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BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT  

KÖZMEGHALLGATÁS 2015 

 
 

I. BEVEZETŐ 
 
A Budavári Önkormányzat az éves közmeghallgatások során is bemutatja az előző évek-
ben elért eredményeket, illetve a közeljövő terveit. Az összefoglaló anyagok és a fényké-
pes prezentációk letölthetők az Önkormányzat hivatalos weboldaláról, a 
www.budavar.hu oldalról is.   
 
A fejlesztések, különböző programok megvalósítása során az a célunk, hogy olyan barát-
ságos lakókörnyezetet alakítsunk ki, amelyben mind az itt élők, mind pedig az ide láto-
gatók jól érzik magukat. Elkötelezettek vagyunk a hosszútávú, stratégiai fejlesztések 
iránt, amelyekhez a pénzügyi fedezetet a takarékos működés és a koncepcionális terve-
zés biztosítja. Bevételeink lehetőséget teremtenek arra, hogy folytassuk a fejlesztési és 
felújítási feladatokat. A közigazgatási és közoktatási reform eredményeként nagyobb 
figyelmet tudunk fordítani, a fejlesztésekre, intézményi felújításokra, városüzemeltetési 
feladatokra. Emellett kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a speciális helyi élethelyze-
tekre szabott ellátási formákkal, közösségi és kulturális programokkal is szolgáljuk az itt 
élőket.   
 

II.  A KERÜLET GAZDÁLKODÁSA 
 

Akárcsak a korábbi években, úgy a 2014-es és a 2015-ös esztendőről is elmondható, hogy 
a kerület költségvetése stabil pénzügyi alapokon nyugszik, a kiadások és a bevételek 
egyensúlyban vannak, és továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezünk. Mindez hozzá-
járul ahhoz, hogy hosszútávú célokat fogalmazzunk meg. Beruházásainkhoz a kerületi 
források mellett jelentős pályázati és állami forrásokat is igénybe tudtunk venni. Költ-
ségvetésünk főösszege közel 18 milliárd forint, melynek volumenét nagy mértékben 
meghatározza, hogy pályázati úton – elsősorban KÖZOP – jelentős nagyságrendű külső 
forrásokhoz jutottunk hozzá. Ennek köszönhető, hogy olyan fejlesztéseket tudunk meg-
valósítani, amelyek több évtizedes problémákat oldanak meg, illetve 10-20 évre megha-
tározzák a kerület fejlődési irányát. 
 
A költségvetésünk szerkezete is jól mutatja, hogy a „megteremtett javakat” nem elfo-
gyasztjuk, hanem fejlesztéseket valósítunk meg belőlük és tartalékot képezünk. Az ide-
genforgalmi adóból és a parkolásból származó bevétel folyamatos és jól tervezhető bevé-
teli forrássá vált. Azonban továbbra sem hagyjuk fellazulni a pénzügyi fegyelmet, és 
folytatjuk a racionális és takarékos működést mind a hivatal, mind pedig az intézmények 
tekintetében.  
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Bevételeink 
Bevételeink több forrásból tevődnek össze: ezek jellemzően az állami források, a fővárosi 
forrásmegosztás alapján a kerületnek járó iparűzési adóból származó bevétel, a bérleti 
díjak, a kerületi adók, a parkolási bevételek és a pályázati források.  
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A költségvetésünk főösszege 2015-ben közel 18 milliárd forint, ebből a tárgyévi bevétel 
13,2 milliárd Ft, az előző évek pénzügyi tartaléka pedig 4,4 milliárd Ft. Az állam az ön-
kormányzatok működését, a köznevelési feladatokat, a szociális-, gyermekjóléti és étke-
zetési feladatokat, valamint a kulturális feladatokat támogatja a feladatfinanszírozás 
rendszerén keresztül.  A korábbi évekhez hasonlóan a fővárosi forrásmegosztás rendsze-
rén keresztül részesülünk az beszedett iparűzési adóból. Fővárosi szinten várhatóan 207 
milliárd Ft lesz a befolyó iparűzési adó összege, ami 6%-os növekedést jelent a korábbi 
évekhez képest. Ebből a forrásmegosztásról szóló törvény alapján 101 milliárd forinttal 
jut a kerületeknek és 106 milliárd forint a Fővárosi Önkormányzat gazdálkodásába kerül 
át.  Ebből 8,3 milliárd forintot a közösségi közlekedés fejlesztésére kötelesek fordítani. A 
kerületek közötti megosztást szintén a forrásmegosztási törvény szabályozza rögzítve a 
százalékos arányt. A tortát 100%-nak tekintve kerültünk 1,5%-hoz jut, de az alacsonynak 
tűnő szám is közel 1,6 milliárd Ft-ot takar, ami jelentős súlyt képvisel a bevételeink kö-
zött. 
 
Pályázati források  
Bevételeink jelentős részét képezik a pályázati úton elnyert források. 2014-ben elkészült a 
Várkertbazár felújítása, a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési program azonban 
folytatódik. Ennek a projektnek a teljes költsége 10,9 milliárd forint, amelyet uniós for-
rásból finanszíroz a kerület. A költségek megoszlását a következő táblázat mutatja. A 
végrehajtást egy kis létszámú projekt csoporttal oldottuk és oldjuk meg, aminek teljes 
költsége leigényelhető a projekt terhére, így erre önkormányzati forrást nem fordítunk.    
 

 

 

Jelentős forrásokat nyertünk energetikai fejlesztésekre is. 2014. tavaszán  178 millió forint 
támogatást nyertünk a Budavári Önkormányzat óvodáinak és bölcsődéinek energetikai 
korszerűsítésére, afelújítás az Iskola utca bölcsődét, a Nyárs utcai óvodát, a Mészáros 
utcai óvodát és a Lovas úti óvodát, bölcsődét érintette. 2015 tavaszán újabb pályázati 
forrást nyertünk a Czakó Utcai Sport központ energetikai korszerűsítésére, az Iskola utca 
10. és az Iskola utca 16. szám alatt lévő épületekre. A munkálatok a nyáron kezdődnek.  
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Kerületi adók 
Bár a törvényi lehetőség adott, hogy az Önkormányzat újabb adókat vessen ki, jelentős 
forrásbővülésre nem számítunk, figyelemmel a lakosság és a vállalkozások teherbíró 
képességére. A 2014. adóévben a hátralékok behajtása és az adók beszedése sikeresen 
zárult. Építményadó adónemben az év közben megemelt bevételi előirányzat 566 millió 
forint lett. A hátralék ezen adónemben a korábbiakhoz képest csökkenő tendenciát mu-
tat. Telekadó adónemben az előirányzat 6 millió forint, ehhez képest 5,6 millió forint ke-
rült beszedésre. A hátralék csökkent az előző évekhez képest.  A legnagyobb változás az 
idegenforgalmi adók tekintetében volt. Kerületünkben a nagy árbevételt hozó szállások 
kapacitása nem változott, ellenben sok, kis létszámú, egyéb szálláshely létesült, ezért a 
bevételek csak kis mértékben emelkedtek, miközben a hátralékaink jelentősen csökken-
tek. A gépjárműadó tekintetében a hátralékok szintén csökkentek.  
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Bérleti díjak 
A lakbéreket sem 2014-ben, sem 2015-ben nem emeltük. Erre az Önkormányzat kiegyen-
súlyozott gazdálkodása és az alacsony infláció teremtette meg a lehetőséget.  A helyiség-
bérleti díjak esetében 2014 júliusától az alapterület függvényében csökkentettük a nem 
lakás célú helyiségek bérleti díját. A helyi vállalkozókat segítve, a 200–300 m2 alapterüle-
tű helyiségek esetében a csökkentés 5 százalék, a 301–400 m2 alapterületű helyiségek 
esetében 7, a 401–500 m2 alapterületnél 10, az 501–600 m2 alapterületnél 15, míg a 601 
m2 feletti helyiségeknél 20 százalék. 
A lakások és helyiségek bérleti díjából 1,6 milliárd forintos bevételünk van, amelynek 
beszedésére a Képviselő-testület a GAMESZ-t hatalmazta fel.   
 
Parkolás 
Jelentős bevételt biztosít a kerületnek a parkolás. A váron kívüli területeken nőtt a parko-
lók kihasználtsága. Júniustól megindult a fővárosi utak mellett is a parkolás-üzemeltetés 
– ez a bevétel a Fővárost illeti, de a rendezettebb viszonyokon túl gazdaságilag is előnyt 
jelent, mert a parkolással kapcsolatos általános költségeknek egy része megtérül, illetve a 
bevételek és kiadások különbözetének 5%-a illeti meg a kerületet.  A pótdíjak beszedésé-
ből is egyre magasabb összeg folyik be, nőtt a nyertes perek száma. Sajnos a külföldi 
rendszámú autók jelentős összegű pótdíj hátralékot halmoztak fel. A Budavári Kapu Kft. 
jelentős erőfeszítéseket tesz a kintlevőségek beszedésére. Elindult a szlovák és román 
rendszámú gépjárművek tulajdonosainak felkutatása, már vannak eredmények, de saj-
nos több ország nem ad ki adatokat a gépjárművek tulajdonosairól. Az erőfeszítésekre 
azért van szükség, mert látható, hogy a szlovák, német és román rendszámmal ellátott 
járművek tulajdonosai Budapesten élnek, de annak tudatában, hogy „nem lehet őket” 
utolérni, nem fizetnek parkolási díjat. Szükség lehet ezen esetekben a kerékbilincs hasz-
nálatára is, mely szintén jogkövetőbb magatartásra sarkallná a tulajdonosokat. 
 
