szent Imre metaforája, majd jóval késõbb – Garay Jánosnál – a
szerelmes nõ szimbóluma.

Az irodalmi összeállítást követõen Vida Péter szekszárdi borász vallott
önmagáról. A csornai születésû szakember nem elõször járt a Márai
Szalonban. Egyéni filozófiája, mély humanizmusa családi történeteiben és
a természettel való viszonyában egyaránt tükrözõdik. A Vida-féle cabernet

franc, kékfrankos, merlot és zweigelt jelenleg 10 hektáron érlelõdik. A kö-
zönség a cabernet franc-ból kapott kóstolót. A karácsonyi áldomás mellé a
Fortuna étterem különleges pudinggal kínálta a vendégeket.

A 2010-es év utolsó Márai Szalonja régi karácsonyi híradófilmek vetíté-
sével ért véget.     

Világzene szólt 
az aulában

December 19-én a muzsika visszatérõ barátai
mellett sok kisgyerekes család is ellátogatott a
Városházára. A karácsony elõtti hangversenyso-
rozat keretében, a korábban fellépõ Scola Hun-
garica kórus, a Brass in Five fúvósötös és a
Purcell Zenekar barokk estje után, advent ne-
gyedik vasárnapján Bognár Szilvia és barátai
adtak koncertet.

Köszöntõ szavaiban dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester is az adventi muzsika sokszínûsé-
gére hívta fel a figyelmet. – A budavári muzsi-
kák sora a gregoriántól a világzenéig tartott.
Valamennyi együttes az öröm és a remény ze-
néjét hozta el,  az ígéretet, hogy karácsonykor
valami nagy dolog történik az emberiséggel –
mondta az est házigazdája, majd személyes sza-
vakkal mutatta be a fellépõ mûvészt és muzsi-
kus társait. – Bognár Szilvia az elmúlt évek
nagy felfedezettje, szólista és zenekarának éne-
kese, aki a népzenei hagyományt a világzené-
vel ötvözi. A polgármester elárulta, maga is
nagy kedvelõje az elõadónak, és kislányával,
családjával gyakran idézik a Harang csendül cí-
mû karácsonyi CD-én felcsendülõ sorokat. -
Jó, ha vannak közös zenei idézeteink, amelyek
ünneplõbe öltöztetik a szívünket – zárta kö-
szöntõ szavait dr. Nagy Gábor Tamás.

A hangverseny elõtt Balicza Iván, a Bécsi ka-
pu téri evangélikus gyülekezet igazgató lelké-
sze mondta el adventi gondolatait.  – A negye-
dik vasárnap az öröm vasárnapja, ezért az a szo-
kás, hogy az adventi koszorún a negyedik gyer-
tya rózsaszínû. A lelkész ünnepi szavait Pál
apostol a filippiekhez írt levelébõl idézett sor-
ra: „Örüljetek az Úrban mindenkor, örülje-
tek, az Úr közel” építette, e sor korabeli jelen-
tését vetette össze a napjainknak szóló üzenet-
tel.  – A mai korban sokan próbálják befolyá-
solni az emberek „örömközpontját”, de mind-
ez a hitetlenek próbálkozása. Az apostol üze-
nete nem mesterséges adalékokról, hanem a
Jézus Krisztusban megtalált örömrõl szól. Ha
van valaki, aki szeret minket, lehet örülni bete-
gen, rossz helyzetben is. A lelkész beszédében
hangsúlyozta, hogy a készülõdésnek része az Is-
tennel való megbékélés öröme, a bocsánatké-
rés és a megbocsátás.   

Bognár Szilviáról a jelenlévõk többsége tud-
ta, hogy már 18 évesen megkapta a Népmûvé-
szet Ifjú Mestere címet. Csakhamar a fiatalság
körében igen népszerû Anima Sound System
élén is feltûnt, mellyel elsõk között kísérlete-
zett a magyar népdal és az elektronikus zene
fúziójával. Az ELTE néprajzos hallgatójaként
a magyar énekes néphagyomány átalakulását
kutatta, közben a balkáni és kárpát-medencei
nemzetiségek többszólamú dalait éneklõ
Vándor Vokál együttessel járta Európát. Na-
gyobb ismertséget a világzenei porondon híres
Makám zenekarral való közös munka hozott
számára. Emellett meghívást kapott a Nyugat-
Európában közkedvelt flamand Kadril együt-
tes De Andere Kust címû lemezére, melyet
megannyi sikeres koncert követett. 

Az énekesnõ és fiatal muzsikusokból álló
együttese különleges zenei világot varázsolt a
városháza hatalmas karácsonyfája köré. Az
alapvetõen népi, illetve népi hatású dallamo-
kat a hegedû, lant, nagybõgõ mellett a modern
szaxofon és dob keltette életre. Mûsorukban
gregorián miserészlet, megzenésített versek, ka-
rácsonyi népi imádságok hangzottak el. Az ar-
chaikus dallamokat rendkívül korszerû feldol-
gozásban hozták közel a közönséghez.

roj

Költõk és angyalok a Márai Szalonban

Internet:
www.budavar.hu

Maszlay István, Szina Kinga, Szigethy Gábor, Vida Péter és Sárközi József a Márai Szalonban

A gyerekeknek igazi meglepetést okoztak a névre szóló ajándékok

Bognár Szilvia és muzsikus társai

A zenés mûsor után valamennyi vendég ajándékcsomagot kapott 
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Végre sor került az Európai Unió
Egész Életen Át Tartó Tanulás
Program „Let’s wipe out prejudi-
ces with Olive leaves on the way
to peace” nevû Comenius pályá-
zatának elsõ nemzetközi találko-
zójára Niegowa városkájában,
amely Lengyelország déli részén,
Katowicétõl 50 kilométerre fek-
szik. Hazánkat a Kosztolányi De-
zsõ Gimnázium két diákja és két
tanára képviselte a 2010. decem-
ber 6. és 10. között, hat ország
részvételével megrendezett talál-
kozón. 

Az öt napos kaland elsõ napja
utazással telt, reggel 7-kor indul-
tunk és fél hatra érkeztünk meg sûrû hóesésben
a lengyel iskolához, ahol már meleg teával, vacso-
rával vártak bennünket. Az üdvözlõ est sok ne-

vetéssel, ismerkedéssel és természetesen a Miku-
lás látogatásával telt. 

