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BEVEZETŐ 
 

A Budavári Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak eleget téve évente 

közmeghallgatást tart, amelynek keretében a széles nyilvánosság előtt, 

közvetlenül is beszámolunk az elmúlt egy éves időszakról. Bemutatjuk gazdasági, 

pénzügyi és jogi környezetünket, az előző közmeghallgatás óta eltelt időszak 

legfontosabb eredményeit, illetve ismertetjük rövid- és középtávú terveinket is.  

 

Célunk, hogy a szilárd pénzügyi és gazdasági alapjainkra építve rendezett és 

barátságos lakókörnyezetet teremtsünk. A társadalmi felelősségvállalás jegyében 

olyan szociális, kulturális és közösségi szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek 

méltóak a főváros I. kerületéhez. 

 

Az elmúlt egy évben megőriztük és tovább gyarapítottuk a kerület vagyonát, 

folytattuk a fenntartásunkban lévő ingatlanok, intézmények, utak, közterületek 

karbantartását és felújítását. Kiemelt figyelmet fordítunk az itt élők 

életminőségének javítására, ezért speciális támogatási rendszert működtetünk, 

megújítottuk a Kerületkártyát, magas szintű gyermekvédelmi szolgáltatásokat 

biztosítunk, és önként vállalt feladatként fenntartjuk a Maros utcai járóbeteg-

szakrendelőnket. Közbiztonságunk fenntartása, javítása érdekében 

modernizáltuk a kerületi térfigyelő-rendszert. Fontosnak tartjuk olyan példaadó, 

szemléletváltozást segítő programok megvalósítását, mint az iskolai érzékenyítő 

foglalkozások. Hiszünk abban, hogy a kerület igazi értékét az itt élők közössége 

adja, ezért kiemelt figyelmet fordítunk kulturális programjainkra és közösségi 

terek létrehozására.  
 

Eredményeinket és a terveinket bemutató részletes összefoglaló anyag és a 

fényképes prezentáció letölthető az Önkormányzat hivatalos weboldaláról, a 

www.budavar.hu oldalról. 
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1. A KERÜLET PÉNZÜGYI HELYZETE, GAZDÁLKODÁSA 
 

 

A kerület stabil és kiegyensúlyozott, hosszútávon fenntartható költségvetéssel és 

jelentős tartalékokkal rendelkezik. Mindez annak az ésszerű gazdálkodásnak az 

eredménye, amelyet Önkormányzatunk 2000 óta képvisel. 2016-ban és 2017-ben 

is szilárd költségvetési és pénzügyi alapokkal rendelkezünk, a kiadásaink és a 

bevételeink egyensúlyban vannak. Jól tervezett és ütemezett fejlesztéseinket, 

beruházásainkat nem hitelből, hanem kizárólag önerőből és pályázati forrásokból 

valósítjuk meg, ezzel elkerüljük az eladósodást, a vagyon felélését. 

 

1.1. Bevételek  
 

Közhatalmi és a szolgáltatások ellenértékeként jelentkező bevételeink is 

folyamatosak és jól tervezhetők.  

 

A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult a 2016. évben:  
 

 
 

Működési bevételekből összesen 2,1 milliárd forint származott 2016-ban. Ezen 

belül a parkolási bevételeink 1,2 milliárd forintot tettek ki, a közterület-használati 

díjakból közel 380 millió forint, ingatlan bérbeadásból 260 millió forint, a 

Halászbástya belépőjegyeinek értékesítéséből 196 millió forint bevételünk 

keletkezett. Továbbá az önkormányzati intézmények vonatkozásában 1,57 

milliárd forint működési bevétel származott. 

 

Közhatalmi bevételekből − iparűzési adó, építményadó, telekadó, gépjárműadó 

helyben maradó része, késedelmi kamatok − összesen 2,8 milliárd forint 

származott. Ennek legnagyobb részét, közel 60 százalékát az iparűzési adó, 22 

százalékát az építményadó és 11 százalékát az idegenforgalmi adó jelentette. 

Adóbevételeink a tervezett előirányzatok szerint teljesültek, és a hátralékok 

összege csökkent. (A közhatalmi bevételek megoszlásáról készült diagramot lásd a 

következő oldalon.)  
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A központi költségvetésből − az előző évekhez hasonlóan − 1,65 milliárd forint 

működési célú támogatás érkezett az Önkormányzat részére.  

 

Közhatalmi bevételek megoszlása 2016-ban: 

 

 
 

 
 

Az adózói befizetésekre jótékonyan hatott az elektronikus adóeljárás bevezetése. 

Az adókat a hagyományos sárga csekkes és banki átutalásos forma mellett akár 

csoportos beszedési megbízással, vagy bankkártyás, ill. online fizetéssel is 

teljesíthetik az ügyfeleink. 

  



4 

 

1.2. Kiadások 
 

A költségvetésünk szerkezete az elmúlt évekhez képest nem változott, és jól 

mutatja, hogy a „megteremtett javakat” nem elfogyasztjuk, hanem fejlesztésekre 

fordítjuk, illetve tartalékot képzünk belőle.  

 

Kiadásaink alakulása 2016-ban: 

 

 
 
 

 
 

 

Az elmúlt hét évben az Önkormányzat szociális védelemre fordított költségvetési 

kerete az önként vállalt feladataink, támogatási formáink bővítése révén közel a 

háromszorosára emelkedett. 
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A kiadások összetételén jól látszik, hogy az összes pénzeszközünk ötven százalékát 

tették ki a működési és felhalmozási kiadások, míg a további ötven százalékát 

tartalékképzésre fordítottuk. A költségvetési tartalékunkat a lehető 

legbiztonságosabb és az elérhető legmagasabb hozamot biztosító Kamatozó 

Kincstárjegyben tarjuk. A költségvetési maradvány − azaz a bevételek és kiadások 

különbözeteként jelentkező megtakarítás − a 2017. évi költségvetésünkbe szintén 

tartalékként jelentkezik. 

 

A tartalékok és intézményi finanszírozások nélkül számított költségvetési 

kiadásaink 2, 2 milliárd forintot tettek ki. Működési kiadásainak 32 százalékát 

városüzemeltetési, 26 százalékát általános közszolgáltatási, 22 százalékát 

kerületfejlesztési feladatok tették ki. Szociális védelemre a működési kiadások 

közel 5 százalékát, míg szabadidős, sport és kulturális feladatokra 4,6 százalékát 

fordítottuk. Kiadásaink 10 százalékát oktatási, egészségügyi, közbiztonsági, 

környezetvédelmi feladataink tették ki. 

 

 

 
 

A felhalmozási kiadásaink szerkezetén az látható, hogy az elmúlt évektől eltérően, 

amikor is az Európai Uniós projektekkel is összefüggésben a beruházási 
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kiadásaink jóval nagyobb arányúak voltak, a 2016. évben a kerületi utak, járdák, 

egyéb közterületek felújítására helyeztük a hangsúlyt. Ezt a tendenciát a 2017. 

évben is folytatjuk. 

 

1.3  A kerület vagyonának alakulása  
 

Kiadásaink és bevételeink számbavétele után, a mérleget megvonva 

elmondhatjuk, hogy a kerület továbbra is jelentős, mintegy 30,6 milliárd forint 

összértékű vagyonnal rendelkezik, amely 2016-ban további 3,3 millió forinttal 

növekedett. A korábbi évekhez hasonlóan csak minimális vagyonértékesítésre 

került sor, amelyekről minden esetben a Képviselő-testület döntött. A bérlők – élve 

a kedvezményes vásárlás lehetőségével – 4 lakás megvásárlását kezdeményezték.  

 
 

 
 

 

1.4. Ingatlanhasznosítás  
   
Ingatlanvagyonunk lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekből, illetve 

néhány üres ingatlanból áll. Gazdálkodásunk eredményessége nagyban függ 

ingatlanvagyonunk hasznosításától. Ezt a célt szolgálja, hogy 2016-ban a korábbi 

Vagyoni Irodát és az Építési Irodát összevontuk, és létrehoztuk a Műszaki Irodát, 

amely komplex módon foglalkozik a lakás- és helyiséggazdálkodással. Új lakás- és 

helyiséggazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet alkottunk, és 

felülvizsgáltuk a helyiségbérleti díjak szabályozását, kompenzálását is.  