Vagyongyarapodás  
A tavalyi évben ugyan csökkent a pénzkészlet, ezzel szemben azonban volt a vagyon-
gyarapodás, a fejlesztési kiadások jelentősen meghaladták az elmúlt 10 év átlagát. Ez a 
megállapítás akkor is igaz, ha az állami tulajdonon végrehajtott beruházási kiadásokat – 
Várbazár – figyelmen kívül hagyjuk. Az Önkormányzat eszközeinek főösszege év végén 
5,5 milliárd forinttal haladta meg az előző évit.  
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A korábbi évekhez hasonlóan csak minimális vagyonértékesítésre került sor. A bérlők – 
élve a kedvezményes vásárlás lehetőségével – 18 db lakást vásároltak meg, illetve a ko-
rábban megvásárolt lakások részletfizetéséből összesen 53 millió forint folyt be. 62,2 mil-
lió forintért értékesítettünk piaci alapon 7 db lakást, illetve 130 millió forint folyt be 
egyéb ingatlanok értékesítéséből.  
 
Kiadásaink 
A kiegyensúlyozott gazdasági háttérnek köszönhetően a költségvetésünk 19,4%-át for-
díthatjuk önként vállalt feladatok ellátására és finanszírozására. Évről évre jelentős ösz-
szegeket fordítunk többek között a társasház-felújítási pályázatra, a civil szervezetek tá-
mogatására és a kulturális és közösségi programokra valamint a szociális kiadásokra. Az 
idei évtől önként vállalt feladatként érzékenyítő foglalkozásokat tartunk az iskolákban.    
 

 

 
A működési költségek között számoljuk el az Önkormányzat Hivatalának fenntartási 
költségeit a Képviselő-testület és a bizottságok költségeit, a városüzemeltetési feladatok, 
szociális és kulturális kiadásokat, az ingatlanállományunk fenntartási kiadásait, valamint 
az intézményeink működtetésével összefüggő kiadásokat. 
 
A működési kiadások között a legjelentősebb az intézmények fenntartása, amire 3,8 mil-
liárd Ft áll rendelkezésre a költségvetésben. A zöldterületek – parkok, játszóterek – fenn-
tartására 120 millió fordítottunk, míg az utak karbantartására több mint 50 millió forin-
tot.  A kerület tisztaságáért az utóbbi években sokat tettünk és jelentős összegeket fordí-
tottunk takarítására. Napi rendszerességgel takarítunk olyan forgalmas területeken, ahol 
a FŐKEFE nem végez napi takarítását. Ilyen például a Batthyány tér, a Halászbástya és a 
Szentháromság tér. A GAMESZ keretin belül 60,5 millió Ft-ot költöttünk a takarító rész-
leg fenntartására, önként vállalt feladatként a társasházak előtt és helyett takarítjuk a 
járdákat is. A játszóterek tisztaságára is nagy figyelmet fordítunk, zárjuk a játszótereket 
és hetente takarítjuk őket. A térfigyelő kamerák üzemeltetésére 18 millió forintot, 
graffitimentesítésre pedig 1 millió forintot fordítottunk 2014-ben. Pályázatokkal támogat-
juk a civil szervezeteket, erre a célra 10 millió forintot biztosítottunk, és pályázatot hir-
dettünk a kerületi iskolák ünnepségeinek, programjainak a támogatására is.  
 
Jelentős összeget fordítunk a társasház-felújítási pályázatra, amely továbbra is töretlen 
népszerűségnek örvend. 2014-ben összesen 100 pályázat érkezett és a testület döntése 
értelmében 60 lakóközösségnek összesen 52,8 millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást nyújtott az Önkormányzat. A kerületi társasházak a pályázati forrásokkal együtt 
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összesen több mint 160 millió forint értékű felújítást valósítottak meg. 2015-ben összesen 
109 pályázat érkezett és 79 lakóközösség jutott vissza nem térítendő támogatáshoz.   
 
Az alábbi diagramok mutatják 2011 és 2015 között a kerületi Társasház és Épület Felújí-
tási pályázatok támogatásban részesült épületek számát és az általuk elnyert támogatá-
sok összegét. 
 

 

Az épület felújítási pályázaton túl a lakóépületek rendkívüli kamatmentes, valamint ál-
lamilag támogatott, az Önkormányzat által kamatmentessé tett - felújítási banki hitelt 
pályázhatnak meg. Az államilag támogatott felújítási célú banki hitelfelvételi pályázat 
esetében (ahol az Önkormányzata az óvadékot biztosítja, illetve 2007-től a kamatterheket 
is átvállalja) nagyobb volumenű felújítások finanszírozására vált lehetségessé. A tavasz-
szal, illetve ősszel kiírt pályázaton kamatmentes támogatás igényelhető legfeljebb 10 
éves futamidővel. A 2014-ben is kétszer hirdettünk nyilvános pályázatot, amelyre össze-
sen 8 társasház nyújtott be kérelmet. A megkötött szerződések alapján az óvadékkal 
együtt 10 millió forint hitelt vettek fel 10 éves futamidővel. Rendkívüli kamatmentes hi-
telt 2014-ben öt társasház igényelt.  
 
A fejlesztési kiadásaink összege közel 5,2 milliárd forint, ebből a Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program projekt elemeire 4,7 milliárd Ft-ot fordítunk. Jelentős összeget fordí-
tunk az intézmények felújítására, karbantartására, a közterületeinkre, műemléklakóháza-
inkra. 
 
III. FEJLESZTÉSEINK, BERUHÁZÁSAINK    
 

A pályázati forrásokból nyert támogatások és saját pénzügyi lehetőségeink megfelelő 
alapot biztosítanak ahhoz, hogy megvalósítsuk a fejlesztési elképzeléseket. Az alábbiak-
ban bemutatjuk az állami, fővárosi valamint a pályázati forrásokból és a saját forrásból 
megvalósított jelentősebb fejlesztéseket.  
 

1.) Állami beruházások  
Várkert Bazár  
A Várkert Bazár műemléki felújítása 2014. áprilisában fejeződött be, majd nyár végére 
elkészült a rendezvényterem és a királyi kert is. A palotákban számos kiállítást rendez-
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tek már, a Várkert Bazár megnyitása óta mintegy 100 ezer látogatót fogadott. A közeljö-
vőben egy első világháborús kiállítás nyílik majd.   
 
Dísz tér 17.  
Kormányzati beruházásban elkészült a Dísz tér 17. szám alatt az egykori Honvéd Főpa-
rancsnokság felújítása is. Az épület egy Zsolnay-kiállítással nyitott meg 2014. augusztu-
sában, július 5-től pedig nagyszabású Csontváry-kiállítás nyílik. A Dísz tér 17. számú 
épületben a festő 97 képe lesz látható a tervek szerint. 
 
Óvárosháza felújítása 
2014 őszén megkezdődött a Szentháromság téren az Óvárosháza épületének régészeti 
feltárása és felújítása. A középkori építészeti részleteket is megőrző épülettömböt a Ma-
gyar Nemzeti Bank átadta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítványnak. A tervek sze-
rint 2016 őszétől nemzetközi továbbképzési központ működik majd az Óvárosháza épü-
letében.  
 
Nemzeti Hauszmann Terv  
A kormány Nemzeti Hauszmann Terv a budai Várnegyed megújításáért névvel indított 
tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. Az erről szóló, 1377/2014 (VII.10.) Korm. hatá-
rozat szerint "a kormány egyetért azzal, hogy a budai Várnegyed védelme, megőrzése, 
méltó bemutatása kiemelt feladat, melynek érdekében a Palotanegyed és a polgárváros 
átfogó rekonstrukciója szükséges, a Várnegyed reprezentatív, kulturális és turisztikai 
funkcióinak erősítése céljából." 
 
A Nemzeti Hauszmann Terv a Budai Várnegyed tíz évre vonatkozó rekonstrukciós ter-
ve, amelynek részleteit szakmai bizottság állítja össze, az előkészítését a Miniszterelnök-
ség keretében L. Simon László parlamenti államtitkár irányítja. A Nemzeti Hauszmann 
Terv Társadalmi Bizottságának a kerület is tagja. A Nemzeti Hauszmann Terv részletei 
még kidolgozása alatt állnak, az azonban egyértelműen látszik, hogy a Várnegyed kor-
mányzati, reprezentációs, és kulturális szerepének megújítása mellett hangsúlyt kap a 
Polgárváros szerepe és fejlesztése is.  
 
A terv egyik leglátványosabb elképzelése a Palotaépület eredeti, neobarokk kupolájának, 
és díszes épületrészeinek, visszaállítása. A II. világháborúban megsérült palotaépületet 
nem az eredeti terveknek megfelelően állították helyre, a belső terek díszítését és a kupo-
lát leegyszerűsítették. Az Országos Széchenyi Könyvtár pedig elköltözne, mivel sem a 
tárolást, sem az archiválást, sem a kiszolgálást nem tudja már a jelenlegi helyén az igé-
nyeknek megfelelően végezni. 
 