A második napon az egész csoport ellátogatott
az auschwitzi koncentrációs tábor múzeumába,
a látottak és hallottak örök tanulsággal szolgál-
tak mindenki számára. A buszból láthattuk a bir-
kenaui tábor hírhedt bejáratát, elborzadtunk a
tábor ködbe veszõ méretei láttán. Délután bejár-
tuk Krakkó városát, a Wawel királyi kastély, a
hangulatos utcák, egy spontán hógolyócsata vi-
dította fel a csapatot.

A harmadik napot a niegowai iskolában töl-
töttük. A foglalkozásokon minden ország kül-
döttsége bemutatkozott, megismerhettük az is-
kolát, a tanárokat és diákokat, délután a vendég-
látó és vendég diákok együtt sportoltak, majd
egy kiránduláson tekintettük meg a környéket,
meglátogattuk a nemrég korhûen felújított Bo-

bolice várát és sétáltunk a fagyos, de gyönyörû
erdõben a vár körül.

A negyedik nap reggelén Czestohowa vallási
zarándokhelyét, Jasna Gora erõdkolostort és a
híres fekete Madonnát tekintettük meg, dél-
után a diákok tekézni mentek, majd egy házibu-
liban búcsúztak el egymástól.
Az utolsó napon fájó szívvel búcsúztunk baráta-
inktól. A kilenc órás autóúton hazafelé volt
idõnk beszélgetni és felidézni a frissen szerzett
emlékeket. 

Bár az idõjárás a lengyelországi tartózkodás
alatt fagyos, ködös és zord volt, ez nem zavar-
hatta meg a résztvevõket abban, hogy az együtt
töltött idõ alatt minden perccel egyre jobban
megismerhessék egymást, barátságokat köthes-
senek és ezzel is közelebb kerülhessünk a pro-
jekt legfontosabb kitûzött céljához, az egymás-
sal szembeni elõítéletek eltörléséhez. Öröm
volt tapasztalni, mennyire lelkesek és tettre ké-
szek a fiatalok, milyen komoly eredményt hoz-
hat a Comenius projektekben való részvétel a
diákok idegen nyelvi képzésében. Nyilvánva-
lóvá vált a projekt fontossága a felnövekvõ eu-
rópai polgárok együttélése szempontjából. Az
elkövetkezõ két évben az iskolák közötti együtt-
mûködés további állomásain a nyelvtanulás
mellett az elõítéletek elleni küzdelem marad a
projekt legfõbb célja. 

Külön köszönet illeti a lengyel szervezõket,
akik alaposságukkal és kedvességükkel segítet-
ték a projekt résztvevõit és szívélyesen vendégül
láttak bennünket. Tökéletes példát állítottak
elénk, amely segíthet a magyarországi találkozó
sikeres megszervezésében és lebonyolításában. 

A projekt következõ állomása márciusban
Huittinen városában lesz Finnországban. Hoz-
zánk májusban jönnek a résztvevõk, és reméljük
õk is legalább olyan jól fogják magukat érezni,
mint mi náluk.

Tolnai-Illés Balázs, a Comenius projekt koordinátor

Elkezdõdött a fenyõfák elszállítása

A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. január 6-tól
emelt létszámú célgéppel és munkatárssal meg-
kezdte a kidobott fenyõfák elszállítását. A kukák
mellõl csak a két méternél kisebb fákat viszik el,
ezért arra kérik a lakosságot, hogy a nagyobb fe-
nyõket a kijelölt gyûjtõhelyeken rakják le. 

Idén is ingyenesen szállítja el az utcára került ka-
rácsonyfákat a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. A
mintegy félmillió, többnyire elszáradt, tûlevelét
vesztett növényt elõször feldarabolják, majd elége-
tik a fûtési gõzt és villamosáramot elõállító Fõvárosi
Hulladékhasznosító Mûben. A tervek szerint azon-
ban már nem sokáig, ugyanis a  fõváros azt tervezi,
hogy a ledarált karácsonyfákból komposztalap-
anyagot állít elõ a pusztazámori hulladéklerakóban. 
E mellett más hasznosítási módok is szóba kerül-
hetnek, a begyûjtött faanyag például az utcabúto-
rok javításakor tehet jó szolgálatot, míg az apríték
kiváló és teljesen környezetbarát síkosság-mente-
sítõként használható. Idén is sokan választották a
fabérleti lehetõséget, az így vásárolt gyökeres fák
egy része visszakerül természetes környezetébe,
másik részüket környezetvédõ szervezetek autó-
utakat övezõ védõsávokban ültetik el. 
II..  kkeerrüülleettii  ggyyûûjjttõõppoonnttookk::  Attila út - Alagút u. sarok,
Fehérvári kapu - Palota u. (parkoló), Czakó u. - Nap-
hegy u. sarok, Várkert rkp.- Fátyol u. sarok, Szilágyi
Dezsõ tér (parkoló),  Orom u. – Antal lépcsõ sarok,
Zsolt u. – Aladár u. sarok, Lánchíd u. 1. elõtt a par-
kolóban, Hunfalvy u. parkolóban.

December közepén érkeztek meg a Budai Várba a
Mátyás-templom újonnan kiöntött, illetve felújított
történelmi harangjai. A beépítés várhatóan több hó-
napot vesz majd igénybe, a harangok hangját elõször
várhatóan húsvétkor hallhatják a budapestiek. A
Mátyás-templom harangrekonstrukciós programjá-
nak megvalósításához szükséges pályázati önrészt a
Budavári Önkormányzat biztosította.

November 18-án szállították el a németországi
Passauba a Mátyás-templom megmaradt két tör-
ténelmi harangját. A teljes felújítást és áthango-
lást követõen a Szent Károly és a Szentháromság
harang, három újonnan öntött nagyméretû és
egy lélekharang társaságában decemberben tért
vissza a Budai Várba. Végleges beépítésükig a
testközelbõl csak kivételes esetben látható több-
tonnás harangokat a Mátyás-templom elõtt bárki
megtekintheti. 

A rekonstrukció, valamint az öntés és a besze-
relés több tízmilliós költségeire a Budavári Nagy-
boldogasszony Fõplébánia a Budavári Önkor-
mányzat segítségével 2008-ban nyújtott be pályá-
zatot a Norvég Alaphoz – derült ki a harangok
megérkezése alkalmából tartott sajtótájékozta-
tón. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester el-
mondta, hogy a kerület szerepvállalásának kö-
szönhetõen az egyház számára elõírt hatvan száza-
léknál lényegesen kisebb önrészre volt szükség a
támogatás elnyeréséhez, ugyanis az önkormány-
zat non-profit szervezetként elõnyösebb feltéte-
lekkel pályázhatott. 