 

Lakásgazdálkodás 

A lakásgazdálkodás területén speciális helyzetben van Önkormányzatunk, hiszen 

a lakásállomány nagy része − az 1376 önkormányzati tulajdonú lakásból 803 − 

világörökségi területen van, és műemléki védelem alatt áll. Ezeket a lakásokat a 

rendszerváltás után Önkormányzatunk úgy kapta meg az állami vagyonból, hogy 

a műemlék lakóházat nem lehet társasházzá alakítani, azaz nem értékesíthető, az 

itt élők nem tudják megvásárolni a lakásokat, ez a törvényi tilalom ma is érvényes. 

A bérlők érdekeinek védelme érdekében az 1990-es években olyan rendszert 

alakítottunk ki, amely védi a határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező 

bérlőket: lakottan a lakás nem elidegeníthető; a Lakástörvényben foglalt ún. 
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örökbérleti jogviszony egyenes ági leszármazókra örökíthető; a szociális bérleti 

díjat nem emeljük, hiszen a megnövelt költségeket nagyon sokan – főleg idős 

emberek vagy a családok – nem tudták volna fizetni, és ki kellett volna költözniük. 

Ezen lakások után jelenleg is úgynevezett szociális lakbért fizetnek bérlőik, hiszen 

az a célunk, hogy az évtizedek óta itt élő polgárok kiszámítható feltételekkel, 

biztonságban éljenek. Ezen lakbérek emeléséről a Képviselő-testület dönt, az 

emelés mértéke az éves inflációval megegyező mértékű. Az elmúlt években az 

alacsony infláció miatt nem került sor lakbéremelésre. Az új lakásbérleti 

szerződéseket azonban már költségelvű lakbérrel kötjük meg. 

 

A megüresedett önkormányzati lakásokra a Lakástörvény alapján úgynevezett 

piaci pályázatot írunk ki. A nyertessel, aki vállalja az általában rossz műszaki 

állapotú ingatlan felújítását, öt évre szóló határozott idejű bérleti szerződést 

kötünk. Itt a lakbéremelés automatikus, a rendeletünkben és a szerződésben is 

rögzített feltételekkel: az úgynevezett piaci lakbérek minden év januárjában a 

jegybanki alapkamattal emelkednek. A bérleti szerződés − jogszerű bérlő esetén 

(aki rendeltetésszerűen használja a lakást, betartja az együttélés szabályait, és 

nincs tartozása) − kérelemre újabb 5 évre meghosszabbodik. 

 

A piaci lakbér fogalma sokak számára megtévesztő lehet, éppen ezért fontos 

tisztázni, hogy a piaci lakbéreket nem a magánszektorban éppen aktuális piaci 

árak alapján határozzuk meg – mint az a lakásvásárlásnál történt az éppen 

aktuális deviza-árfolyam szerint –; a törvény azt írja elő a piaci lakbérrel 

kapcsolatban, hogy a bevétel haladja meg a lakásra fordított kiadásokat. 

 

 
 

Jelenleg az 1376 önkormányzati bérlakás közül 116 lakás után fizetnek 

költségelvű, 119 lakás után piaci lakbért, a lakásállomány túlnyomó része, több 

mint 80 százaléka szociális lakbérű.  
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2016. évben 12 db üres lakásra írtunk ki piaci alapú pályázatot, 5 éves határozott 

időtartamú bérbeadással. A pályázat során 11 lakásra összesen 124 pályázat 

érkezett (1 lakásra nem tettek ajánlatot). Így 11 lakás esetén a nyertes pályázóval 

öt év határozott idejű bérleti szerződést kötöttünk. 2017. áprilisban is kiírtunk 

piaci alapú lakáspályázatot, összesen 8 műemléki lakásra. A 2017. május 25-i 

beadási határidőre összesen 76 pályázat érkezett, 2 lakásra nem adtak be 

pályázatot. A pályázatok elbírálása még folyamatban van.  

 

Helyiséggazdálkodás 

Önkormányzatunk a nem lakás céljára szolgáló helyiségeit bérlet útján 

hasznosítja. A határozatlan idejű bérleti szerződéseket fokozatosan 5 év határozott 

idejűvé alakítjuk. Az 5 éves bérleti idő lejáratakor, kérelemre újabb hosszabbítás 

adható, amennyiben a bérlő a helyiséget rendeltetésszerűen használja, és a bérleti 

díjat is fizeti. A bérleti díjakra vonatkozó szabályokat 2017 tavaszán 

felülvizsgáltuk, és meghatároztuk a kiemelt, valamint nagy és normál forgalmú, 

illetve egyéb övezetekben fizetendő irányadó alap bérleti díj mértékét, valamint az 

azt növelő és csökkentő tényezőket is.  

 

2016-ban 18 üres helyiség határozott idejű bérbeadására hirdettünk pályázatot, 

amelyből 9 helyiség bérbeadása volt sikeres. 2017-ben eddig 9 üres helyiség 

határozott idejű bérbeadására hirdettünk pályázatot, melyből 2 helyiség 

bérbeadása (volt Tabáni Teázó és Tabáni Kakas Étterem) volt sikeres, 1 helyiség 

pályázata (Aranyszarvas Étterem) eredménytelen lett, míg 6 helyiség esetében a 

pályázati elbírálási eljárás folyamatban van. Üres helyiségeinkre folyamatosan 

írjuk ki a pályázatokat. 

 
Épület-felújítási támogatások  

Minden évben jelentős összeget fordítunk a társasházak felújításának 

támogatására. A tapasztalatokat és a menet közben felmerült igényeket 

figyelembe véve jelentősen bővítettük a támogatható felújítási munkák körét, 

ennek köszönhető, hogy ez a pályázati lehetőség továbbra is töretlen 

népszerűségnek örvend.   

 

Az alábbi táblázat a társasházak felújítási pályázaton való részvételének 

alakulását mutatja az elmúlt 6 évben: 

 

Pályázati 
év 

Elnyert  
támogatás 

(eFt) 

Összes   
résztvevő 

száma 

Kerületi 
támogatás

ban 
részesült 

Halasztási 
kérelmek 

2010 43 350 96   

2011            49 960     89 78   

2012            51 360     64 62 1 

2013            50 000     63 60 17 

2014            52 800     99 60 27 

2015            53 800     109 67 27 
2016            58 300     89 63 24 
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2016. év végéig az alábbi táblázat szerint alakultak a pénzügyi teljesítések: 

 

2016. évi Épület-felújítási pályázat kifizetései db 

Összes elnyert támogatás:  58 300 000 Ft 63 

Nem nyújtott be elszámolást: 
(elutasításra került) 4 200 000 Ft 3 

Elszámolt: 28 569 941 Ft 34 

Halasztva 2017-re:  24 250 000 Ft 24 

Visszavonta:   1 500 000 Ft 2 

Pénzmaradvány összesen: 6 230 059 Ft   

 
2016-ban a kerületi épületek közel 315 millió forint értékű felújítást valósítottak 

meg saját forrásból, hitelből, illetve a kerülettől kapott vissza nem térítendő 

épület-felújítási támogatás felhasználásával. 

 

A társasházak felújításának támogatása 2017-ben is folytatódik: erre a célra 

összesen 60 millió forintot biztosított Önkormányzatunk, amely 54 millió forint 

vissza nem térítendő támogatásból (épület-felújítási pályázat) 2 millió forint 

kölcsön nyújtásából (visszatérítendő támogatás, vis maior támogatás) és 4 millió 

forint kamattámogatásból áll. 