A Hauszmann terv része a Táncsics Mihály utca 9. sz. ingatlanon az Erdélyi bástya (köz-
keletű nevén „Táncsics börtön”) hasznosítása. A telek és az épület 2014-ben került vissza 
az Egyesült Államoktól a Magyar Állam tulajdonába.  
 
Az elképzelések szerint a Karmelita kolostorba költözik a Miniszterelnökség egy része, a 
projektet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet („Miniszterelnökség budavári elhelyezésé-
hez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén”) nemzetgazda-
ságilag kiemelt beruházássá minősítette. 
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2.) Fővárosi beruházások 
 
Vári útfelújítás  
2014 nyarán befejeződött a vári útfelújítás a Fővárosi Önkormányzat tervezésében és 
finanszírozásában, az utolsó ütemben a Fortuna utca felújítása valósult meg. A parkoló-
helyeket a műemléki környezethez illő gránitkövekkel jelölték ki. A buszútpálya felújítá-
sával párhuzamosan az Önkormányzat tervezésében és beruházásában végezték el a 
járdák felújítását. Az útfelújítási program 2011-ben indult, és több ütemben valósult meg. 
 
Rudas fürdő felújítása 
2014. szeptemberben teljesen megújult a Rudas fürdő, amely wellness-részleggel is gya-
rapodott. A korábbi években a régi belső tereket korszerűen felújították, rendbe tették a 
külső homlokzatot, és az utolsó ütemben a régóta üresen álló egykori palackozóüzem 
területén egy új élményfürdőrészleg építése történt meg, amely mintegy egymilliárd fo-
rintosba került.  
 
Budai fonódó villamoshálózat 
2014 őszén, uniós források bevonásával kezdődött meg a budai fonódó-villamoshálózat 
építése. A fejlesztés célja, hogy a jelenleg széttagolt budai villamosvonalak ismét egysé-
ges hálózatot alkossanak, új átszállásmentes kapcsolatok jöjjenek létre Észak-, Közép- és 
Dél-Buda között.  A projekt keretében 17-es villamos egyesül három budai járattal, így 
hosszú, észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre. Óbudáról átszál-
lásmentes, az autós közlekedéssel szemben is versenyképes kötöttpályás kapcsolat léte-
sül a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, 
Albertfalva valamint Kelenföld felé. A fejlesztés keretében átépül a Széll Kálmán tér vá-
gányhálózata is, kapcsolódva a tér rekonstrukciójához. 
 
Lánchíd villamos-alagút átépítése 
2015. márciusában kezdődött és 2016. március végére fejeződik be a Lánchíd budai híd-
főjénél lévő villamos alagút átépítése, hogy az új, alacsonypadlós CAF villamosok a bu-
dai fonódó villamoshálózat Bem rakparti ágán is tudjanak majd közlekedni. A beruhá-
zást a budai fonódó villamoshálózat kiépítéséhez kapcsolódva és azzal össze-hangolva 
valósítja meg a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásában a BKK Zrt. 
 
Széll Kálmán tér felújítása 
A Széll Kálmán tér rekonstrukciójáról szóló koncepciót a Fővárosi Közgyűlés 2011. au-
gusztus 31-én fogadta el, majd a részletes tervek kidolgozása és a közbeszerzési eljárások 
lefolytatása után 2015-ben megkezdődött a felújítás. A tervek szerint új arculatú, magas 
szolgáltatási színvonalú, a mainál sokkal jobban használható tér jön létre, amely erősíti a 
közösségi, a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés szerepét a térségben. A projekt része-
ként többek között akadálymentes kapcsolatokat hoznak létre valamennyi irányban, eh-
hez kapcsolódva mozgólépcsőt és liftet építenek a Várfok utcai autóbusz-megállók felé. 
Csökken az autóbusz-parkolók területének nagysága és növelik a zöldterületek arányát. 
A felújításához szükséges munkálatok finanszírozása fővárosi, illetve állami forrásokból 
történik, a felújítására 5,3 milliárd forint áll rendelkezésre. 
 

3.) Kerületi beruházások pályázati források bevonásával 
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3.1.) A Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztése - KÖZOP 
 
Várkert Bazárhoz kapcsolódó közlekedés-fejlesztés 
A kivitelezési munkák 2013. február elején kezdődtek meg, és az alábbi építmények va-
lósultak meg:  

− Északi pavilon korszerűsítése, lépcsőház kiépítése; 
− Kortinafal rekonstrukció; 
− Északi pavilonhoz kapcsolódó liftek kiépítése; 
− Mozgólépcső építése a Vízhordó lépcső mellett; 
− Lift építése a mozgólépcső és a Várterasz között; 
− Mélygarázs építése a Várbazár alatt; 
− Öntőház lépcső, Sándor Móric lépcső felújítása 

2014. március végére elkészült a beruházás I. üteme, az április elején tartott ünnepélyes 
átadó ünnepség keretében az Ybl korabeli épületek és a mozgólépcső átadásra került. A 
kivitelezés II. üteme 2014.augusztus végére készült el. Az intézményt ezt követően a lá-
togatók birtokba vették.  
 

Lánchíd utca 
A felújítást 2014. áprilisában kezdte meg a nyílt közbeszerzésen nyertes kivitelező a 
Swietelsky Magyarország Kft. A beruházás keretében megújult a Lánchíd utca, Ybl Mik-
lós tér, Apród utca, Döbrentei utca, Szarvas tér útjainak burkolata, parkjai - amelyekhez 
korszerű locsolóhálózat is kiépítésre került - közvilágítása, létesült egy új szökőkút. Az 
útpálya járdaszintre emelt vágott nagykockakő burkolatot, a parkolósáv és a járda bon-
tott, vágott nagykockakő burkolatot kapott. Két új villamos megálló pár valósult meg, 
illetve az alsó rakpartról felvezető, akadálymentes közlekedést biztosító gyalogos rámpa. 
A kerékpáros közlekedés fejlesztése is megtörtént a beruházás által, a Lánchíd utcában és 
a Döbrentei utcában kétoldali kerékpársáv készült el, nagyelemes kerékpáros barát bur-
kolattal, mely alternatívaként szolgál a felső rakparti kerékpárút mellett. A beruházás 
mintegy bruttó 1,6 milliárd forintból valósult meg. 
 

Öntőház utca  
Az Öntőház utca felújítása 2014 októberében kezdődött, a beruházás értéke mintegy 140 
millió forint. A projekt keretében az utca régi aszfaltburkolatát nagykockakő burkolatra 
cserélték. Felújították és korszerűsítették a közvilágítást is, valamint a csatorna és csapa-
dékvíz hálózatot is. Az utca Clark Ádám tér felöli részén parkoló rész került kialakításra. 
Az parkoló és az utca közötti új mészkőburkolatos támfal a térrendezésen túl az utca 
megjelenését, környezetében lévő területekhez illeszkedését segíti. 
 
Vár liftek  
A három liftek kivitelezése 2014. októberében kezdődött és 2015. májusban fejeződött be. 
A liftek 0-24 óráig üzemelnek és állandó kamerás távfelügyelet alatt állnak. A lifteket az 
utasok ingyenesen használhatják. A Gránit lift a Lovas út szintjéről szállítja az utasokat a 
Tóth Árpád sétány szintjére. A Murad lift szintén a Lovas út szintjéről szállítja az utaso-
kat az Anjou sétányra. Az Iskola lift az Iskola lépcsőtől, az épülő buszforduló szintjéről 
szállítja az utasokat a Hess András tér felé. A közeljövőben teljes felújításra kerülnek a 
liftek melletti lépcsők is.  
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Hilton alatti buszforduló 
A beruházás során a Hilton Hotel alatt található teherforgalmi út meglévő nyomvonalon 
kerül átalakításra úgy, hogy a szálloda teherbejárójánál buszfordulót alakítanak ki a tu-
ristabuszoknak.  A buszok így a tervezett liftbejárat előtt létesített fordulóhelyre érkez-
nek, itt szállnak ki az utasok és lifttel érkeznek a szállodába. A buszforduló 4 autóbusz 
várakozását teszi lehetővé. A buszforduló mellett mozgássérült parkoló is kialakításra 
kerül, biztosítandó a buszforduló melletti Iskola-lépcső melletti lifthez való akadálymen-
tes közlekedést. A projekt magvalósítása lehetővé teszi a Hiltonba érkező buszok kitiltá-
sát a Budai Vár védett övezetéből. A beruházás keretében megújul a zöldterület is, a tel-
jes parkrész, az Iskola-lépcsőig felújításra illetve átalakításra kerül. A projekt befejezése 
várhatóan 2015. augusztusa. 
 