– A Budavári Önkormányzat nem csupán a ne-
vét adta a kezdeményezéshez, hanem magára vál-
lalta a saját erõként meghatáro-
zott, összesen tizenhatmillió
forint befizetését is – tette hoz-
zá a polgármester, aki rámuta-
tott: az önkormányzat min-
denkor vállalt feladatának
tekinti, hogy segítse és bá-
torítsa azon kísérleteket,
amelyek megpróbálják ös-
szerakni múltunk elveszett
darabjait. Annál is inkább,
mert a Budai Várban a
történelem során számta-
lan érték pusztult el, az
utókor felelõssége, hogy
az elõdeink által létre-
hozott értékeket a
jelenben újra meg-
teremtsük. Ilyen
vállalkozás Déryné
szobrának újbóli
megfaragása, a ke-
rületi mûemléképüle-
tek rekonstrukciója vagy a
Mátyás-templom harangjainak

pótlása és felújítása. Utóbbi
különös jelentõséggel bír, hi-
szen a nándorfehérvári gyõ-
zelmet követõen éppen itt hir-
dették ki a déli harangszót el-
rendelõ pápai bullát – hívta
fel a figyelmet dr. Nagy Gábor
Tamás. Hangsúlyozta: a déli
harangszó jelképezi mindazt,
amivel Magyarország a 2003.
május elsejei csatlakozáskor
az Európai Unió közösségét
megajándékozta. A harangok
pótlása történelmi rehabilitá-
ció is egyben, arra emlékeztet,
amit a magyarság ezer év alatt
Európáért tett. Hogy a ha-
rangmentés története az utó-
kor számára is elérhetõ le-
gyen, a harangok öntésérõl,
felújításáról, valamint a to-
ronyba történõ végleges visz-
szahelyezésükrõl az önkor-
mányzat megbízásából egy
DVD film készül.

A harangrekonstrukciót
koordináló Mátéffy Balázs ar-
ról beszélt, hogy 2004-ben a
templom felújításának terve-
zésekor a harangok kimarad-
tak a támogatott fejlesztésbõl.
Ennek többek között az volt
az oka, hogy a XIX. század vé-
gén beépített rossz minõségû
kötõanyag miatt a templom-

torony állékonysága annyi-
ra megromlott, hogy na-
gyobb erõsségû szélben már

a két meglévõ harang moz-
gása is statikai problé-
mákat okozott. Ezért a
mostani rekonstrukció
keretében olyan meg-
oldást kellett keresni,
ami szavatolja a haran-
gok biztonságos mû-
ködését. Végül egy olyan harangszék ki-
alakítása mellett döntöttek, ami csök-
kenti az oldalirányú terhelést, ezzel le-

hetõség nyílt a hiányzó három nagy-
harang visszahelyezésére. 

A közbeszerzésen az a passaui
Rudolf Perner öntöde adta a leg-
jobb ajánlatot, amely a Szent
István, illetve az egri bazilikának

is készített harangokat. A megren-
delés három nagyméretû harangról

szólt, amit a német mûhely saját felajánlás-
ként egy Szent Margitról elnevezett 110 kilós

kis lélekharanggal egészített ki, hogy ezáltal is biz-
tosítva legyen a megfelelõ együtthangzás. Vala-
mennyi harangot a régi, 1723-ban öntött 800 ki-
ló súlyú Szentháromság-haranghoz hangolták, a
32 mázsás Szent-Károly ehhez képest egy kvinttel
mélyebben szól. 

Az újak közül a még tökéletesebb harmónia ér-
dekében a közel két tonnás XII. Pius-harang,
amelyre a pápa 1956-os szózatának egy részét is rá-
vésték, különleges dúr terces hangszínt kapott. A
Mátyás-templom harangjai elsõ alkalommal vár-
hatóan húsvétkor szólalnak meg.    

K. Á.

Önkormányzati segítséget kapott a plébánia

Megérkeztek a harangok a Mátyás-templomba

Kosztolányis diákok a Comenius programban

Irány a téli Lengyelország!

A Németországban felújított, több tonnás történelmi harangokat beépítésükig meg
lehet tekinteni a Mátyás-templom  elõtt

A legfontosabb közterek
között a Vérmezõ

Civilek, szakértõk és a lakosság bevonásával
összegyûjtötte a Budapest Metropolisz Régió vá-
rosfejlesztési szempontból legfontosabb harminc
közterét a Studio Metropolitana. A 30T(ér)
program részeként hamarosan megkezdõdhet a
Vérmezõ és a hozzá szervesen kapcsolódó terek,
valamint a maglódi fõtér funkciójának és hasz-
nosításának újragondolása.

Pályázatot írt ki a Studio Metropolitana az ön-
kormányzatok és civil szervezetek számára,
hogy megtalálja a fõváros és az agglomeráció
30 legfontosabb, legjobb fejlesztési adottságok-
kalrendelkezõ közterét. A kiválasztott terek
között kiemelt szerepet kaphat a Várkert, a
Batthyány tér, a Tabán, a Király utca, a Szent-
endrei HÉV-végállomás, az Örs vezér tere és az
Újpest-Városkapu, a legjobb fejlesztési adott-
ságokkal rendelkezõ köztérnek a Moszkva te-
ret választották. 

A Duna stratégia szempontjából a Moszkva
tér – Vérmezõ- Horváth kert -Tabán – Várkert
– Döbrentei tér – Móricz Zsigmond tér lánco-
lata kapott kiemelt figyelmet. 

A 30T(ér) program keretében önkormány-
zatok és civil szervezetek számára meghirde-
tett Köz-Tér Revitalizációs pályázat gyõztese a
Vérmezõ és a maglódi Petõfi tér lett, így hama-
rosan elkezdõdhet a két terület funkcióköz-
pontú újratervezése. A fejlesztõ folyamatba az
önkormányzatok mellett a környéken élõket
és a helyi civil szervezeteket is bevonják, a ter-
vek között lakossági fórum és ötletbörze szer-
vezése szerepel. Olyan többfunkciós közössé-
gi tér, identitásközpont létrehozása a cél,
amely valódi közösségi színtérként, társadal-
mi-kulturális közegként jelenik meg a város
kínálatában.  