 

Meghirdettük az épület-felújítási pályázatot és a hitelpályázatot is. Az épület-

felújítási pályázatra a korábbi évekből már megszokott városkép-javító 

felújításokon túl idén új elemként személyfelvonók felújítására, elektromos 

gerincvezeték cserére, esővíz-elvezető rendszer felújítására is pályázhattak a 

társasházak. A pályázatok elbírálása folyamatban van. Tekintettel arra, hogy sok 

olyan pályázat érkezett, amelyben azonnali felújításra van szükség, a júniusi 

költségvetés-módosításban erre 21 millió forint értékben önálló keretet hoztunk 

létre. Így az 54 millió forint az ezen kívül fennmaradó pályázatok finanszírozására 

fordítható. A hitelpályázatra 4 millió forintos keret áll rendelkezésre, a 2017-es 

tavaszi hitelpályázatról a májusi Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság már 

döntött: a 4 pályázó társasház mindegyike megkapta a hitel felvételhez szükséges 

önkormányzati támogatást. 

 

A pályázaton túl – önkormányzati rendelet alapján − a lakóközösségek 

igényelhetnek a „vis maior” alapból kamatmentes anyagi segítséget, illetve az 

államilag támogatott felújítási célú banki hitelhez kamattámogatást. 

 

Ingatlan adásvétel 

A Krisztina tér 8. szám alatti ingatlan elidegenítésére 2016-ban nyilvános 

pályázatot írtunk ki, amelynek nyertesével 156 millió forintos vételáron, 2016 

júliusában írtunk alá adásvételi szerződést. 

 

A Kosciuszkó Tádé utca 3. szám alatti ingatlan elidegenítésére 2016 novemberében 

írtunk ki nyilvános pályázatot, amelynek nyertesével − az Esztergom-Budapesti 
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Főegyházmegyével – 667,2 millió forintos vételáron, 2016. decemberben írtunk alá 

adásvételi szerződést. A korábbi iskolaépület funkcióját megtartják, a felújítás 

után a Szent Gellért Általános Iskola és Gimnázium általános iskolája költözik 

ide.   

 
 

2. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK 
 

2.1. Útfelújítások, közterületek felújítása 
 

Jelentős összegeket fordítottunk a kerületi utak, közterületek felújítására 2016-

ban: elkészült többek között a Fiáth János utca és a Naphegy utca közvilágítása. 

2017-ben már megkezdtük a Naphegy utca felújítását, és nyáron tervezzük a 

Halász utca út- és járdafelújítását a Bem rakpart – Fő utca közötti szakaszon, a 

Ponty utca út- és járdafelújítását a Fő utca – Szalag utca között és a Franklin utca 

járdafelújítását a Toldy F. utca – Donáti utca között. 

 

Fiáth János utcai útfelújítás: 

A Fiáth János utca felső szakaszán az út- és járdaburkolatot újítottuk fel 

2016-ban: átépítettük az útpályát, a járdákat, a parkolóöblöket, és a 

vízelvezetést is megoldották. A biztonságos közlekedés érdekében az 

útburkolatba 4 helyen forgalomcsillapító küszöb is épült. Az útfelújításra 

mintegy 100 millió forintot fordítottunk.  
 

Kagyló lépcső felújítása: 

2016-ban került sor a Kagyló lépcső Hunfalvy utca – Szabó Ilonka utca közti 

szakaszának a felújítására is. Kijavítottuk a burkolatot, a kicsorbult 

köveket, és pótoltuk a fugákat is. Lefestettük a lépcső melletti korlátot és a 

fákat is megnyestük, hogy az ágak ne árnyékolják le a közvilágítást. A 

munkálatokra 13 millió forintot fordított az Önkormányzat.  
 

Bécsi kapu téri járda és a Kazinczy-kút felújítása: 

Bécsi kapu teret felújítottuk, és a Hatvany palota előtt 2011-ben az 

aszfaltban elhelyezett dekorációs elemeket a díszburkolat lerakását 

követően megújítva visszahelyeztük. A projekt értéke bruttó 89 millió forint 

volt. 

A Kazinczy kút körüli bazalt kiskockakő burkolatot felújítottuk, 

újrarakattuk. A kút teljes kőfelületét megtisztítottuk, a kő hiányosságait 

javítottuk, pótoltuk, a jobboldali sérült vízköpőt cseréltettük. A feliratokat 

újrafestettük. A munkálatok 1,6 millió forintba kerültek. 
 

Kereszt utca: 

Megtörtént a Kereszt utca útburkolat és Pálya utca járdaburkolat felújítása 

is, a beruházás értéke 70 millió forint volt. A felújítás során a kerékpárút és 

a járda találkozásánál a kerékpárút ívkorrekciója vált szükségessé. A 

Kereszt utcában forgalomcsillapító borda került kiépítésre.  
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Naphegy utca felújítása: 

Az út- és járda építése 2017 tavaszán kezdődött meg. Ennek során a 

Lisznyai utca és Naphegy utca 27. szám közötti szakaszon az útpálya teljes 

újjáépítése megtörténik parkolásgátló kiemelt szegély létesítésével, és a 

járda újra-aszfaltozásával. Új járdaszakaszt építünk a páros oldalon, a park 

szélén az Orvos lépcsőtől a Gellérthegy utcáig, a 2016. évi beruházásnak 

köszönhetően megújult közvilágítással, valamint az ugyancsak 2016. évi 

Kereszt utcai út- és járdafelújításnak köszönhetően a Gellérthegy utcáig 

tavaly átadott új járda folytatásaként. 
 

Babits közi út- és csatornaépítés: 

A kivitelezési munkák során az út burkolatát teljes egészében felújítottuk, 

a meglévő kockaköveket vágott felületű burkolatra cseréltük. Elkészült az 

érintett épületek lábazatának vízszigetelése és az ereszcsatornák szakszerű 

bekötése a csapadékcsatornába. A beruházásra 41 millió forintot 

fordítottunk.   
 

Útkarbantartás: 

A nagyobb útfelújítások mellett folyamatosan végzünk útkarbantartási 

feladatokat: a kerület kezelésében lévő utak állapotát folyamatosan 

ellenőrizzük, az észlelt úthibák javítását rövid határidőn belül elvégezzük. 

Az elmúlt egy éves időszakban 120 helyszínen kijavítottuk a kátyúkat, a 

süllyedéseket és egyéb hibákat. A nem kerületi fenntartású utakon észlelt 

hibákat haladéktalanul jelezzük a kezelő Budapest Közút Zrt. felé.  
 

2.2. Közvilágítás és térfigyelők 
 

Naphegy utca közvilágításának felújítása: 

A Naphegy utca közvilágításának felújítását 2016. őszén végeztük el az 

Orvos lépcső és a Czakó utca közötti szakaszon. Az elavult, régi közvilágítási 

oszlopokat új kandeláberre cseréltük, illetve a Fém utca – Gellérthegy utca 

közötti szakaszon újabb hat kandelábert helyeztünk ki, ezzel biztosítva a 

járda jobb megvilágítását. 

 

A kerületi térfigyelő kamerák modernizálása: 

Önkormányzatunk 2016-ban megkezdte a meglévő kerületi térfigyelő 

kamerák modernizálását: a legújabb, IP-alapú rendszert építettük ki 3 

megapixeles, harmincszoros optikai zoommal ellátott, éjjel is látó 

kamerákkal. Jelenleg a kerület 21 pontján működnek a modern térfigyelők, 

amelyeknek a képeit nem pusztán a rendőrség, de a Budavári Közterület-

felügyelet munkatársai is látják a Pauler utcában kialakított modern 

központban, és szükség esetén intézkednek is. A fejlesztés részeként egy 

gépjárműbe kihelyezhető mobil munkaállomást is beszereltettünk, 

amelynek segítségével akár az autóból is vezérelhetők a kamerák, a képeket 

pedig továbbítani lehet. Terveink szerint további helyszínekkel bővítjük a 

térfigyelőkamera-rendszert, amelynek segítségével tovább javítható a 

kerület közbiztonsága. A térfigyelő kamerák képei már több bűncselekmény 

felderítéséhez nyújtottak segítséget. 
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2.3. Műemlék lakóházaink 
 

Műemlék lakóházaink, épületeink fenntartása, karbantartása, felújítása jelentős 

feladatot ró az Önkormányzatra, évről évre jelentős forrásokat fordítunk arra, 

hogy a Várban és a Vízivárosban lévő épületeket gondozzuk. Rendszeres 

karbantartással biztosítjuk az épületek állapotát.  Célunk, hogy a választási ciklus 

végére minden műemléki házon a szükséges karbantartási munkákat elvégezzük. 