Rudas fürdő előtti villamosmegálló 
A Rudas fürdő térségében új, mindkét vonalat kiszolgáló megállóhely kiépítésének igé-
nye merült fel. A területen az érintett villamos vonalak számára kiépült a Szarvas téren 
és a Várkert Bazárnál egy-egy új villamos megállóhely. A villamos megállók peronjainak 
közúti forgalom által veszélyeztetett végében, az utasok biztonságos várakozásának ér-
dekében felfutásgátló, beton kúpok kerülnek elhelyezésre irányjelző táblával. A villamos 
pályát a megállóhely előtt és után, gömbsüvegsor választja el a közúttól. A Rudas fürdő 
melletti parkolóban 21 db kijelölt parkolóhely kerül kialakításra. A hozzávezető út 
egyirányúsításra kerül a Duna felé és jelzőlámpa kerül kiépítésre a Szent Gellért rakpar-
tot keresztező gyalogos- és kerékpáros forgalom biztonságos lebonyolítása érdekében. 
Az innen kihajtó járművek és kerékpárosok video detektorral jelentkeznek be és csak 
akkor kapnak szabadjelzést. A projekt befejezése várhatóan 2015. júliusa. ervezzük, hogy 
kerékpáros alternatív útvonalat építünk ki a Szent Gellért rakpart (Rudas fürdő villa-
mosmegálló) és a Döbrentei utca között.  
 
Gyalogos Információ Rendszer (BUDAVÁR 360) 

 

A webes, valamit mobil alkalmazás rendezett közlekedési, idegenforgalmi, közigazgatá-
si, egyéb közösségi és közérdeklődésre számot tartó információk gyors és hatékony 
megosztását, elérését teszik lehetővé. Interaktív térképének köszönhetően, útvonalterve-
zésre is alkalmas, segíti a tájékozódást. Ezen kívül az alkalmazáson keresztül turistáknak 
(és vári lakosoknak is) lehetőségük van tájékozódni a vári házak, szobrok nevezetessé-
gek történeti, történelmi hátteréről is.  A mobil platformok közül az iOS, Android és 
Windows Phone mobiltelefon és tablet eszközökön is használható az alkalmazás. A gya-
logos információs rendszer használatához a Budavári Önkormányzat ingyenes internet 
(wifi) használatot biztosít. Webes felület a www.budavar360.hu oldalon érthető el. A 
mobil alkamazást pedig a többi alkalmazáshoz hasonlóan a telefonon rendelkezésre álló 
csatornákon keresztül lehet letölteni. 
 
Dízel busz beszerzés 
A Budavári Önkormányzat a BKK-val közösen kötött támogatási szerződést 16 db dízel 
busz beszerzésére. A projekt megvalósítása kapcsán a 2013. évben indítottunk közbe-
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szerzést, melynek nyertese a török Karsan lett. A vonatkozó támogatási szerződés 2015. 
márciusában került aláírásra. Az új járművek alacsonypadlós egyszintes típusú felépít-
ménnyel fognak rendelkezni, a jelenleginél 10%-al nagyobb férőhely kapacitással bírnak 
korszerű, kéttengelyes, alacsonypadlós, minden utasajtónál lépcső nélküli kialakításúak 
lesznek, tipikusan budapesti körülmények között használhatóak, kerekesszékkel közle-
kedő utasok fel- és leszállására is alkalmasak, városi közforgalmú személyszállító autó-
busz konstrukciójúak lesznek.  Az új buszok az év végén állnak forgalomba. Ehhez kap-
csolódik, hogy a BKK új vizivárosi buszjárat indítását fontolgatja midibuszokkal. A járat 
összeköttetést biztosítania a Batthyány tér és a Vár között. 
 
Elektromos töltőállomások 
Önkormányzatunk 2 helyszínen telepít nyár végéig elektromos töltőberendezést: a Lovas 
úton, a Murad lift közelében, illetve a Várkert Bazár mélygarázsában. A töltőállomások-
nak az elektromos autók gyors, 20-30 perc alatti (villám) töltését kell biztosítaniuk. A 
töltőállomásoknak az elektromos autók jelenleg elérhető európai típusait, japán típusait, 
továbbá az AC töltésre alkalmas autókat is képesnek kell lenniük tölteni.  
 
Intelligens kamera 
A Szentháromság téren, illetve a Lánchíd utcában folyamatosan problémát okoznak a 
szabálytalan autósok. Járdafelületen való parkolás, megfordulás, szabálytalan 
sávvváltás, hétvégi lezárás idején tiloson áthajtás a legjellemzőbb szabálysértés. Ezek 
dokumentálására valamint eljárások kezdeményezésére alkalmas, automatizált kamera-
rendszer telepítését valósítja meg az Önkormányzat a nyár folyamán. 
 
Mélygarázsok tervezése 
A tervek között szerepel további mélygarázsok kialakítása a vár környékén, hogy ezzel is 
csökkenteni lehessen a várba érkező gépjármű-forgalmat. A mélygarázsokból biztosított 
lesz az akadálymentes feljutást a Budai Várba. 
 
A tervezett mélygarázsok: 
Lovas úti mélygarázs (190 személyautó parkoló)  

A tervezett mélygarázs a Lovas úti Vej bástya és az Esztergomi Rondella közötti 
területen helyezkedne el, az út és a várfal közötti zöld lejtő alatt. 

 
Szabó Ilonka utcai mélygarázs (138 személyautó parkoló)  

A tervezett mélygarázs a Hilton alatti buszforduló területe alatt helyezkedne el, 
szervesen kapcsolódva a buszforduló melletti Iskola lifthez. A megközelíthetőség 
a Szabó Ilonka utcából megoldott kétirányú be- és kihajtással. 

 
Palota úti mélygarázs és buszforduló (Csikós udvar II. ütem – Nyugati Kert mélygarázs) 

A tervezett mélygarázs a Palota úton helyezkedne el, a Palota út és a várfal közöt-
ti zöld lejtő alatt, a Fehérvári Rondella alatt. 
A Palota út mellett, ugyancsak a Fehérvári Rondella alatt, a Nyugati Kert mélyga-
rázs mellett kerülne kiépítésre egy buszfogadó állomás, buszfordulóval és foga-
dóépülettel együtt. A fogadóépületből ugyancsak akadálymentesen lehet feljutni 
a Várba. A buszfogadó állomáson 4 busz egyidejűleg tudja lerakni az utasait, 
majd a buszfordulóban megfordulva a másik oldalon tud várakozni illetve el-
menni a város szélein lehetséges autóbusz-parkolókba. 
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A buszforduló kialakításával lehetőség nyílik a Hunyadi János úti turistabusz-
forgalom csökkentésére is. 

 
A mélygarázsok kizárólag személyautók számára lennének elérhetőek, elsősorban a Vár 
és a közvetlen környezete lakosságának. A mélygarázsok megvalósulása esetén a Várne-
gyed területén található közterületi parkolási lehetőségek száma csökkenne. Alapvető cél 
az akadálymentesség, a Budai Vár akadálymentes megközelíthetősége illetve a vári par-
kolási lehetőségek és ezáltal a vári forgalom csökkentése.  
 
3.2.) Energetikai beruházások 
Az Energetikai korszerűsítés a Budavári Önkormányzat óvodáinak és bölcsődéinek épü-
letében elnevezésű európai uniós projekt keretében a Nyárs utcai óvoda, a Mészáros ut-
cai óvoda, a Lovas úti óvoda és bölcsőde és az Iskola utcai bölcsőde energetikai felújítá-
sát végezték el, amelyre összesen 178 millió forintot nyert az Önkormányzat. Valameny-
nyi intézmény esetében elvégezték a födémszerkezetek és homlokzatok utólagos hőszi-
getelését - kiemelt vastagságú hőszigeteléssel-, így az óvodák és a bölcsődék új külső 
megjelenést kaptak. Elvégezték a nyílászárók cseréjét, a kazánokat modern, kondenzáci-
ós berendezésekre cserélték, valamint a radiátorokat termosztatikus szelepekkel szerel-
ték fel. A megújult látvány és a kellemes környezet mindezeken túlmenően még hosszú-
távon gazdaságos működtetést is eredményez. Az óvodák, bölcsődék szigetelési munkái 
az ősszel elkészültek, így az első fűtési szezonban már érezhető volt a pozitív hatása. 
Iskola utca 22.-24. szám alatti bölcsődében az energetikai átalakításokon felül az Önkor-
mányzat saját forrásból az épület bővítését is elvégezte. A bővítés során nemcsak egy új 
csoportszoba kiépítése, hanem egy játszóudvar is kialakításra került a lapostető helyén. 
 
Az idei évben kezdődik meg az Iskola utca 10. szám alatti irodaépület, az Iskola utca 16. 
szám alatti GAMESZ irodaépület, valamint a Czakó utca 2-4. szám alatti sportközpont 
öltözője.  Az épületek szigetelési munkái őszre elkészülnek. A három épület energetikai 
korszerűsítésére mintegy 80 millió forintot nyertünk. 
 

4.) Kerületi beruházások saját forrásból  
 
Szentháromság tér – Szentháromság utca - Hess András tér 
A Hess András tér–Szentháromság utca–Szentháromság tér rendezésének mintegy 1,2 
milliárdos összegét az önkormányzat kormányzati támogatással saját forrásból finanszí-
rozta. Az útpályát a Tárnok utcához hasonlóan egy szintbe hozták a járdával, az így ka-
pott sétálórészt pedig vágott felületű bazalt nagykockakővel burkolták. A Szenthárom-
ság-szobor körüli és a Magyarság Háza előtti téren díszburkolatot építettek. A Mátyás-
templom és környéke burkolat-felújítására az állam 700 millió forintot biztosított. A Ha-
lászbástya környezete is egyedi díszburkolatot kapott, a templom melletti úgynevezett 
rendezvényparkolóba történő behajtás modern süllyedő pollerekkel szabályozzák. Ezzel 
teljessé vált a Szentháromság tér és környéke felújítása. 
 