Lapunk a Studio Metropilitana programfe-
lelõsétõl megtudta, hogy a Köz-Tér Revitali-
zációs pályázaton hét fõvárosi kerület és tíz
agglomerációs önkormányzat indult. A fõvá-
rosban a Budavári Önkormányzat Vérmezõ
pályázata nyerte el a Studio Metropolitana
Köz-tér csoportja által felajánlott közösségi ter-
vezési szolgáltatás fõdíjat. Demeter Anna el-
mondta, hogy a Vérmezõ funkcionális újra-
gondolása csak egy nagyobb kontextusban, a
Moszkva tér – Vérmezõ - Horváth kert - Tabán
– Várkert – Döbrentei tér – Móricz Zsigmond
köztér láncolat kontextusában, funkcionális
és szerkezeti kapcsolatainak újragondolásával
képzelhetõ el. Mindez azt jelenti, hogy a
Vérmezõ fejlesztése együtt jár a kapcsolódó te-
rek hálózatának megújításával. 

Hat nemzet diákjai a lengyelországi Bobolice vára elõtt

Krisztus-harang

Felhívás tehetséges 
tízéveseknek
A Kosztolányi Gimnázium (1012 Budapest,
Attila út 135.) felvételt hirdet negyedikes ta-
nulók részére nyolcosztályos gimnáziumi osz-
tályaiba. Jelentkezés: 2011. február 15-ig. Szü-
lõi tájékoztató értekezlet: 2011. január 17.
17.00 óra. Ingyenes elõkészítõ foglalkozások
idõpontja: 2011. jan. 15., 22., 29., febr. 5.,
12., 19., 26. 9.00-tõl – 11.00 óráig. Telefon:
375-2282
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testületének 27/2010. (XII.17.) Kt. rende-
lete az idegenforgalmi adóról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1)-(3) bekezdésében, valamint a 43. § (3) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi ren-
deletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. §

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ
testülete az Önkormányzat illetékességi területén 2011.
január 1-jétõl határozatlan idõre bevezeti az idegenfor-
galmi adót.
Az adókötelezettség, az adó alanya

2. §
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem
állandó lakosként az önkormányzat illetékességi terüle-
tén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adómentesség

3. §
Mentes a 2. § szerinti adókötelezettség alól:

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély,
b) a gyógyintézetben, fekvõbeteg szakellátásban ré-

szesülõ, vagy szociális intézményben ellátott magánsze-
mély,

c) a közép- és felsõfokú oktatási intézménynél tanulói
vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság
intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgála-
ti kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel
vagy telephellyel rendelkezõ, vagy a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 37. §-ának (2) bekezdése szerinti te-
vékenységet végzõ vállalkozó esetén, vállalkozási tevé-
kenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folyta-
tott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi
területén tartózkodó magánszemély,

d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévõ
üdülõ tulajdonosa vagy bérlõje, továbbá a használati jogo-
sultság idõtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában
álló üdülõ használati jogával rendelkezõ lakásszövetkeze-
ti tag, illetõleg a tulajdonos, a bérlõ hozzátartozója, vala-
mint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülõ haszná-
lati jogával rendelkezõ lakásszövetkezeti tag használati
jogosultságának idõtartamára annak hozzátartozója.

Az adó alapja
4. §

Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjsza-
kára esõ szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármi-
lyen jogcímen (például: üdülõhasználati jog) fizetendõ el-
lenérték (például: üzemeltetési költség).
Az adó mértéke

5. §
Az idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett vendégéj-
szakára esõ adóalap 3 %-a.
Az adó beszedésére kötelezett

6. §
A rendelet 2. §-a alapján fizetendõ adót:

a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és
az üdülõtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel
együtt az üzemeltetõ,

b) a szervezett üdülésre beutaltaktól a beutalójegy át-
adása alkalmával az üdülõt fenntartó szerv,

c) a fizetõvendéglátó szálláshelyen fogadott vendég
után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, ille-
tõleg a közvetítésre jogosított szerv,

d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (épít-
mény, telek) üdülés céljára történõ bérbeadása, ingyenes
használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevõjétõl
(használójától) az egész bérleti, használati idõre egy ösz-
szegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal ren-
delkezni jogosult szedi be.
Bevallási kötelezettség

7. §
Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról
tárgyhónapot követõ hó 15. napjáig benyújtandó adóbe-
vallást kell tennie.
Az adó befizetése

8. §
(1) Az idegenforgalmi adót a 6. § szerinti adóbeszedésre
kötelezettnek kell befizetni a beszedést követõ hó 15.
napjáig a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

(2) A fizetendõ idegenforgalmi adót az adóbeszedésre
kötelezett akkor is tartozik megfizetni, ha annak besze-
dését elmulasztotta.

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások
9. §

(1) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilván-
tartást (vendégkönyvet) vezetni, amibõl megállapítható
az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj
összege.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég ne-
vét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szál-
lásdíj és a beszedett adó összegét.
Értelmezõ rendelkezések

10. §
1. Hozzátartozó: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a ne-
velõszülõ, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az

élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett
élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér há-
zastársa, bejegyzett élettársa;

2. üdülõ: az ingatlan-nyilvántartásban üdülõként (üdü-
lõépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) fel-
tüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró épület.

3. szálláshely: egész éven át vagy csak idõszakosan,
üzletszerûen mûködtetett olyan létesítmény, amely éj-
szakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.

4. szállásépület: az a kereskedelmi egység, mely szál-
láshely-szolgáltatás nyújtására alkalmas, így különösen
az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján szállodának,
hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak,
vendégháznak, vadászháznak minõsülõ vagy ilyenként
feltüntetésre váró épület, épületrész.

5. szállásdíj: a szálláshely általános forgalmi adóval
csökkentett ára a kötelezõ reggeli és egyéb szolgáltatá-
sok nélkül.

6. vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is
magában foglaló vagy így elszámolt - legfeljebb 24 óra.
Záró rendelkezések

11. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a Htv., az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a további-
akban: Art.) valamint eljárási kérdésekben – amennyiben
a Htv. és az Art. másként nem rendelkezik a közigazgatá-
si hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.

12. §
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Fõvárosi
Önkormányzat által bevezetett idegenforgalmi adót an-
nak hatályon kívül helyezése idõpontjáig nem mûködtet-
heti.

13. §
E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

*   *   *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 25/2010. (XII.17.) Kt.
Rendelete a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 76. §-
ában foglalt felhatalmazás alapján, a Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete az át-
meneti gazdálkodásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2011.
évi költségvetési rendeletének megalkotásáig átmene-
ti rendelettel biztosítja a gazdálkodás folyamatosságát.

2. §
A Polgármester és az intézmények vezetõi jogosultak a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatot megilletõ
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésé-
re.