Jól állunk a tetőkkel, homlokzatokkal, kéményekkel. Előrehaladott tárgyalásokat 

folytattunk egy céggel, hogy a korszerű internet- és kábeltévé szolgáltatást is 

biztosítani tudjuk a vári műemléképületekben lakók számára. 

 

Országház utca 2. 

A homlokzati nyílászárók karbantartását 2016 nyarán végeztük el. A 

munkálatok – így többek között az emeleti faablakok külső szárnyainak 

cseréje és az emeleti ablakok párkánybeépítése – az előző évben felújított 

utcai homlokzathoz illeszkednek. A kivitelezés költsége 9 millió forint volt. 
 

Országház utca 7. 

A tető állagmegóvási munkálatai 2016 nyarán készültek el. Új tetőlécezést 

és tetőcserepezést készítettünk és a kapcsolódó feladatokat (kéményseprő 

járda kialakítása, tetőkibúvók építése, új hófogók) is elvégeztük. A 

kivitelezés költsége 35 millió forint volt.  

 

Országház utca 16. 

Szintén tetőszerkezet karbantartási munkákat végeztünk 2016 nyarán: a 

ház új tetőlécezést és cserepezést kapott, valamint a padlásfödém szigetelése 

is megtörtént. A kivitelezésre mintegy 30 millió forintot költöttünk. 

 

Táncsics Mihály utca 24. 

A homlokzat, kapualj és tető felújítási munkái 2016 nyarán készültek el. A 

tetőfedés mellett itt is megtörtént a hófogók felújítása, a bádogos 

szerkezetek cseréje, a tetőkibúvók kialakítása. A homlokzati munkálatok 

során a kőfelületeket megtisztítottuk, a felületi hibákat javítottuk, valamint 

teljesen megújítottuk a házban a függőfolyosót. A munkálatokra 85 millió 

forintot fordítottunk. 

 

Táncsics Mihály utca 26. 

A tető, az udvari homlokzat és a függőfolyosó felújítási munkái 2016 őszén 

készültek el. Új cseréplécezést alakítottunk ki, valamint új hófogókat 

szereltünk fel. Az udvari homlokzaton a vakolat javítása után páraáteresztő 

vakolat készült. Megtisztítottuk a kapuzatot és felújítottuk a függőfolyosót. 

A kivitelezés 45 millió forintba került.   

 

Bécsi kapu tér 1. 

2016 őszén fejeződtek be a tető és az utcai homlokzat állagmegóvási 

munkálatai. A tetőszerkezeti elemeket kicseréltük, új cseréplécezést 

alakítottunk ki, és ezzel összefüggésben elvégeztük a kapcsolódó 

munkálatokat is (tetőablakok javítása, kémény javítása, új hófogók 
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felszerelése). A homlokzat felújításakor a kimozdult kő lábazati elemeket 

visszahelyeztük, megtisztítottuk a kő kapukeretet és a kaput felújítottuk. 

Megújultak a nyílászárók is. A munkálatokra 70 millió forintot fordítottunk.  

 

Úri utca 37. 

2016 őszén végeztük el az utcai homlokzat és a kapualj karbantartását, 

amelynek során kicseréltük az ereszcsatornát, a kimozdult kő lábazati 

elemeket visszahelyeztük, a kőfelületeket megtisztítottuk, a vakolatot 

javítottuk, majd színeztük. A belső nyílászárókat is javítottuk, mázoltuk. A 

kivitelezés 18 millió forintba került.  
 

Dísz tér 3. 

Ugyancsak 2016 őszén készült el az épület kapualjának, fő lépcsőházának 

és utcai homlokzatának a felújítása. (A tető felújítását 2015-ben végezték 

el.) A kivitelezés költsége itt 82 millió forint volt.  
 

Fő utca 15. 

Az épületben a födém gombamentesítési munkáit végeztük el 2016 őszén. A 

födémbe épített összes faanyagot kibontottuk és kicseréltük, a határoló 

főfalakat kezeltük, hogy a további gombás fertőzést megállítsuk. A 

munkálatokra 31 millió forintot kellett költenünk. 
 

Bem rakpart 2. - Fő utca 3. 

2017 áprilisában fejeződött be az udvari homlokzat, a függőfolyosó és az 

utcai koronázó párkány felújítása. A meglévő vakolatot eltávolítottuk, a 

felületet megtisztítottuk, és új, páraáteresztő vakolatot készítettünk. A 

kimozdult kő lábazati elemeket visszahelyeztük, megtisztítottuk. A 

függőfolyosót és a belső udvart felújítottuk. A kivitelezésre 50 millió forintot 

fordítottunk. 

 

Krisztina tér 1. 

Az épület felújítása folyamatban van, amelynek során páraáteresztő 

vakolatot készítünk, kicseréljük a nyílászárókat, elvégezzük a szükséges 

gépészeti és elektromos munkálatokat, szükség esetén sor kerül a tető és a 

függőfolyosó javítására is. A munkálatok költsége mintegy 76 millió forint. 
 

Táncsics Mihály utca 17. 

A homlokzat-felújítási munkálatokat júniusban kezdtük el. A munkálatok 

összege 20 millió forint. 

 

Úri utca 8.  

A homlokzat-felújítási munkálatokat júniusban kezdtük el. A beruházás 

értéke 20 millió forint. 
 

Úri utca 27., Úri utca 35., Úri utca 43.  

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után, várhatóan 2017 júniusának 

második felében kerül sor a munkaterület átadására, és a felújítás 

megkezdésére. Az Úri utca 27-ben az utcai és udvari homlokzatot 50 millió, 
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az Úri 35-ben a tetőt, az utcai és udvari homlokzatot 60 millió, az Úri utca 

43-ban pedig az udvari homlokzatot 50 millió forintért újítjuk fel.  

 

Országház utca 5., Országház utca 10. 

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után, várhatóan 2017 júniusának 

második felében kerül sor a munkaterület átadására, és a felújítás 

megkezdésére. Mindkét helyszínen a tető karbantartását végezzük el. A 

beruházás összértéke 108 millió forint.  
 

Fortuna u. 8.  

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után, várhatóan 2017 júniusának 

második felében kerül sor a munkaterület átadására, és a felújítás 

megkezdésére. A munka során a tető és az udvari homlokzat felújítását 

végezzük el. A projekt értéke 48 millió forint. 

 

Hunyadi János u. 9. 

A nyílászárók cseréjét is megvalósítjuk az idei évben. A beruházás értéke 30 

millió forint. 
 

2.4. Várfalak és barlangok karbantartása 
 

A kerületben található várfalak, támfalak és a barlangok karbantartása, 

veszélytelenítése minden évben ütemezetten és folyamatosan zajlik. A 240 000 m2 

vár- és támfal felületét rendszeresen ellenőrizzük, a karbantartás során a 

kifagyásokat javítjuk és pótoljuk. Sürgős esetekben a veszély elhárítására, a 

fagyás miatt fellazult, kimozdult darabok eltávolítására kell felkészülnünk. 

 

A Bécsi kapu melletti szuroköntő-nyílásos, statikai szempontból veszélyes 

falszakasz állapotáról 2014-ben szakvélemény készült, amely alapján az 

ideiglenes megtámasztást is elkészítettük. Az egyik elöregedett, elszakadt 

pányva cseréjét 2016 végén elvégeztük. 
 

A Tábor utcai támfal mozgásának megfigyelését követően szakértői 

vélemény készült, amely szerint erre a falszakaszra is figyelnünk kell.  
 

Az Esztergomi rondellánál a várfal repedéseinek és mozgásának mérése a 

várfal helyreállításáig havonta szükséges, a BFKH Építésügyi és 

Örökségvédelmi Irodájának határozata alapján. A felújítási, megerősítési 

munkák tervezéséhez szükséges statikai szakvélemény elkészült. A további 

tervezéshez feltárásokra is szükség lesz. 
 