Alagút tető és Hunyadi lépcső melletti terasz 
Folytattuk az Alagút tető rendezését is. Első ütemben az Önkormányzat Ybl-korlátot 
épített ki és megdöntötte a párkányfedést. Ezzel – a jelenlegi tapasztalatok alapján – 
megakadályozható, hogy a fiatalok, turisták kimásszanak a párkányra és onnan a mélybe 
zuhanjanak. A felújítását a Hunyadi lépcső melletti díszburkolat cseréjével, 4 db új gáz-
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lámpa és ivókút kiépítésével folytattuk. A teraszok közti rézsűk elöregedett növényzetét 
kipótoltuk, a mészkő tálcákba új növények kerültek és térfigyelő kamerát helyeztünk ki. 
 
Clark Ádám tér 
Az Önkormányzat beruházásában végzett felújítás során újjászületett a zöldterület, a 
korábbi elhanyagolt park helyett ivókút, sétautak, padok, dísznövényágyások fogadják a 
látogatókat. Megújult a 0 kilométerkő környezte is, Borsos Miklós alkotását így a turisták 
„újra felfedezhették”.  A szobor talapzatánál faragott díszkövet helyeztek el, amely a 
távolságot és az irányt mutatja Magyarország világörökségi helyszínei és megyeszékhe-
lyei felé. A repedezett, töredezett járdák helyére vágott bazalt nagykockakő burkolat ke-
rült. A felújítás után a téren megnyílt a korábban már elkészült a kávézó (amely szintén 
az önkormányzat beruházásában épült).   
 
Magdolna-torony 
Tavasszal felújítottuk a Kapisztrán téren álló Magdolna-tornyot, többek között kicserél-
tük a mellékhajók tetőzetét, majd a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal együttműködve 
megnyitottuk a látogatók előtt. A torony aljában valamint a Kapisztrán téren a „Buda-
pest Romokban” című kiállítás az 1944-1945 valamint 1956 évi háborús pusztítást mutat-
ja be, továbbá a templomban a budai Vár és a Magdolna torony történetével is megis-
merkedhetnek a látogatók.  A Magdolna torony tetejéből gyönyörű körpanoráma tárul a 
látogatók elé. A belépőjegyet a Hadtörténeti Múzeum pénztárában (bejárat a Tóth Árpád 
sétányról) lehet megváltani. 
 
Műemlékházak felújítása  
Folytattuk a műemléklakóházaink felújítását. A Móra Ferenc utca 2a és 2b. számú épület 
külső homlokzatát újítottuk fel 2014-ben (előző évben a tetőfelújítást végeztük el). Elké-
szült a Táncsics utca 21-23. szám alatti épület külső és belső homlokzatának felújítása 
valamint a tető javítása.  Ősszel készültek el a Bécsi kapu tér 5-6-7. szám alatti lakóházak 
külső-belső felújításával. Újjáépítették a tetőzetet, a külső és belső homlokzatok vakolt és 
kőből készült felületeit rendbe tették, felújítják a nyílászárókat és a függőfolyosót is. A 
Balta köz 4. számú házban kijavították a tetőt és a falfelület tisztítása után páraáteresztő 
vakolat készült. Az elektromos dobozokat, homlokzati vezetékeket falba süllyesztették, a 
külső síkot rendezték. A díszkút – amelyből március 15-én bor folyik - előtti kőburkola-
tot felbontották és újrarakták. A Dísz tér 13. számú épületen is tetőfelújítási és hőszigete-
lési munkálatokat végeztek el tavaly. A Fortuna utca 19-ben a kimozdult kő lábazati 
elemeket visszahelyezték, a lábazatot tisztították, a kő kapukeret tisztításra került - va-
lamennyit kőrestaurátor javította. A homlokzati falfelületet letisztították és páraáteresztő 
vakolattal kezelték. Elkészült a Hess András tér 3. számú épület felújítása is, itt a hom-
lokzatot, a nyílászárókat és a függőfolyosót tették rendbe a szakemberek.  Az Úri utca 
16., 22. és 29. számú és a Szentháromság tér 5. számú házakon elsősorban tisztítási, kar-
bantartási munkálatokat végeztek el a homlokzaton, a lábazatokon és a kapualjakban.   
 
Intézményi felújítások 
2014-ben 170 millió forintot biztosítottunk az intézményeink felújítására, karbantartás-
ára. Folytatódott a mosdók és öltözők rendbetétele, a vízvezetékek és villamosvezetékek 
karbantartása, az elöregedett burkolatok cseréje. Több intézményben modern készülé-
kekre szereltek be az elöregedett kazánok és vízmelegítők helyett valamint a nyílászáró-
kat is felújították. Megújult a Toldy Ferenc Gimnázium és a Szilágyi Erzsébet Gimnázi-
um sportpályája is. Felújítottuk a kerületi Pedagógiai Szakszolgálat (korábban Nevelési 
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Tanácsadó) épületét a Logodi utcában. A korszerűsítés során a tetőtérben 6 új helyiséget 
alakítottunk ki, egyebek mellett tanácsadó, terápiás és csoportfoglalkozásra alkalmas 
szobákat. Elkészült a Maros utcai szakorvosi rendelőintézet külső homlokzatának a fel-
újítása és szigetelése is.  A Zamárdi nyaralóban 2015 tavaszán felújítottuk a faházakat. 
 
Útfelújítások 
Felújították a Czakó utcát a Naphegy utca–Dezső utcai szakaszon: újraaszfaltoztak, kija-
vították a szegélyköveket és a vízelnyelőket. Elkészült a Mikó utca Attila út – Krisztina 
körút közötti szakaszának átépítése is, ami forgalomtechnikai változással is járt. A ferde, 
45 fokos parkolóhelyek átkerültek a Vérmező oldalára. Így a Pauler utcai csomópont be-
láthatóbb, biztonságosabb lett. A biztonságot szolgálja az is, hogy a BKK kerékpárútvo-
nal-tervéhez igazodva átépítették járdaszigeteket is. Ugyancsak ősszel készült el a 
Mátray utca felújítása. A munkálatok során kicserélték az útpálya aszfaltburkolatát, va-
lamint egyes helyeken a járdaburkolatot is. Megtörtént a Várban a Kard utca és a Haja-
don utca felújítása is: a Kard utcában a járda vágott nagykockakő burkolatot kapott a 
korábbi öntött aszfalt helyett. A kivitelezés közben két eddig ismeretlen csatorna és víz-
vezetékhiba is elhárításra került, így az utcában található pincék állapota is szárazabbá 
vált.  
 
Közvilágítás  
Folytatódott a kerületben a közvilágítás fejlesztése. 2014 őszén a Gellérthegy utca felső 
szakaszán, az Orvos utca és a Naphegy utca közötti részen helyeztek ki új, Budavár típu-
sú kandelábereket. A Logodi utcában a Mikó utca és az Alagút utca közötti szakaszon 
állítottak fel a mai kor igényeinek megfelelő, ugyanakkor a kerület közterületeihez illő, 
korhű kandelábereket. 
A Tibor utca Mészáros utca és a Tigris utca közötti szakaszán a világítási berendezések 
kedvezőbb elhelyezést kaptak és kandeláberek kerültek beépítésre. A Toldy F. utca 6. és 
a Szabó I. utca 5. közti névtelen lépcső eddig világítás nélküli szakaszán 3 db kandelá-
berrel új közvilágítás épült ki. A Kagyló lépcső világítása 2 db kandeláberrel bővült.  
 
Térfigyelő kamerák 
Térfigyelő kamerákat helyeztünk ki – a rendőrségi javaslatokat figyelembe véve -  az  
Alagút feletti terasznál, a Mária téri játszótérnél, a Budavári Általános Iskola alatti játszó-
téren, a Batthyány téren a Kölcsey-szobor közelében, az Attila úton, valamint a Nyárs 
utca és a Tigris utca sarkán. A kamerák képeit a Pauler utcai kapitányságon figyelik. A 
térfigyelő kamerák mellett webkamera is működik a Mária téri, valamint a vári játszóté-
ren. 
 
Játszótereink  
Nagy figyelmet fordítunk játszótereink állapotára és minőségére.  A családok számára 
tematikus játszótereket építünk, amelyek további élményeket adnak a gyerekeknek. A 
Vizivárosban, a Mária téren a Rumini játszótér várja a gyerekeket, amelynek első üteme 
2013-ban, a második üteme 2014-ben készült el. 2014 szeptemberében adtuk át a Naphe-
gyen az új Pom Pom-játszóteret, ahol Csukás István és Sajdik Ferenc által megálmodott 
figurák keltek éltre.   
Ugyancsak 2014 szeptemberében vehették birtokba a gyerekek a Gellérthegyen a kibőví-
tett Vuk-játszóteret. A korábban csak a kisebb gyermekek számára kitalált játszópark 
olyan eszközökkel és ügyességi játékokkal bővült, amelyek a nagyobbak számára is szó-
rakozást ígér.  
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Terveink között szerepel a Mátyás király játszótér kialakítása a Halászbástya melletti 
játszótéren. A játszópark egy Mátyás király kori várost idéz majd. A régi játszóelemek 
felújításán, bővítésén túl, új játszóelemek is kerülnek kiépítésre. A vári játszópark szep-
tember elejére készül el.  
 