3. §
A mûködési kiadások vonatkozásában a 2010. évi erede-
ti költségvetés 1/12 részének megfelelõ összeg használ-
ható fel havonta. Az intézmények kiskincstári keretének
megállapítását is ennek megfelelõen kell végezni. Ettõl
eltérni csak a 2010. évi költségvetés terhére vállalt áthú-
zódó kötelezettségekkel összefüggõ kiadások esetében
lehet.

4. §
Beruházási, felújítási kiadások esetében a 2010. évi költ-
ségvetésben szereplõ feladatokra a jóváhagyott összeg
erejéig vállalható kötelezettség, illetve a 2010. évben kö-
tött szerzõdésekben vállalt kötelezettségek ellenértéke
fizethetõ ki a pénzmaradvány terhére. 

5. §
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010. évi
költségvetésérõl szóló többször módosított 2/2010. (II.
25.) Kt. rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet)
alapján vállalt pályázati saját források kifizetésre kerül-
hetnek a pénzmaradvány terhére. Ugyancsak kifizetésre
kerülhet a Képviselõ-testület döntésén alapuló, több
éves kihatással járó kötelezettségek 2011. évre esedékes
része.

6. §
A 2010. évi költségvetési rendelet általános tartalékában
meghatározott polgármesteri tartalék megmaradt össze-
gével a Polgármester 2011. évben rendelkezik.

7. §
Rendkívüli események – vis maior – fedezetére 10.000
e Ft keretet biztosít a Képviselõ-testület azzal, hogy an-
nak felhasználásáról a Polgármester dönt, a döntésrõl a
soron következõ képviselõ-testületi ülésen köteles tájé-
koztatást nyújtani.

8. §
A pályázatok benyújtásához szükséges önerõ fedezetére
100.000 e Ft keretet biztosít a Képviselõ-testület, mely-
nek felhasználásról 5.000 e Ft erejéig a Polgármester, azt
meghaladó összeg tekintetében az ágazati bizottság
dönt.
A Polgármester jogosult a pályázattal kapcsolatos elõké-
szítõ feladatokra – megvalósíthatósági tanulmány, szük-
séges tervek, pályázatírás – kötelezettséget vállalni, pro-
jektenként maximum 10.000 e Ft erejéig.

9. §
Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és rendel-
kezései a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépé-
sének napjáig hatályosak.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 24/2010. (XII. 17.) Kt.
Rendelete a 2010. évi költségvetésrõl szóló
2/2010. (II. 26.) Kt. rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen a Képviselõ-testület a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 2/2010.
(II. 26.) Kt. rendeletének (Továbbiakban: Rend.) módosí-
tásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat bevételei)

„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2010. évi módosított összes be-
vételi elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok állami
támogatásával együtt 11. 486. 530 e Ft-ban állapítja meg
az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

2. §
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai)

„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2010. évi módosított kiadási
elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival
együtt 11. 486. 530 e Ft-ban állapítja meg. 
Ebbõl:

- az intézmények módosított mûködési kiadását a 3/a.
sz. melléklet szerint

- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tarto-
zó szakfeladatok módosított mûködési kiadását a 3/c. sz.
melléklet szerint

- a céltartalékok és az általános tartalékék módosítá-
sát a 4. sz. melléklet szerint

- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a. sz. mel-
léklet szerint

- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. mellék-
let szerint fogadja el

- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgo-
zóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének mó-
dosítását a 14. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.”

3. §
A Rend. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgár-

mestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket –
500 millió Ft értékhatárig és 6 hónapon belüli lekötés ese-
tén – kamatozó betétben helyezze le az alább felsorolt
pénzintézetek közül annál a banknál, mely bank a legked-
vezõbb ajánlatot adta.

- Raiffeisen Bank Zrt.
- Erste Bank Zrt.
- UniCredit Bank Zrt.
- MKB Bank Zrt.
- CIB Bank Zrt.

Az 500 millió Ft és 6 hónapon túli befizetésekrõl átruhá-
zott hatáskörben a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság
dönt.”

4. §
Hatályba lépés
A Rendelet 2010. december 17-én lép hatályba.

*   *   *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének  21/2010. (XII. 1.) Kt.
rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet módo-
sításáról.

1. §
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, módosított 16/1995.
(XI. 30.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.) 20. §-a helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

„20.§
(1) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévõ

egyszemélyes gazdasági társaság legfõbb szervének ha-
táskörébe tartozó alábbi jogosítványokat a képviselõ-
testület gyakorolja:

a) az alapító okirat (alapszabály) megállapítása (jóvá-
hagyása) és módosítása,

b) az alaptõke (törzstõke) felemelése és leszállítása,
c) az egyes részvényfajtákhoz fûzõdõ jogok megvál-

toztatása,
d) a társaság más társasággal való egyesülésének, be-

olvadásának és megszûnésének, valamint átalakulásá-
nak elhatározása,

e) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény (továbbiakban: Gt.) 38. §-ban foglaltak kivételével a
felügyelõ bizottság tagjai, valamint az igazgatóság és a
könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, illetve díja-
zásának megállapítása,

f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó
döntést,

g) döntés mindazokban a kérdésekben, melyekkel a
Polgármester, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság, a
társaság igazgatósága, a felügyelõ bizottsága és a könyv-
vizsgáló a képviselõ-testülethez fordul.

(2) A társaság legfõbb szervének az (1) bekezdésben
fel nem sorolt egyéb, törvény vagy az alapító okirat (alap-
szabály) által hatáskörébe tartozó jogait a Pénzügyi,

Tulajdonosi és Jogi Bizottság gyakorolja, kivéve a társa-
ság 1 évet meg nem haladó idõtartamra megválasztandó
vezérigazgatójának, ügyvezetõjének kinevezését (meg-
bízását), továbbá a társaság vezérigazgatójának, ügyve-
zetõjének visszahívását, díjazásának megállapítását,
amely a polgármester hatáskörébe tartozik”

2. §
Ez a rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba.

*   *   *
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 26/2010. (XII. 17.) Kt.
Rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról szóló rendelet módosításáról
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
12/1999. (VI.25.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Ren-
delet) a következõk szerint módosul:

1. §
[Általános szabályok]

A Rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép: 

„8. § 
(1) Az ellátások megállapítására irányuló eljárás során
környezettanulmányt kell készíteni az

- ápolási díj,
- rendszeres szociális segély,
- idõskorúak járadéka,
- átmeneti segély
- normatív lakásfenntartási támogatás,
- gyógyszer-támogatási segély megállapításához.