Az Anjou bástyánál, az északi várfalszakasz mellvédjének kifagyott 

téglaelemeinek cseréje, valamint a mészkőelemek pótlása a várfal és támfal 

karbantartása során, 2016 őszén elkészült. A mellvéd tetején az új téglákat 

impregnáltuk. Ekkor végeztük el a Tóth Árpád sétányon 1000 m 

hosszúságban a meglévő téglamellvéd-lefedések tisztítását és kezelését az 

állagmegóvás érdekében.  
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2.5. Műemlékeink, szobraink  
 

Halászbástya felújítása:   

A Halászbástya felújítási munkáit 2016-ban két ütemben valósítottuk meg. 

Az első ütemben, 2016 júniusában fejeződött be az északi és déli bástya 

közötti korlátfal és az oromfal felújítása, valamint a hiányzó kődíszek 

pótlása. A második ütemben a déli bástyasor és árkádok alatti terület, 

továbbá a Schulek-lépcső állagmegóvási és karbantartási munkáit végeztük 

el. A munkák során nagynyomású vízzel lemostuk az összes kőfelületet, a 

sérült és kifagyott fugákat kivéstük, fagyálló fuga-anyaggal újrafugáztuk, a 

teljes felületet impregnáltuk, az árkádok alatti részeken pedig új műemléki 

vakolat készült. A munkálatokra 84 millió forintot fordított 

Önkormányzatunk.  
 

2017-ben került sor a Schulek-lépcsőnél, a déli bástyasor alatti árkádban 

található Kővitézek restaurálására. Az időjárás viszontagságainak, a 

nedvességnek kitett szobrok jelentősen károsodtak, ezért úgy döntöttünk, 

hogy a felújított eredeti szobrokat fedett helyen állítjuk ki, míg a 

Halászbástyára az eredeti szobrokról készült másolatok kerülnek ki. A hat 

szoboralak restaurálására, újraöntésére, a szoborfülkék felújítására 78 

millió forintot fordítottunk. 

   

Mansfeld Péter-emlékmű és lépcső: 

2016 őszén újítottuk fel a Szabó Ilonka utcában található Mansfeld Péter-

emlékművet és a hozzá vezető lépcsőt. A szobrot letisztítottuk, 

sótalanítottuk, a lépcső burkolatát kijavítottuk, megtisztítottuk. 
 

Hess András tér, Mátyás-dombormű:  

A bautzeni Mátyás-dombormű két tábláját felújítottuk, megtisztítottuk, a 

feliratokat átfestettük. 2016. szeptember 2-án Hess András tér 4. számú ház 

falán Hess András-emléktáblát helyeztünk el, amely Rieger Tibor 

szobrászművész alkotása. 
 

Mátyás-oszlop felújítása: 

Az oszlop tábláját megtisztítottuk, betűit átfestettük.  

 

2.6. Intézményi felújítások 
 

A fenntartásunkban, tulajdonunkban lévő intézmények felújítását elsősorban a 

nyári időszakra időzítjük. A bölcsődékben, óvodákban rendszeresen végzünk 

kisebb-nagyobb felújításokat, akárcsak az idősek klubjaiban is, valamint a 

Gondozási Központban. 2017-ben jelentős felújítást végeztünk a Zamárdi 

Önkormányzati Üdülőben és a Horányi Ifjúsági Táborban, amelynek 

üzemeltetését a jövőben az Önkormányzat látja el. 

 

A köznevelésről szóló törvény értelmében az iskolák állami fenntartásba 

kerültek, így 2017-től már a Tankerületek végzik el a szükséges 

karbantartási és felújítási munkálatokat. Ugyanakkor vállaltuk, hogy a 
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Toldy Ferenc Gimnázium tetőfelújításának utolsó ütemét az idei 

évben, saját költségünkön elvégezzük. A munkálatok a tanítási szünetben 

kezdődnek. Szintén önkormányzati forrásból történt a Batthyány Lajos 

Általános Iskola tornatermének megterveztetése, az engedélyes tervek a 

Kormányhivatalhoz benyújtásra kerültek. Az Önkormányzat az iskola 

homlokzatának veszélytelenítését is elvégeztette. 

 

Zamárdi Önkormányzati Üdülő 

2017-ben jelentős felújítások történtek a Zamárdi Önkormányzati Üdülőben 

is. A szomszédos telekből Önkormányzatunk hat méter széles szakaszt 

tudott megvásárolni, ezzel jelentősen növeltük a területet. A kertépítési 

munkálatok elvégzése után a nyaralók már használhatják az új, közvetlen 

vízparti területet. Megújítottuk a vizesblokkokat, leszigeteltük, 

újracsempéztük a mosdókat, zuhanyzókat, és kicseréltük a szanitereket is. 

A faházak közötti területet díszburkolattal láttuk el.   

 

Horányi Ifjúsági Tábor 

Az Önkormányzat tulajdonában álló, a Szentendrei-szigeten közel 20 ezer 

négyzetméteres erdős területen elhelyezkedő Horányi Ifjúsági Tábor, 

faházakkal, szociális blokkokkal és konyhával ideális lehetőséget biztosít 

iskolai táboroknak vagy erdei iskoláknak. A területet korábban egy 

egyesület és egy alapítvány térítésmentesen bérelte az Önkormányzattól, a 

romos állapotú épületekből működő tábort alakítottak ki. Miután az 

egyesület és az alapítvány működésében változás állt be, 2017-ben 

Önkormányzatunk úgy döntött, hogy a tábort saját hasznosításban tartja és 

működteti. Nyár elejére elvégeztük a jelentősebb felújításokat és megtörtént 

a tábor működéséhez szükséges felszerelések (asztalok, székek, 

hűtőszekrények, kerékpárok, csocsó-asztalok, projektor stb.) beszerzése. Az 

első táborozók, a Család- és Gyermekvédelmi Központ kamasz-csoportja 

június 26-án érkezik Horányba.   

  

Bölcsődei felújítások 2016-ban: 

 Iskola utca 22-24. –  földszinti folyosó burkolatának cseréje  

 Tigris utca 45. – emeleti terasz fölé napvédő előtető készítése 

 Lovas utca 3. – a konyha teljes felújítása 

 

Óvodai felújítások 2016-ban: 

 Dísz tér 3. – ablakok cseréje 

 Iskola utca 44. – az alsó udvar felújítása, a földszinti középső 

csoportszoba felújítása, emeleti csoportszobák ablakaira redőny 

szerelése 

 Nyárs utca 2-4. – csoportszoba teljes felújítása, a tartalék fűtési szivattyú 

beépítése 

 Lovas utca 3. – udvari rézsű megerősítése, alsó szinten található udvar 

felújítása 

 Mészáros utca 56/b – középső udvaron gumiburkolat kialakítása  
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 Tigris utca 58-60. – udvari játszótéren gumiburkolat felújítása, előtér és 

folyosók felújítása; udvari medence felújítása, hátsó homokozó köré 

gumiülőke építése 

 Toldy F. utca 66. – felső udvaron gumiburkolat kialakítása  

 

Iskolai felújítások 2016-ban: 

 Kosztolányi Dezső Gimnázium – az alagsor szigetelése   

 Batthyány Lajos Általános Iskola – udvari térkőburkolat felújítása  

 Toldy Ferenc Gimnázium – tálalókonyha és ebédlő felújítása, térképtár 

felújítása, huszártorony lazúrozása 

 Lisznyai Általános Iskola – teremajtók cseréje, keringető szivattyú 

építése 

 Budavári Általános Iskola – sportpálya köré új kerítés építése 

 Szilágyi Erzsébet Gimnázium – pince folyosóvilágításának felújítása  

 

2.7. Városüzemeltetési feladatok 
 

A nagyobb felújítások mellett folyamatosan végezzük az utcabútorok, padok és a 

hulladékgyűjtők karbantartását, cseréjét. Több helyszínre helyeztünk ki nagyobb 

kapacitással rendelkező új kutyaszemeteseket. Ivókútjainkat a szükséges 

felülvizsgálat után tavasszal megnyitottuk. Az egyre népszerűbb kerékpáros 

közlekedés elősegítése érdekében több helyszínen telepítettünk 

kerékpártámaszokat. 