Környezetünkért 
2014. évben is folyamatosan végeztük a kerületi kezelésben lévő parkok és zöldfelületek 
fenntartási munkáit, valamint figyelmemmel kísértük a kerület területén, de a Fővárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő zöldfelületek állapotát és a felmerülő problémák 
megoldására felszólítottuk az üzemeltetőt.   
Folyamatosan pótoljuk a fákat, az őszi időszakban a kerület területén több mint hetven 
fát ültettünk ki a közterületekre. Főleg nagylevelű hárs, japáncseresznye, vadgesztenye 
és magas kőris került a kerület utcáira.  
 
Folytattuk a kertszépítési pályázatot is. A program lényege, hogy ha a lakók vállalják 
lakóházuk kertjének, rendezését, csinosítását, növények, virágok ültetését, akkor az Ön-
kormányzat biztosítja a szükséges szakmai hátteret valamint az eszközöket, növényeket. 
A kertek felmérése és a növények, eszközök kiszállítása folyamatosan zajlik.  
 
Terveink 
 
Bécsi kapu tér út és járdaépítés 
A Bécsi kapu teret korábbi útfelújítások már érintették, ezek során egyes útszakaszok, 
csomópontok és járdaszakaszok elkészültek. 2015. évi felújítás során a Hatvany palota 
előtti szakaszon burkolatváltásra kerül sor. Az épület előtt gránitlap kerül beépítésre, a 
gránitlapokon, a híres emberek aláírásával felirat készül. Az útpálya teljes felújítása új, 
bazalt nagykockakövekkel készül. A tér felújítása kapcsán új burkolatot kap a Fortuna 
utca és az evangélikus templom bejárata közötti terület járdaszakasza is. 
 
Fiáth János utca felső szakasz felújítása 
Ostrom utca – Szabó Ilonka utca között, a páros házszámú oldalon járda megfelelő kiala-
kításával, a páratlan oldalon lépcsős járda újjáépítésével, a meglévő úttest újjáépítésével, 
víznyelők kiépítésével a Fiáth János utca felső szakasza megújul. A kivitelezési munká-
kat a nyári, csökkentett gépjárműforgalom idején tervezzük elvégezni. 
 
Kereszt utca 
A járda jelenleg szűk, sok helyen hiányzik a burkolat. A járda aszfalt burkolatot kap és a 
kényelmesebb közlekedést elősegítve kiszélesítjük valamint akadálymentesítjük.   
 
Halászbástya állagmegóvása 
Folytatjuk a Halászbástya állagmegóvó munkálatait. Tervezzük a déli bástyasor vízelve-
zetésnek felújítását, a déli és északi bástyasor közötti oromfal valamint a déli és északi 
bástyasor közötti korlátfal teljeskörű helyreállítását.  

Műemléklakóházak felújítása 
Folytatjuk a műemléki lakóházak felújítását is. Az idei évben megkezdődik többek kö-
zött a Dísz tér 3.,  az Országház utca 16., az Országház utca 19., Úri utca 18. szám alatti 
épületek tető-felújítása. Az Országház utca 2. számú ház utcai homlokzata, a Táncsics 
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utca 6. udvari homlokzata és belső udvara, a Táncsics utca 16. utcai homlokzata, az Úri 
utca 31. utcai- és udvari homlokzata is megújul. A Táncsics Mihály utca 5. szám alatti 
épületben szigetelési, külső- és belső homlokzatfelújítási munkákat végeznek majd el.   
 
Intézményi felújítások 
Az intézményi felújításokra a nyári szünetben kerül sor majd. Többek között a Batthyány 
Iskolában, a Budavári Általános Iskolában, a Lisznyai Utcai Általános Iskolában, a Kosz-
tolányi Dezső Gimnáziumban, a Toldy Ferenc Gimnáziumban és a Szilágyi Erzsébet 
Gimnáziumban folyatunk felújítási, karbantartási munkálatokat. A Budavári Iskolában a 
sportudvar gumiburkolatot kap, és elvégzik az épület egy részének akadálymentesítését. 
 

IV. KERÜLETI TÁMOGATÁSOK  
 

Szociális ellátások   
2015 márciusától átalakult a szociális ellátások rendszere: az aktív korúak ellátása a Ke-
rületi Hivatal hatáskörébe került át, az úgynevezett jövedelemkiegészítő támogatásokat 
továbbra is az Önkormányzat biztosítja saját költségvetése terhére. A jogszabályi válto-
zások miatt a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete új szociális rendeletet alko-
tott. Takarékos és céltudatos költségvetési politikánk továbbra is lehetőséget biztosít 
komplex szociális támogatási ellátásokra, a korábban megismert szociális ellátások rend-
szerét tovább tudtuk bővíteni, hogy ezzel is segítsük a kerületi rászorulókat.  
 
Új támogatási formák  
 
Budavári Egészségkártya program 
A közgyógyellátás helyett 2015. március 1-jétől bevezetésre kerül a Budavári Egészség-
kártya program, amely havi 6.000,- Ft összegű természetbeni támogatást jelent főként az 
idős, diagnosztizált krónikus betegségben szenvedők számára. A 6000 forintos havi tá-
mogatást az Ön-kormányzat a Budavári Egészségkártyára tölti fel, amely - hasonlóan a 
Budavári Szociális Kártyához - csak meghatározott célokra, jelen esetben kizárólag 
gyógyszer és gyógyászati segéd-eszköz vásárlására használható fel. A kártya valamennyi 
kerületi gyógyszertárban valamint a kerület határán lévő nagyobb gyógyszertárakban 
érvényesíthető (Déli pályaudvarnál és a Mamut Üzletközpontban lévő gyógyszertárak). 
Az ellátásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, aki a háztartásában egyedül él, és 
az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 300%-át, családos esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a nyugdíjminimum 250%-át; ; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének 
mértéke a nyugdíjminimum 20%-át eléri. Jogosultak a 80. életévét betöltött személyek is, 
ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 350%-át; és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke 
a nyugdíjminimum 20%-át eléri. 
 
Oltási program 
Az Önkormányzat az egészség-prevenciós programrészeként a védőoltások költségének 
részbeni átvállalásával is támogatást nyújt a kerületben élőknek. Az újszülöttek esetében 
a rotavírus elleni oltást támogatja, míg a 80 éven felüliek esetében a tüdőgyulladás elleni 
védőoltás teljes költségét átvállalja. 
 



18 

 

Önkormányzati lakásfenntartási támogatás 
Márciustól a normatív lakásfenntartási támogatás új néven, önkormányzati lakásfenntar-
tási támogatás néven jelenik meg az ellátások között, amely a rászorulók részére alkal-
manként 15.000,- Ft támogatást jelent. A támogatást évente két alkalommal kapják a rá-
szorulók. A lakásfenntartási támogatásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, aki-
nek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, feltéve hogy a lakásfenntartás elismert havi 
költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20%-át eléri vagy meghaladja. A támogatás 
közös költség kifizetésére, a lakbér kifizetésére, illetve a rezsiköltségek kifizetésére for-
dítható. 
 
Támogatás a mosható nadrágpelenkára  
2015 márciustól az Önkormányzat elindítja a mosható nadrágpelenka programot is: és a 
környezet-tudatos szemlélet erősítésével a gyermeket nevelő rászoruló családoknak se-
gítséget nyújt a mosható nadrágpelenkák megvásárlásához.  
 
A korábban már megismert szociális ellátási formák  
 
Gyermek születése esetén az újszülött érkezésével járó kiadásokhoz nyújt támogatást a 
megemelt összegű születési támogatás, melyet a gyermek féléves koráig lehet az I. kerü-
leti szülőnek kérelmezni. Az egyszeri támogatás összege 75.000 forintra  emelkedett a 
tavalyi évben. Az iskolakezdési támogatást évente egyszer, szeptemberben, gyerme-
kenként 10.000 forint értékű Erzsébet-utalvány formájában nyújtja az Önkormányzat az 
I. kerületben lakcímmel rendelkező általános, vagy - a 19. életévét még be nem töltött - 
nappali tagozatos középiskolás gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő részére, 
akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló szülő esetében a 350%-át. Az Ön-
kormányzat által biztosított szociális tanulmányi ösztöndíj a rászoruló diákok középis-
kolai és felsőoktatási tanulmányait segíti.  
 
A szociális kölcsönt azon rászorulók vehetik igénybe, akik igazolt havi jövedelemmel 
rendelkeznek és rendkívüli élethelyzetbe kerültek, például elemi vagy bűncselekmény-
ből származó káresemény károsultja, vagy orvosi segédeszközt kíván vásárolni, vagy 
egyéb súlyos élethelyzetbe (például kórházi ellátás, súlyos betegség) kerültek, az Egés-
zségügyi és Szociális Bizottság az alkalmi átmeneti segélyt szociális kölcsön formájában 
is nyújthatja, amelyet kamatmentesen 12 havi részletekben kell visszafizetni az Önkor-
mányzat részére. 
 
Az adósságkezelési szolgáltatás célja a szociálisan hátrányos helyzetbe került szemé-
lyek, családok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése, felszámolása. Az 
adósságkezelési szolgáltatás egy főre jutó nettó jövedelemhatára 71.250 forint, egyedül 
élő esetén 85.500 forint, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 99.750 forint. 
 