A környezettanulmánynak ki kell térnie – a szociális kö-
rülmények általános leírásán túl- arra, hogy az igénylõ az
általa lakott lakásban milyen jogcímen lakik, ki a lakás tu-
lajdonosa, használója illetve haszonélvezõje. Nem kell
környezettanulmányt készíteni, ha az a Hivatalban az
igénylõ vagy családtagja egyéb ellátás iránt benyújtott
kérelme folytán két éven belül már rendelkezésre állt. Az
Önkormányzat szociális intézményei környezettanul-
mány készítésére felkérhetõk.”

2. §
[Hatásköri szabályok]
A Rendelet 16. §-ának (1) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„16. § 
(1) Az alábbi szociális ügyekben a Képviselõ-testület által
átruházott hatáskörben a Polgármester dönt:

b) Szociális tanulmányi ösztöndíj,
c) Átmeneti segély,
d) Születési támogatás,
e) Beiskolázási segély,
f) Temetési segély  (48. §. alapján),
g) Élelmiszertámogatás,
h) Természetbeni gyermekvédelmi támogatás,
i) Személyi térítési díj elengedése,
j) Gyógyszer-támogatási segély.”

3. §
[Gyógyszer-támogatási segély]
(1) A Rendelet 50/A. §-ával a pénzbeli ellátások új formája,
a gyógyszer-támogatási segély kerül bevezetésre:
„50/A. §  Gyógyszer-támogatási segély 

(1) Gyógyszer –támogatási segélyre jogosult az a szo-
ciálisan rászorult személy, aki közgyógyellátási igazol-
ványra nem jogosult, de betegsége miatt rendszeres
gyógyszeres kezelés alatt áll és, aki:

a) háztartásában egyedül él, és az egy fõre jutó havi jö-
vedelme nem haladja meg az öregségi  nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 270%-át, családos esetén az egy
fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjmini-
mum 220%-át; ; és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke a nyugdíjminimum  20 %-át eléri;

b) 80. életévét betöltötte és az egy fõre jutó havi jöve-
delme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 320 %-át; és a havi rendszeres
gyógyító ellátás költségének mértéke a nyugdíjminimum
20 %-át eléri.

(2) A segély megállapításához szükséges igazolások:
a) a háziorvos/kezelõorvos igazolása arról, hogy a ké-

relmezõ állandó gyógyszeres kezelés alatt áll, valamint a
havi orvosi vényköteles gyógyszerköltség összegérõl
szóló igazolás,

b) az igénylõ és családtagjai jövedelemigazolása.
(3) A gyógyszer-támogatási segély mértéke legfeljebb

az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 80 %-a.
(4) Gyógyszer-támogatási segélyre ugyanaz a kérel-

mezõ a segély felvételétõl számított három hónap eltelté-
vel válik ismét jogosulttá. Ilyen esetben a jogosultságot új
eljárás keretében kell elbírálni.

(5) Gyógyszer-támogatási segélyt ugyannak a sze-
mélynek évente legfeljebb három alkalommal lehet meg-
állapítani.

(6) Ugyanezen a jogcímen átmeneti segély nem igé-
nyelhetõ.”

4. §
Záró rendelkezések 

(1) E rendelet a 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát

veszti: - a 28 - 31. §.
dr. Nagy Gábor Tamás         dr. Deák Ferenc

polgármester                                              jegyzõ

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk

06-80-204-275Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekû ügyekben:
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,
221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnnee--
rraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék.
Telefon: 0630-304-3129.oo

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget kere-
sek, esetleg vásárolnék. Telefon: 202-2505, mobil: 06-
30-251-3800.oo

SSzzeerreetteettrree vágyó idõs ember eltartását, gondozását,
ápolását vállalom, de elõbb ismerjük meg egymást. Öz-
vegy ember vagyok. Szeretetet, biztonságot kínálok.
Telefon: 0620-971-7297.

NNaapphheeggyyeenn, Lisznyai utcában, 2 szobás, erkélyes, felújí-
tott lakás garázzsal (is) kiadó. Telefon: 0670-949-4013.

II..  kkeerrüülleett, Hattyú utcában 2 egymás fölötti 52 négyzet-
méteres alapterületû 2 szobás öröklakás eladó. V. emeleti
teljeskörûen felújított 23 Millió Ft, IV. emeleti 18,8 Millió Ft.
Telefon: 0620-935-3021. 

FFõõ utcában, a Külügyminisztériumnál 80 mégyzetmé-
teres bútorozatlan lakás 75 ezer Ft+rezsiért kiadó. Közve-
títõk kíméljenek. Telefon: 0630-432-2164.

KKrriisszzttiinnaavváárroossii 2,5 szoba-hallos, 94 négyzetméteres
lakás tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtés, 2
erkély, pince, belsõ kert. Telefon: 0620-973-7550.

ÖÖrröökkppaannoorráámmááss,,  õõssffeennyyõõss,,  kkeerrtteess,,  tteerraasszzooss,,  220022
nnééggyyzzeettmméétteerreess  iikkeerrhháázzffééll  aa  IIII//aa  kkeerrüülleettbbeenn  eellaaddóó..
NNaappppaallii,,  33  hháállóó,,  ééttkkeezzõõ,,  ddoollggoozzóósszzoobbaa..  22  tteerraasszz,,  22  aauuttóó--
nnaakk  ggaarráázzss  aa  hháázzbbóóll  vvaallóó  lleejjáárraattttaall..  22  ffüürrddõõsszzoobbaa,,  11  zzuu--
hhaannyyzzóó,,  22  kkoonnyyhhaa,,  ggaarrddrróóbb..  CCiirrkkóóffûûttééss..  IIrráánnyyáárr::  5511,,22MM
FFtt..  MMaaggáánnsszzeemmééllyyttõõll!!

II..  DDoonnááttii  utcában 100 m2-es reprezentatív, 2,5 szobás,
gázcirkó fûtéses polgári belméretû öröklakás, igényes be-
épített, gépesített konyhabútorral,  színvonalas burkola-
tokkal eladó. Irányár: 36 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-2203.

II..  TTáárrnnookk utcában egy házban lévõ 2 önkormányzati la-
kás (kertkapcsolatos 33 m2-es és tetõtéri 54 m2-es) örök-
bérleti joga átadó. Csereirányár: 9,5 M Ft és 16,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065. 