 

Továbbra is rendszeres a kerületben a graffitimentesítés. Ennek köszönhetően a 

lakóházakról eltűntek a nagyobb falfirkák. Havi szinten 3-5 helyszínen találunk 

kisebb falfirkákat, a rendszeres ellenőrzés és takarítás eredményeként a 

forgalmas területekről sikerült száműzni a jelentősebb mértékű rongálást. 

 

A kerület kezelésében, fenntartásában lévő parkokban, zöldterületeken 

folyamatosan virágosítunk, öntözünk, gyomlálunk, elvégezzük a kaszálást, 

gallyazást. Ősszel és tavasszal a kerület több pontján is ültettünk fákat, így 

jelenleg nincs üres fahely. 2016-ban is meghirdettük a Kertszépítési Akciót, 

amelyre 67 társasház jelentkezett. Mintegy ötmillió forint értékben biztosítottunk 

számukra díszfákat, virágzó és lombjával díszítő cserjéket, évelő növényeket, 

virágföldet, fűmagot és mulcsot. Ebben az évben 10 millió forintra emelkedett a 

rendelkezésre álló keret, a pályázó társasházak részére biztosítani 

szeretnénk gally-aprítékolási lehetőséget oly módon, hogy a társasházak belső 

udvarán összegyűjtött zöldhulladékot és gallyakat aprító 

berendezéssel  összeaprítjuk. Az így keletkezett mulcsot, ha a társasház vállalja, 

újra hasznosítani tudná. Az őszi lombot pedig térítésmentesen a keretösszegig 

elszállítaná a nyertes vállalkozó.  

  

2.8. Játszótereink 
 

2016. júniusban alapította meg az Önkormányzat a Budavári Játszótér 

Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft-t, a BUJSZ-t. Feladatuk a kerületi 

fenntartásban lévő játszóterek üzemeltetése, karbantartása és takarítása. 
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Ismeretes, hogy a kerületi tematikus játszóterek – a gellérthegyi Vuk játszótér, a 

naphegyi Pom-Pom játszótér, a vízivárosi Rumini és a vári Mátyás király játszótér 

– nem pusztán a kerületben örvend nagy ismertségnek és népszerűségnek, így 

azokat a nagy forgalom miatt még körültekintőbben kell ellenőrizni. A BUJSZ Kft. 

napi szinten ellenőrzi a játékokat, és szükség esetén elvégzi a karbantartást. 2017 

tavaszától két takarítóval naponta takarítják a játszótereket. Jelentősebb 

beruházás a Mátyás király játszótéren lesz, ahol a nyár folyamán gumiburkolatot 

alakítanak ki.  

 

2.9. Terveink  

 
2017-ben tervezzük a Halász utca út- és járdafelújítását a Bem rakpart – Fő utca 

közötti szakaszon. A tervek elkészültek, jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik. A 

munkálatok várhatóan a nyár második felében kezdődnek el.  

  

A Ponty utca út- és járdafelújítása a Fő utca – Szalag utca között zajlik majd. A 

tervek itt is elkészültek, a munkálatok várhatóan a nyár második felében 

kezdődnek el.  

  

Az Anjou sétányra, a Murad pasa bástyájának területére – kormányzati 

támogatással – Reformáció Emlékkút épül. Tervezzük, hogy a beruházás 

második ütemében az Önkormányzat saját forrásból felújítja a Bécsi kaputól az 

emlékkúthoz vezető utat.   
 

Az Európa-ligetben található sportpálya felújítására, valamint az ott található 

sétányok burkolatának cseréjére is elkészültek a tervek. A sportpálya 

gumiburkolatot kap, kialakítják a közvilágítást, és a sétányok burkolatát 

felújítják. A sportpálya mellé közterületi fitneszpark létesül.  

 

A Batthyány tér felújítása évek óta szerepel az Önkormányzat tervei között. A 

térre a 2010-es tervezési időszakban elkészültek az engedélyezési tervek, de a 

budai fonódó villamos-hálózat fejlesztése miatt nem tudtuk teljes egészében 

megvalósítani. Ugyanakkor a tér burkolatának felújítását, a közvilágítás 

modernizálását és az utcabútorok cseréjét elvégeztük. 

2016-ban átadták a budai fonódó villamos-hálózatot, amely lényegesen 

átalakította a terület közlekedési helyzetét. A korábban elkészült terveket 

felülvizsgáltuk, a koncepciót újragondoltuk, és a fonódó villamos és a megszűnt 

buszjáratok figyelembevételével aktualizáltuk. A tér közösségi térré alakítását a 

történeti épületekből álló térfalak, valamint a látkép és a vendéglátás szerepének 

erősítésével, a pihenő és zöldfelület rendezésével és növelésével tervezzük 

megvalósítani. A rendezett, átlátható tér, a térhasználók, valamint a közterület-

felügyelet folyamatos jelenléte a hajléktalanok számát és életvitelszerű 

megtelepedését is visszaszoríthatja. 

A beruházáshoz szükséges források előteremtéséhez a Főváros által kiírt TÉR-

KÖZ pályázaton a Főváros Közgyűlésének döntése alapján 270 millió Ft 

támogatást nyertünk. A további munka 2017-ben a tervezési munkák 

közbeszerzési eljárásának előkészítésével kezdődött meg, a közbeszerzési eljárás 
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lefolytatása után az engedélyezési, 2018-ban a kiviteli tervezéssel, majd várhatóan 

2018. második felében a kivitelezéssel folytatódhat a beruházás.  

Tervezzük a Kapisztrán tér felújítását, melyhez a Kormánytól 1 milliárd forint 

vissza nem térítendő támogatást kapunk. A tér nem pusztán a Budai Várban, de 

fővárosi szinten is kiemelt jelentőségű terület, amelynek kulturális és építészeti 

hasznosításához Önkormányzatunk ötletpályázatot ír ki a közeljövőben. 
 

 

3. GONDOSKODÓ ÖNKORMÁNYZAT 
 

Önkormányzatunk egyik kiemelt célkitűzése, hogy az itt élők életminőségének 

javítása érdekében magas színvonalon biztosítsa mind a jogszabályban előírt, 

mind pedig az önként vállalt feladatokat. Az elmúlt években a szociális 

ellátórendszer átalakult; az ún. jövedelempótló ellátásokat a Kormányhivatal 

nyújtja, míg az Önkormányzat – önként vállalt feladatként – a jövedelemkiegészítő 

ellátásokat saját költségvetése terhére biztosítja. Erre, amint a bevezetőben már 

említettük 150 millió forintot költünk. Az elmúlt időszakban a támogatási 

jogosultságokat felülvizsgáltuk és arra teszünk javaslatot, hogy az egyes 

segélytípusoknál magasabb jövedelemhatárokat állapítsunk meg annak 

érdekében, hogy minél többen élhessenek ezekkel a lehetőségekkel. Ezért 

vélhetően az erre fordított kiadásaink emelkedni fognak. Ebben a fejezetben ezeket 

az Önkormányzat által biztosított támogatási formákat mutatjuk be részletesen. 

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szociológiai és demográfiai változásokat, és 

ez alapján dolgozunk ki a kerület specifikációihoz igazodó támogatási 

rendszereket, segítő programokat.  

  

3.1. Szociális ellátások   
 

Az elmúlt években a szociális kiadásokra fordított költségvetési keret 

folyamatosan emelkedett, önként vállalt feladatként, saját költségvetésünk 

terhére továbbra is biztosítunk jövedelem-kiegészítő támogatásokat. Takarékos és 

céltudatos költségvetési politikánk továbbra is lehetőséget biztosít komplex 

szociális támogatási ellátásokra, a korábban megismert szociális ellátások 

rendszerét tovább tudtuk bővíteni.  
 