A Szociális Kártyán havonta felhasználható keretösszeg 10.000 forint.  Az összeget 
azonban a rászorulóknak a kártyára utaljuk és csak meghatározott célokra (alapvető 
élelmiszerek vásárlására) használható.  
 
Igényelhető kedvezményes uszodabérlet is a rászorulóknak: az Önkormányzat együtt-
működési megállapodás alapján 50%-os kedvezménnyel bérletet biztosít a 70. életévüket 
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betöltött nyugdíjasok részére, a három vagy több gyermeket nevelő családok részére, 
illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő és kiskorú gyermekei részére az uszodabérlet-
hez. 
 
Rendkívüli élethelyzetekben eseti települési támogatást, krízistámogatást, szociális köl-
csönt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, temetési segélyt és köztemetést is biztosí-
tanak a rászorulóknak. 
 

Speciális támogatás az időseknek  
Húsvét és karácsony előtt időszaki támogatást is nyújt az Önkormányzat a 80 év feletti-
eknek, a rászoruló nyugdíjasoknak és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő családoknak. A támogatás összege alkalmanként és személyenként 8.000 forint, 
amelyet Étkezési Erzsébet-utalvány formájában biztosítunk.  
Kerületünkben a már hagyománynak számító Idősek Napjára szervezett kirándulás ta-
valy is megvalósult. Több száz kerületi nyugdíjas vett részt hajókiránduláson, melynek 
állomása Szentendre volt, ahol egy rövid városnézésre is sor került. Karácsonykor aján-
dékutalvánnyal és műsorral köszöntöttük a kerület idős, egyedülálló polgárait. Nyáron 
pedig a zamárdi üdülőben biztosítunk kedvezményes nyaralási lehetőséget.  
 
Az egyes támogatásokra kifizetett összeget az alábbi táblázat mutatja:   
 
Segély, támogatás tí-

pusa 

2006 2010 2014 

Aktív korúak ellátása 4.026.627 14.716.000 

 

17.894.597 

Születési támogatás 7.720.000 7.850.000 7.200.000 

Lakásfenntartási támo-
gatás 

 549.000 6.349.320 

Átmeneti se-

gély/Önkormányzati 

segély 

31.409.904 20.046.000 31.902.337 

Beiskolázási segély 296.320 804.500 1.000.000 

Temetési segély 4.928.673 3.367.000 2.282.787 

Közgyógyellátás 13.346.001 5.773.000 3.295.422 

Rendkívüli gyermek-

védelmi támogatás 

1.393.200 4.717.000 7.070.660 

Szociális tanulmányi 
ösztöndíj 

1.337.600 860.000 1.398.080 

Adósságkezelési tá-

mogatás 

- 4.246.000 3.211.785 
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Összesített szociális kiadások évenkénti bontásban 
 

 
 
Gondozási Központ 
Az idősek és szociálisan rászorulók ellátást a Gondozási Központon keresztül biztosítjuk 
az itt élőknek.  A központhoz tartozik a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás valamint a szociális étkeztetés.  
 
A házi segítségnyújtás, a kerületi lakosok részére, a saját lakókörnyezetében biztosítja az 
önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást, melynek keretében azokat gondozzuk 
az otthonukban, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gon-
doskodnak, illetve akik részére a nappali vagy bentlakásos intézményben történő ellátás 
nem biztosítható. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, jövedelemtől függően.  
 
A házi segítségnyújtásban a szakemberek segítenek a mindennapi tisztálkodásban, test-
ápolásban, a bevásárlásban, takarításban, a háztartási munkák elvégzésében,  elvégzik a 
vérnyomásmérést, a vércukorszint ellenőrzését, gondoskodnak a gyógyszerek beszerzé-
séről is. A házi segítségnyújtás szakmai munkája a Gondozási Központon (Attila út 8.) 
keresztül jut el az igénylőkhöz, amelyet 14 szociális gondozó és 1 vezető gondozó bizto-
sít. A kliensszám folyamatos emelkedést mutat az utóbbi években. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, jelenleg 50 készülékre vonatkozóan rendelke-
zünk működési engedéllyel. A szociális alapszolgáltatások közül a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás kikerült 2010-ben, és a finanszírozását pályázati forrásból és az önkor-
mányzat hozzájárulásából kellett megoldani. A meglévő kliensek továbbra is igényt tar-
tanak erre a szolgáltatásra.  
 
Szociális étkeztetés keretében napi egyszeri melegételt nyújtunk azon személyek számá-
ra, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt erről nem képesek gondoskodni. 
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Lehetőség van az étel helyben fogyasztására, kiszállítására és személyesen ételhordóban 
történő elvitelére.  
 
Idősek nappali ellátása 
Az idősek nappali ellátását az Idősek Klubjaiban végezzük.  
I. sz. Idősek Klubja (1015 Budapest, Hattyú u. 16.) 
II. sz. Idősek Klubja (1013 Budapest, Roham u. 7.) 
III. sz. Idősek Klubja (1011 Budapest, Fő u. 31.) 
 
Az ellátási feladatok közé tartozik az étkeztetés lebonyolítása, szabadidős és közösségi 
programok szervezése, az egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás 
segítése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
 
Az idősek nappali ellátása területén 110%-os a kihasználtság, amely fokozatos előgondo-
zással tartható fenn. Sokan igénylik televíziós adások, a számítógép, és az Internet elér-
hetőségét, valamint a különböző audiovizuális eszközök alkalmazását. A továbbiakban 
is a nappali ellátás ingyenességének biztosítását kívánjuk fenntartani, mert a térítési díj 
bevezetése kiszorítaná a rosszabb anyagi helyzetben élőket.  
 
Egészségügyi ellátás 
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata a jelenlegi OEP-finanszírozás és az 
önkormányzati támogatás mellett gazdaságilag stabil intézmény, ahol kerületünk lakosai 
magas színvonalú, mindenki által könnyen hozzáférhető szolgáltatásban, ellátásban ré-
szesülnek. Fontos kiemelni, hogy a járóbeteg szakellátás fenntartása nem helyi önkor-
mányzati feladat, a Képviselő-testület azonban egyértelműen kinyilvánította a szándé-
kot, hogy folytatni kívánja a járóbeteg-szakellátási feladatot, azt nem adja át az államnak. 
A Maros utcai szakrendelő felújítására folyamatosan nagy figyelmet fordítunk. Ennek 
eredményeként fokozatosan szépült az épület. A korábbi években liftet alakítottak ki, 
korszerűsítették a fűtési rendszert, kicserélték a nyílászárókat, új kezelőhelyiségeket, 
például gyógytorna-szobát és fizikoterápiás helyiségeket is kialakítottak. 2014-ben kívül-
ről is új külsőt kapott a rendelőintézet. Terveink között szerepel a Maros utcai rendelő 
kert felőli oldalának a felújítása is.  
 
Esélyegyenlőség biztosítása  
Nagy figyelmet fordít az Önkormányzat az esélyegyenlőség biztosítására. Lehetőségeink 
szerint szeretnénk biztosítani, hogy a fogyatékkal élők is teljes életet éljenek. Éppen ezért 
akadálymentes közlekedést kívánunk biztosítani: a Budai Várba már liftekkel is fel lehet 
jönni, így a kerekes székkel vagy babakocsival közlekedők is könnyebben megközelíthe-
tik a Várat.  Az intézmények felújításánál az egyik kiemelt terület az akadálymentesítés 
folytatása. Mint ismert, az elmúlt 10 évben jelentős lépések történtek ezen a területen, lift 
létesült a Maros utcai rendelőben és a Lisznyai utcai Általános Iskolában, illetve vala-
mennyi intézményben akadálymentes vizesblokkok kerültek kialakításra. Ugyancsak az 
akadálymentesítés miatt új fogászati rendelőt alakítottak ki a Roham utcába, mert a Mé-
száros utcai társasházban nem lehetett megoldani a teljes akadálymentesítést. 
 
A Könyvet házhoz szolgáltatással segítjük, hogy az idős, mozgásukban korlátozott, la-
káshoz kötött emberek számára is elérhetők legyenek a könyvtári szolgáltatások. A do-
kumentumokat, könyveket, újságokat valamint ezek használatát segítő eszközöket a Bu-
davári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ gépkocsijával házhoz szállítjuk. 
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral az együttműködési megállapodást tavasszal újítot-
tuk meg. 
 
A 2014/2015-ös tanév második félévétől a gyermekek számára a Mozgássérült Emberek 
Önálló Élet Egyesülettel közösen érzékenyítő órákat tartunk az iskolában. Az osztályfő-
nöki órák keretében az egyesület tagjai, azaz fogyatékkal élő emberek beszélgetnek a 
diákokkal és különböző szituációs játékok segítségével ismertetik meg helyzetüket.  A 
program keretében az I. kerületi iskolások a jelnyelv alapjaival is megismerkedhetnek 
hallássérült illetve jeltolmács fiatalok. A már megtartott órák tapasztalataiból az derül ki, 
hogy a gyermekek örömmel vettek részt ezeken az alkalmakon, ezért a következő tanév-
ben is szeretnénk folytatni ezt a programot. Célunk, hogy a gyermekek az érzékenyítő 
foglalkozások után megértőbben, érzékenyebben viszonyuljanak környezetükhöz és fel-
nőttként is nyitottabbak legyenek a sérült emberek integrációja iránt.  
 