II..  AAvvaarr utcában 12 lakásos társasház legfelsõ (II.) eme-
letén 40 m2-es, 1,5 szobás, egyedi gázfûtéses, vízórás, vi-
lágos, felújítandó öröklakás eladó. Irányár: 9,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

GGyyeerrmmeekkeesseekk, kutyások! Közvetlen kertkapcsolatos,
önálló kertrésszel kialakított 52 m2-es, 2 szobás, loggiás,
összkomfortos, jó állapotú öröklakás a Toldy Ferenc utcá-
ban eladó. Irányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

II..  HHuunnyyaaddii János úton felújított épületben 120 m2-es, 3,5
szobás, egyedi gázcirkó fûtéses, jó állapotú, klasszikus pol-
gári önkormányzati lakás bérleti joga átadó ill. kisebb la-
kásra elcserélhetõ. Csereirányár: 21,9 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/964-7065. 

II..  BBuuddaaii Várban 215 m2-es, tetõtéri 3 szintes, 3 szobás, 4
félszobás, 3 fürdõszobás önkormányzati lakás örökbérleti
joga átadó vagy kisebbre cserélhetõ. Irányár: 70 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/964-7065.

II..  NNaapphheeggyy alján kertes társasházban, egy teljes lakó-
szinten lévõ 191 m2-es 2 lakásként kialakított (126 m2 +
65 m2), reprezentatív belterû 5,5 szobás, 2 fürdõszobás,
klasszikus polgári öröklakás eladó. Irányár: 49,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  PPaauulleerr utcában 3 öröklakás eladó: 59 m2-es, 2 szobás
(15,9 M Ft), 153 m2-es, 2 szintes, 6 szobás, 2 fürdõszobás
garázzsal (37,9 M Ft), 100 m2-es, 1 nappali + 3 hálószobás
(31,9 M Ft) Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/488-
2203.

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek! 72 m2-es, 2,5 szobás
(19,8 M Ft), 138 m2-es 3 szoba + 2 félszoba hallos, 2 für-
dõszobás (39,5 M Ft), 97 m2-es 3 szobás, 2 fürdõszobás
(35,9 M Ft), 42 m2-es, 1,5 szobás (15,5 M Ft) lakások örök-
bérleti joga elcserélhetõ. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/964-7065.

II..  VVéérrmmeezzõõ közelében polgári (3,40 m) belmagasságú,
hívóliftes épületben lévõ 101 m2-es 3,5 szobás, nagy étke-
zõkonyhás, erkélyes, egyedi gázfûtéses, átlagos állapotú
öröklakás eladó. Irányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.

SSzzoollggáállttaattááss

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Tel.: 202-2505, 0630-251-
3800.oo

TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZAAKK  KKÖÖZZÖÖSS  KKÉÉPPVVIISSEELLEETTÉÉTT,,  
SSZZAAKKKKÉÉPPEESSÍÍTTÉÉSSSSEELL,,  RREEFFEERREENNCCIIÁÁVVAALL,,  NNAAGGYY

GGYYAAKKOORRLLAATTTTAALL  VVÁÁLLLLAALLJJUUKK..  
TTEELLEEFFOONN::  00663300--997777--66661122..oo

VViillllaannyysszzeerreellééss. Fürdõkádbeli áramütés megakadályo-
zónak szerelése, továbbá minden lakás villany-hiba javítá-
sa, villanyfûtés, bojlerfûtés stb. felújítása. Telefon: 0670-
259-0089, 337-0338. Érdemes megõrizni!

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..  oo

RReeddõõnnyy javítás-kerítés, gurtni csere, szúnyogháló, relu-
xa, harmónikaajtó. Telefon: 0630-212-9919.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST-, 
-CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-

SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST 
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. oo

LLééppccssõõ, kapu, korlát, rács, elõtetõ, egyéb szerkezetek,
gipszkarton, víz- villanyszerelés. Redõny, rovarháló, rolet-
ta, reluxa javítás is. Telefon: 0670-278-1818.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛáltal minõsített vállalkozás.oo

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 0620-345-9963.

ZZáárraakk szerelése, javítása. 0-24 óráig. Megbízható mér-
nök. 0630-863-7680.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL, helyszínen, garanciával! Tele-
fon: 0630-712-2024.

EEzzeerrmmeesstteerrsszzoollggáállaatt - lakásszervíz! Szerelés, javítás fel-
újítás, fúrás, faragás, takarítás, ügyintézés! Szakember-
centrum nonstop! Tel.: 0630-960-4525. mindentegykez-
ben.hu.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa oktatás kezdõknek szigorlatig Pesten és
Budán, több évtizedes referenciákkal. Telefon: 250-2003,
0620-934-4456.

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, középszintû, emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat. Telefon: 213-7747, 0620-518-
2808.

HHuunnggaarriiaann language for foreigners. Magyar nyelv és iro-
dalom, francia nyelv és történelem oktatása szaktanártól.
szapld@t-online.hu. Telefon: 0630-484-6556.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fog-
szabályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázz--
hhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosí-
tott! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-
3016.oo

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AA  rreennddsszzeerreess  tteessttmmoozz--
ggááss,,  hheellyyeess  tteessttttaarrttááss,,  sszzaabbáállyyooss  lléélleeggzzééss,,  llaazzííttááss  ééss  aa
ssttrreesssszz  oollddáássaa  sseeggííttii  mmeeggõõrriizznnii  eeggéésszzssééggüünnkkeett..
HHééttffõõ  ééss  sszzeerrddaa  1188--1199..3300  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa,,
II..  kkeerrüülleett,,  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  00663300--440022--
44665577..oo

RReehhaabbiilliittáácciióóss torna idõseknek és lábadozóknak szak-
emberrel az Ön otthonában. Angol és francia nyelven is.
Telefon: 3630-432-2164.  

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Szolgáltatás

Egészség

A HIRDETÉSEK TARTALMÁÉRT ÉS A HIRDETÕKÉRT
A SZERKESZTÕSÉG NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET!

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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SZÉNA TÉR PATIKA

AAKKCCIIÓÓSS  AAJJÁÁNNLLAATTAAIINNKK::
LLaaccuullaatt  AAkkttiivv  ffooggkkéémm  7755  mmll  

885 Ft é669900  FFtt
MMeerriiddooll  ffooggkkeeffee  1115 Ft é881100  FFtt

MMeerriiddooll  ffooggkkrréémm  1200 Ft é887700  FFtt
MMeerriiddooll  sszzáájjvvíízz  440000  mmll    1790 Ft é11332266  FFtt

DDrr..  TThheeiissss  EEcchhiinnaacceeaa  ccsseeppppeekk  5500  mmll    
1450 Ft é11119900  FFtt

DDrr..  TThheeiissss  lláánnddzzssááss  uuttiiffûû  sszziirruupp  110000  mmll    
1450 Ft é11119900  FFtt  

+ ajándék C-vitamin tabletta cinkkel
DDrr..  TThheeiissss  lláánnddzzssááss  uuttiiffûû  sszziirruupp  225500  mmll    

2500 Ft é22117700  FFtt  
+ ajándék C-vitamin tabletta cinkkel

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg  88..0000--2200..0000  óórrááiigg,,
sszzoommbbaattoonn  88..0000--1144..0000  óórrááiigg..  
11001155  BBuuddaappeesstt,,  SSzzéénnaa  ttéérr  11//aa..  