 

Budavári Egészségkártya 

A közgyógyellátás helyett 2015-ben indítottuk el a Budavári Egészségkártya-

programot, amely havi 6000 Ft összegű természetbeni támogatást jelent főként 

az idős, krónikus betegségben szenvedők számára. A támogatást az 

Önkormányzat a Budavári Egészségkártyára tölti fel, amely csak 

meghatározott célokra, jelen esetben kizárólag gyógyszer és gyógyászati 

segédeszköz vásárlására használható fel. A kártya valamennyi kerületi 

gyógyszertárban, valamint a kerület határán lévő, nagyobb gyógyszertárakban 

érvényesíthető. Az ellátásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, aki 

háztartásában egyedül él, és havi jövedelme nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, 

családban élőknél pedig a 71 250 Ft-ot. További feltétel, hogy a havi, rendszeres 
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gyógyító ellátás költségének mértéke elérje az 5700 Ft-ot. Jogosultak a 80. 

életévét betöltött személyek is, ha az egy főre jutó havi jövedelmük nem haladja 

meg a 99 750 Ft-ot. A jelenleg beterjesztett szociális rendeletmódosítási 

javaslatunk alapján ezeket a jövedelemhatárokat megnöveljük 2017. július 1-

jétől az alábbiak szerint: az egyedül élők esetén 99 750 Ft, a családban élőknél 

85 500 Ft, míg a 80 év felettiek esetén pedig 114 000 Ft lesz az új 

jövedelemhatár. Jelenleg közel 150 fő rendelkezik ilyen kártyával. 

 

Budavári Szociális Kártya  

A Szociális Kártyán havonta felhasználható keretösszeg 10 000 forint. Az 

összeget a kártyára utaljuk, és csak meghatározott célokra, azaz alapvető 

élelmiszerek vásárlására használható. Jelenleg közel 300 főnek biztosítunk 

ilyen formában havi támogatást. A jövedelemhatár ebben az esetben is 

emelkedni fog 2017. július 1-jétől 62 700 Ft-ról 85 500 Ft-ra. 
 

Oltási program 

Az Önkormányzat a prevenciós program részeként a védőoltások költségének 

részbeni átvállalásával is támogatást nyújt a kerületben élőknek. Újszülöttek 

esetében a rotavírus elleni oltást támogatja, míg a 80 éven felüliek esetében a 

tüdőgyulladás elleni védőoltás teljes költségét átvállalja. 

 

Önkormányzati lakásfenntartási támogatás 

A támogatás évente két alkalommal összesen 30 000 Ft segítséget jelent a 

rászorulók számára. A lakásfenntartási támogatásra az a szociálisan rászorult 

személy jogosult, akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem 

haladja meg a 71 250 Ft-ot, a jövedelemhatár itt is emelkedik a jövő hónaptól 

85 500 Ft-ra. A támogatás közös költség kifizetésére, a lakbér, illetve a 

rezsiköltségek kifizetésére fordítható. 2016-ban 80 fő részesült ebben a 

támogatásban. 
 

Születési támogatás 

Gyermek születése esetén az újszülött érkezésével járó kiadásokhoz nyújt 

támogatást a megemelt összegű születési támogatás, amelyet a gyermek féléves 

koráig kérelmezhetnek az I. kerületi szülők. Az egyszeri támogatás összege 

jelenleg 75 000 Ft, melyet július 1-jétől 100 000 Ft-ra emelünk. 
 

Iskolakezdési támogatás, tanulmányi ösztöndíj 

Az iskolakezdési támogatást évente egyszer, szeptemberben, gyermekenként 

10 000 Ft értékű Erzsébet-utalvány formájában nyújtja az Önkormányzat az I. 

kerületi lakcímmel rendelkező általános, vagy − a 19. életévét még be nem 

töltött − nappali tagozatos középiskolás gyermeket nevelő család vagy 

egyedülálló szülő részére, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja 

meg a 85 500 Ft-ot (július 1-jétől: 99 750 Ft), egyedülálló szülő esetében pedig  

a 99 750 Ft-ot (július 1-jétől a 114 000 Ft-ot). Az Önkormányzat által biztosított 

szociális tanulmányi ösztöndíj a rászoruló diákok általános és középiskolai 

tanulmányait segíti, melyet a következő tanévtől 5700 Ft-ról 11 400 Ft-ra 

kívánunk emelni.  
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Szociális kölcsön  

A szociális kölcsönt azok vehetik igénybe, akik igazolt havi jövedelemmel 

rendelkeznek, és rendkívüli élethelyzetbe kerültek, például elemi vagy 

bűncselekményből származó káresemény károsultjai, orvosi segédeszközt 

kívánnak vásárolni, vagy egyéb súlyos élethelyzetbe (például kórházi ellátás, 

súlyos betegség) kerültek. A Népjóléti Bizottság az alkalmi átmeneti segélyt 

szociális kölcsön formájában is nyújthatja, amelyet kamatmentesen 12 havi 

részletben kell visszafizetni. 

 

Adósságkezelési szolgáltatás  

Az adósságkezelési szolgáltatás célja a szociálisan hátrányos helyzetbe került 

személyek, családok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése, 

felszámolása. Az adósságkezelés egy főre jutó nettó jövedelemhatára 71 250 Ft, 

egyedül élők esetén 85 500 Ft, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén  

99 750 Ft. 
 

Rendkívüli támogatások  

Eseti letelepülési támogatást, krízistámogatást, szociális kölcsönt, rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást, temetési segélyt és köztemetést is biztosítunk a 

rászorulók számára. 

 

Speciális támogatás az időseknek  

Húsvét és karácsony előtt időszaki támogatást nyújt az Önkormányzat a 80 év 

felettieknek, a rászoruló nyugdíjasoknak és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő családoknak. A támogatás összege alkalmanként és 

személyenként 8000 forint, amelyet étkezési Erzsébet-utalvány formájában 

biztosítunk. Karácsonykor ajándékutalvánnyal és műsorral köszöntöttük a 

kerület idős, egyedülálló polgárait. Nyáron a zamárdi üdülőben biztosítunk 

kedvezményes nyaralási lehetőséget. 

 

Kerületünkben a már hagyománynak számító Idősek Napjára szervezett 

kirándulás 2016-ban is megvalósult. Több száz kerületi nyugdíjas vett részt 

hajókiránduláson, melynek végállomása Visegrád volt, ahol egy rövid 

városnézésre is sor került.  

 

Igényelhető kedvezményes uszodabérlet is: az Önkormányzat együttműködési 

megállapodás alapján 50 százalékos kedvezményt biztosít a 70. életévüket 

betöltött nyugdíjasok részére, a három vagy több gyermeket nevelő családok 

részére, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő és kiskorú gyermekei részére 

az uszodabérlethez. 

 
3.2. Gondozási Központ 

 

Az idősek és szociálisan rászorulók ellátását a Gondozási Központon keresztül 

biztosítjuk az itt élőknek. A központ szolgáltatásait 14 szociális gondozó és 1 vezető 

gondozó biztosítja. A kliensszám az utóbbi években folyamatos emelkedést mutat. 

A központhoz tartozik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a házi 

segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés működtetése.  
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

Bár a szociális alapszolgáltatások közül a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás kikerült, finanszírozását – pályázati forrásból és az 

Önkormányzat hozzájárulásából – fenntartjuk, mivel a kerületben igény 

van erre a szolgáltatásra. A Képviselő-testület döntése értelmében 2016. 

július 1-jétől megújítottuk ezt a szolgáltatást: az intézmény kapacitását 200 

főre emeltük, a készülékeket pedig olyan korszerű mobil eszközzel váltottuk 

ki, amely GSM, GPS, GPRS technológiával lehetővé teszi a gyors és 

hatékony segítségnyújtást.  Az új készülékek elesés-érzékelő funkcióval 

rendelkeznek, és kétirányú hangkommunikációra, vagyis a 

diszpécserközponttal való párbeszédre képesek, azonnali reagálást, 

segítségnyújtást tesznek lehetővé, ezáltal akár életeket menthetnek meg. 

 

Házi segítségnyújtás   

A házi segítségnyújtás a kerületi lakosok részére saját lakókörnyezetükben 

biztosítja az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást. Azokat 

gondozzuk otthonukban, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, 

és róluk sem gondoskodnak, illetve akiknek a nappali vagy bentlakásos 

intézményben történő ellátása nem biztosítható. Az ellátásért – 

jövedelemtől függő – térítési díjat kell fizetni.  