Bölcsődei ellátás 
A gyermekeknek napközbeni ellátását a Budavári Önkormányzat az Egyesített Bölcsődei 
keretben három telephelyen látja el. A bölcsődék irányírása egységes, integrált, szakmai 
programjaik fővárosi elismertségnek örvendenek. Célunk a családban élő gyermekek 
napközbeni ellátását az igényekhez igazítva, magas színvonalon ellátni.  
 
Mindhárom bölcsődénkben helyben főznek, a korszerű táplálkozási elvek figyelembevé-
telével. Az étkezési térítési díj a nyersanyagnorma ÁFA-val növelt összege, amely 2015. 
évben 420 forint. A gyermekvédelmi törvény alapján ingyenes ellátásban részesülnek 
azok a gyermekek, akiknek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap, 50%-
os, kedvezményes ellátásban részesülnek a három- vagy többgyermekes családok és a 
tartósan beteg, fogyatékos gyermekek. 
A kormányzati döntések értelmében várhatóan 2015 szeptemberétől a tartósan beteg, 
fogyatékossággal élő gyermekek, a három- vagy több gyermekes családok és azon egy 
vagy két gyermeket nevelő családok is, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (ez az összeg 
2015-ben 89.408 forint), a bölcsődékben illetve az óvodákban ingyen vehetik igénybe az 
étkezést. 
 

A bölcsődei ellátásnál egyértelműen elsőbbséget élveznek az I. kerületben állandó lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen is az I. kerü-
letben élő családok gyermekei. A döntés előtt minden esetben a Népjóléti Csoport kör-
nyezettanulmányt készít a családnál. Emellett a rászorultsági szempontokra még na-
gyobb hangsúlyt helyezünk. A gyermekek számának növekedésére reagálva a 
2014/2015. nevelési évben egy új csoportszobával bővült az Egyesített Bölcsőde Iskola 
utcai telephelye, amely 12 gyermek elhelyezésére ad lehetőséget.  
 
A bölcsődei jelentkezésekről elmondható, hogy az elmúlt nevelési évben - a fent említett 
szempontok érvényesítésével- minden I. kerületben élő gyermek részére tudtunk férőhe-
lyet biztosítani. 
 
Óvodai ellátás 
A kerületi óvodai férőhelyszám jelenleg kielégíti a kerületben ténylegesen élők igényeit. 
A kerületi lakosok igényeit meghaladó férőhelyszám fejlesztést nem tervezünk, hiszen a 
kerületnek ez egy költséges ellátási forma, és nem indokolható többlet-kiadást okoz, vi-
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szont a 2015. szeptember 1-jétől bevezetésre kerülő a három éves kortól kötelező óvodai 
ellátás biztosítására illetve a fent említett gyermekszám növekedésre való tekintettel ke-
ressük a lehetőségét annak, hogy az óvoda kapacitását milyen módon tudjuk növelni, 
például pályázati források felhasználásával. Az óvodai férőhelyeket azzal is bővítettük, 
hogy 2014 augusztusától saját üzemeltetésbe vettük a Dísz tér 3. szám alatt működő 
óvodát. Ennek köszönhetően a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák férőhelyeinek száma 
75 fővel bővült.   
 
A 2015/2016. tanévre vonatkozó felvételekről elmondható, hogy minden a harmadik 
életévét augusztus 31-ig betöltő, I. kerületi gyermek részére tudtunk helyet biztosítani. 
 
A bölcsődei és óvodai ellátás mellett a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítunk az 
alternatív napközbeni ellátások, így a kerületben működő családi napközik támogatásá-
ra. 
 

V. KULTURÁLIS ÉLET    
 
A kerület történelmi és kulturális szerepéből adódóan kiemelt figyelmet fordítunk kultu-
rális programok megvalósítására. Célunk, hogy mind az itt élők, mind az ide látogatók 
magas színvonalú kikapcsolódási lehetőségeket, valódi közösségi programokat találja-
nak a kerületi intézményekben. A Budavári Művelődési Házban többek között gyer-
mekfoglalkozások, Török Ádám vezetésével Mini Klub, Sebő Klub, Misztrál klub várja a 
látogatókat. A Budavári Filmklub  a Tabán Kinotékában havonta két alkalommal ingye-
nes filmvetítést tart. A művelődési ház egyik „védjegye” a BemRockpart. Az intézmény 
ugyanis a magyar rockzene megszületésének szerves része volt.  
 
A Várnegyed Galériában neves magyar és nemzetközi alkotóművészek állítanak ki. Az 
ingyenes kiállításokon és a hozzá kapcsolódó előadásokon az itt élők megismerkedhettek 
mások mellett Kubinyi Anna, a közelmúltban elhunyt Kossuth-díjas textilművész alkotá-
saival. Melocco Miklós szobrászművészt 80. születésnapján a kisplasztikáiból összeállí-
tott tárlattal köszöntöttük. Kiállítóink között szerepelt lendvai, kalotaszegi alkotóművész 
is. Júniusban Matl Péter munkácsi művész szobraival ismerkedhetnek meg a látogatók.   
 
A tavalyi évben nyitottuk meg a Batthyány utcában a Vizivárosi Klubot, amely elsősor-
ban családi programokkal, klub-eseményekkel és ismeretterjesztő előadásokkal várja a 
látogatókat. Népszerűek a jóga-foglalkozások és a gerinctorna-órák. Nyáron pedig nap-
közis táborokkal is várják a gyerekeket. A klub ingyenes internet-használati lehetőséget 
is biztosított a programokhoz igazodó rugalmas nyitva tartási időben. 
 
Továbbra is népszerűek a szalonprogramok, amelyeket a Márai Sándor Kulturális Köz-
alapítvány működtet. Minden hónap második keddjén a Budavári Zenei Szalon, míg a 
hónap utolsó keddjén a Márai Szalon várja az érdeklődőket. A Márai Szalon májusban 
tartotta jubileumi, 100. összejövetelét. 
 
Folytatjuk a Beethoven Budán koncertsorozatot is. 2015. május 7-én Bogányi Gergely 
Kossuth-díjas zongoraművész adott nagy sikerű koncertet új fejlesztésű zongoráján. A 
Várkert Bazárban a Sárik Péter jazz-trió teltház előtt mutatta be Beethoven-feldolgozását. 
A fiatal tehetségek sorában az eddigi legfiatalabb fellépő, a még csak 17 éves Berecz Mi-
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hály adott nagysikerű koncertet. 2016-ban – terveink szerint – mások mellett Vásáry Ta-
más és Pál István Szalonna lép majd fel.     
 

A Nyárbúcsúztató Bálon 2014-ben a Budavár Díszpolgárává választott Balázs Fecó és a 
Korál adott koncertet augusztus 30-án a Czakó Utcai Sportközpontban.  
  
A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe a Budai Várban című kulturális fesztiválunkon ta-
valy is közel 30 kiadó mutatkozott be és vendégül láttuk testvérvárosunkat, Munkácsot. 
Bemutatkozott mások mellett a Brevis kórus, amely a Mátyás-templomban adott jóté-
konysági koncertet.  
 
Adventkor továbbra is ingyenes koncertekkel várjuk a kerületben élőket. 2014-ben Sebes-
tyén Márta, kerületünk díszpolgára, a Brevis-kórus, az Orfeo Zenekar és a Görömbő 
Kompánia adott koncertet advent egy-egy délutánján.  
 
Több emléktáblát is avattunk az elmúlt időszakba. A Szilágyi Dezső tér 3. számú épület-
re a tér névadója, Szilágyi Dezső emléktáblája került ki április 1-jén, születésének 125. 
évfordulóján. A Krisztina krt. 61/a sz. épületen a Szociális Missziótársulat alapítójának, 
Farkas Edithnek állítottak emléktáblát májusban. A Tárnok u. 3. számú épületen az e 
házban élt Makrisz Agamemnon görög szobrászművészre emlékezetet tábla, a Szalag 
utca 11. számú épületen Buchwald Franciskának, az 1848-49-es szabadságharc hős asz-
szonyának állítottunk emléket tavaly októberben. 
 
A Szerb Országos Önkormányzat az 1751-ben épült és 1949-ben lebontott Szent Demeter 
ortodox templom emlékére haranglábat állított a Tabánban 2014-ben. 
 
Elismeréseink 
Az Önkormányzat által adható legnagyobb elismerés a díszpolgári cím, amelyet május 
21-én, a Kerület Napján Dragonits Tamás építész vehetett át. A Budavárért Emlékérmet 
minden év szeptember 2-án adjuk át. A tavalyi évben Bíró Éva bőrdíszműves, Melocco 
Miklós szobrász és Sutarski Konrád költő vehette át az elismerést.  
 
Nagy Zsolt rendőr főtörzszászlós, a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osz-
tályának szolgálatparancsnoka a Budavári Szent György díjat vehette át az idei évben. A 
díjjal a kerületben dolgozó rendőrök munkáját ismeri el a kerület. 
 
Az idei évben a Virág Benedek díjat Dr. Pelényi Attiláné, a Toldy Ferenc Gimnázium 
matematika-fizika szakos tanára és Törökné Nagy Mária a Petőfi Sándor Gimnázium 
intézményvezető helyettese kapta. 
 
 
 
 
 