TTeelleeffoonn::  222255--77883300;;  tteelleeffaaxx::    222255--77883322
wwwwww..sszzeennaatteerrppaattiikkaa..hhuu

PATIKA 
FITOTÉKA

HOMEOPÁTIA

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben
az ebek mikrochippel történõ ellátását és

regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874 
Kérjük éljen a lehetõséggel!

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év
feletti felnõtteket keres, hogy - mint mentorok és
oktatók - az olvasás elsajátításában segítsenek a
helyi általános iskolás diákoknak. Legyen Ön is a
Senior Mentor Program tagja: segítsen egy fiatal
diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmányi aka-
dályokat, dolgozzon együtt csapatban más idõ-
sebb felnõttekkel és kapjon havi ösztöndíjat!

A pedagógiai tapasztalat nem elõfeltétel. To-
vábbi információ: 0620-807-3268, www.civilval-
lalkozasok.hu, info@civilvallalkozasok.hu.
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Januári Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel
és szeretettel vár minden érdeklõdõt 2011. január
25-én 17 órakor az I. kerületi Házasságkötõ Terem-
ben. (Budapest, I., Úri u. 58.) Téma: Újesztendei gon-
dolatok. 

Vendégek: Eredics Salamon zenevirtuóz, Figula
Mihály borász, dr. Kosárka József diplomata, nagykö-
vet. Házigazda: Szigethy Gábor.

Régiók Találkozása
A Magyar Kultúra Napján, Liszt Ferenc emlékére cím-
mel, január 22-én 18.00 órai kezdettel ünnepi hang-
versenyt rendez székházában a Magyar Kultúra
Alapítvány (Budapest, I., Szentháromság tér 6.) Kö-
szöntõt mond: Dr. Koncz Gábor Ph.D a Magyar Kul-
túra Alapítvány igazgatója. Az esten többek között
Liszt Ferenc, Bartók Béla, Farkas Ferenc és Erkel
Ferenc mûvei hangzanak el hazai és határon túli mû-
vészek elõadásában.   

Emlékezés Julianus barátra
A Lánchíd Kör hagyományos Julianus barát megemlé-
kezését január 29-én, szombaton délelõtt fél 11 óra-
kor tartja a Hilton szálló Mátyás termében. Ez alka-
lommal Madas Edit irodalomtörténész tart elõadást
Rászkay Lea és a domonkos kódex irodalma téma-
körben. Az elõadás után megkoszorúzzák Julianus ba-
rát szobrát. A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.  

Várfok Galéria
(Budapest, I., Várfok u.)
Mulasics László: Zajok zátonyai. Megnyitó: 2011. ja-

nuár 24., hétfõ, 18 és 20 óra között. Megnyitja: Pataki
Gábor mûvészettörténész, a Magyar Tudományos
Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézetének
igazgató-helyettese. A kiállítás nyitva: 2011. január
25-tõl március 19-ig. 

Kiállítás és régizene klub
Január 20-án, csütörtökön az Ökumenikus Imahét

keretén beléül Molnár Kati akvarelljeibõl nyílik kiállí-
tás a Budai Református Egyházközség gyülekezeti
termében (Szilágyi Dezsõ tér 3.) a templomban
17.30-kor kezdõdõ ökumenikus alkalom után. 

Január 24-én, hétfõn újra Tabulatúra régizene klub
a Szilágyi Dezsõ téren. 19 órára szeretettel várnak
minden érdeklõdõt!

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás u.55.)
Stefanovits Péter Közös tér- grafikák, digitális nyo-
matok címû kiállítása február 3-ig tekinthetõ meg.
Nyitva tartás: keddtõl - péntekig  13-18 óráig, szom-
baton 10-14 óráig.  

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u. 48.)
Barcsay Jenõ Színekre bontva –Szitanyomatok  címû
kiállítása február végéig tekinthetõ meg. 

Országos Mezõgazdasági Könyvtár 
(Budapest, I., Attila út 93.)
Pekáry István (1905-1981) festõ, grafikus, textil-
tervezõ emlékkiállítása (Pekáry örökösök-gyûjte-
mény) 2011. január 31-ig látogatható hétköznapokon
9.00-18.00 óráig, hétvégén 10.00-16.00 óráig. A
belépés ingyenes. 

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, Szent György tér 2.)
XIX. Nemzet és mûvészet. Kép és önkép címû kiállí-
táshoz kapcsolódó programok: Szabadegyetemi elõ-
adás. 2011. január 20. csütörtök, 18 óra: A „nemzeti
filozófia” toposza a magyar filozófia történetében.
Perecz László filozófiatörténész, egyetemi tanár
(BME) elõadása. Helyszín: B épület, elõadóterem. A
szabadegyetemi elõadásokon való részvétel ingyenes.
CCssaallááddii  nnaapp
2011. január 15. szombat, 11 óra:  Mesélõ történelem.
A mesék segítségével átéljük és megjelenítjük a törté-
neteket, majd elkészítjük vitézi sisakunkat és vértün-
ket. Helyszín: D épület, földszint, Kõtár. Belépõdíj:
2000 Ft/1 szülõ, 3000 Ft/2 szülõ + max. 4 gyerek.
MNG Teázó 
2011. január 18. 14 órától Néprajzi motívumok a nép-
mûvészetben ás a képzõmûvészetben. A már koráb-
ban használt sablon vagy minta motívumának segít-
ségével, só és anilin festék használatával egyedi cso-
magolópapír készítése. Találkozás pont: C épület, in-
formációs pult. Belépõdíj: 300 Ft/fõ.
VVaassáárrnnaappii  KKóórruussmmuuzzssiikkaa
Vasárnaponként 11 órakor kórusmuzsikával várjuk
látogatóinkat. 2011. január 16. vasárnap 11.00: Aelia
Sabina Gitárzenekar. 2011. január 30. vasárnap
11.00: Vox Hungarica Nõikar. Helyszín: C épület, I.
emeleti kupolacsarnok. A programon az állandó kiál-
lításra váltott belépõjeggyel lehet részt venni.
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