A házi segítségnyújtás szolgáltatásai: személyes higiénia (fürdetés, 

mosdatás, öltöztetés, pelenkacsere, hajápolás, borotválás, hajvágás, 

testápolás), háztartási segítség (vásárlás, takarítás, szemét levitele, csekk 

befizetése, vérnyomásmérés, vércukorszint-ellenőrzés, diéta ellenőrzése, 

gyógyszer felíratás-, kiváltás, gyógyszerszedés felügyelete, szociális 

ügyintézés, kapcsolattartás hozzátartozókkal, házi orvossal mentális 

gondozás, személyszállítás (szakrendelésre, kórházba). 

 

Szociális étkeztetés  

Ennek keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azok számára, akik 

életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt erről nem képesek 

gondoskodni. Lehetőség van az étel helyben fogyasztására, kiszállítására és 

személyes 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.) 

 

Ellátási feladatok: étkeztetés, szabadidős programok, egészségügyi 

alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek 

intézése és segítése, életvezetés segítése, mentális gondozás, közösségi 

programok szervezése.  

 
Az idősek nappali ellátása bevált és igényelt gondozási forma, amit az is 

mutat, hogy kihasználtsága 110%-os.  
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3.3. Egészségügyi ellátás 
 

Egészségügyi ellátás 

  

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata a jelenlegi OEP-finanszírozás 

és az önkormányzati támogatás mellett gazdaságilag stabil intézmény, ahol 

kerületünk lakosai magas színvonalú, könnyen hozzáférhető ellátásban 

részesülnek. Fontos kiemelni, hogy a járóbeteg-szakellátás fenntartása nem helyi 

önkormányzati feladat, a Képviselő-testület azonban egyértelműen 

kinyilvánította, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatot nem adja át az államnak. 

A Maros utcai szakrendelő felújítására folyamatosan nagy figyelmet fordítunk. 

Ennek eredményeként fokozatosan megújult az épület. 2016 nyarán készült el a 

várók klíma- és szellőztetőrendszere, melyre 44 millió Ft összegben költött az 

Önkormányzat.  

  

A Szakrendelő eszközparkját is folyamatosan újítjuk meg: a röntgenkészülékek 

esetében a direkt digitális röntgenfelvételi technikára tértünk át, amely a 

könnyebb kezelhetőség mellett a korábbinál szebb, részletgazdagabb képet 

biztosít, ezzel is növelve a diagnosztikus biztonságot, ennek költsége 13 millió 398 

ezer Ft volt. Új műszerekkel gazdagodott a szemészeti szakrendelés is: bonyolult, 

akár multifokális szemüvegek bemérésére szolgáló optikai műszer, valamint a 

szemnyomást non-contact módon mérő műszer beszerzésére került sor 4 millió 170 

ezer Ft értékben. A fizikoterápiás részleg pedig új lézerkészülékkel gazdagodott, 

melyre 1,4 millió összegben költöttünk.    
  

3.4. Bölcsődei ellátás 
 

A gyermekek napközbeni ellátását a Budavári Önkormányzat az egyesített 

bölcsődei keretben, három helyen látja el. A bölcsődék irányítása egységes, 

integrált, szakmai programjaik fővárosi elismertségnek örvendenek. Célunk a 

családban élő gyermekeket az igényekhez igazítva, magas színvonalon ellátni.  

 

Mindhárom bölcsődénkben helyben főznek, a korszerű táplálkozási elvek 

figyelembevételével. Az étkezési térítési díj a nyersanyagnorma áfával növelt 

összege, 420 forint, amely évek óta nem változott. A kormányzati döntések 

értelmében a tartósan beteg, fogyatékkal élő gyermekek, a három- vagy 

többgyermekes családok és azon egy vagy két gyermeket nevelő családok 

gyermekei, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (ez az összeg 2017-ben 89 408 Ft), 

a bölcsődékben illetve az óvodákban ingyen vehetik igénybe az étkezést. 

 

A bölcsődei ellátásnál egyértelműen elsőbbséget élveznek az I. kerületben állandó 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a 

kerületben élő családok gyermekei. A döntés előtt a Népjóléti Csoport minden 

esetben környezettanulmányt készít.  

A 2016/2017-es nevelési időszakban − a fent említett szempontok érvényesítésével 

− minden I. kerületben élő gyermek részére tudtunk férőhelyet biztosítani. 
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3.5. Óvodai ellátás 
 

A kerületi óvodai férőhelyszám jelenleg kielégíti a kerületben ténylegesen élők 

igényeit. A 2015. szeptember 1-jétől bevezetett, három éves kortól kötelező óvodai 

ellátás biztosítása nem okozott problémát az intézménynek; minden I. kerületben 

élő kisgyermeket el tudtuk helyezni valamelyik óvodában. 

A bölcsődei és óvodai ellátás mellett a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítunk 

az alternatív napközbeni ellátások, így a kerületben működő családi napközik 

támogatására. 

 

3.6. Család- és Gyermekvédelmi Központ 
 

A vonatkozó jogszabályok változásai miatt átalakult a Gyermekjóléti Szolgálat 

működése. Az első és leglényegesebb változást az jelentette, hogy szolgálatunk 

2016. január elsejétől Gyermekjóléti Központtá alakult, amely változás egyebek 

mellett négy új szolgáltatás bevezetését is jelentette. A kórházi és az utcai szociális 

munka, a kapcsolattartási ügyelet és a gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti 

szolgálat bevezetésével sokkal komplexebb módon tudjuk segíteni az I. kerület 

lakosságát. 
 

3.7. Esélyegyenlőség biztosítása, társadalmi felelősségvállalás  
  

Nagy figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség biztosítására, lehetőségeink szerint 

szeretnénk elősegíteni, hogy a fogyatékkal élők is teljes életet éljenek.  
 

2017 májusában a kerületben működő, állami fenntartásban lévő köznevelési 

intézmények számára mobil lépcsőjáró eszközöket adományoztunk, ezzel is 

segítve a kerületi iskolák teljes akadálymentesítését.  
 

A 2016/2017-es tanévben is folytatódott a kerületi iskolákban az Önkormányzat 

által finanszírozott érzékenyítő program, ahol a gyerekekkel osztályfőnöki órák 

keretében fogyatékkal élő emberek beszélgetnek, és különböző szituációs játékok 

segítségével ismertetik meg helyzetüket.  
 

Ugyanezen program keretében az I. kerületi iskolások a jelnyelv alapjaival is 

megismerkedhetnek hallássérült illetve jeltolmács fiatalok segítségével, szintén az 

Önkormányzat finanszírozásában. A már megtartott órák tapasztalataiból az 

derül ki, hogy a gyermekek örömmel vettek részt ezeken az alkalmakon, ezért a 

következő tanévben is szeretnénk folytatni ezt a programot. Célunk, hogy a 

gyermekek az érzékenyítő foglalkozások után megértőbben, érzékenyebben 

viszonyuljanak környezetükhöz, és felnőttként is nyitottabbak legyenek a sérült 

emberek integrációja iránt. 
 

A Könyvet házhoz szolgáltatással segítjük, hogy az idős, mozgásukban 

korlátozottak számára is elérhetők legyenek a könyvtári szolgáltatások. A 

dokumentumokat, könyveket, újságokat, valamint ezek használatát segítő 

eszközöket a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

gépkocsijával házhoz szállítjuk. 2016 végén újítottuk meg együttműködési 

megállapodásunkat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral. 
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3.8. A Kerületkártya megújítása 
 

2017. február 15-től új, komplex, vonalkóddal és egyedi azonosítóval rendelkező 

Kerületkártyát vezettünk be. A megújult rendszer az eddiginél hatékonyabb 

módon biztosít kedvezményeket a kerületben élőknek.  

 

A vonalkóddal és egyedi azonosítóval rendelkező Kerületkártyával a kerületben 

élők számos kedvezményt vehetnek igénybe például a kerületi üzletekben vagy 

különböző szolgáltatások esetében. Az üzletek, vállalkozások – termékkörüktől, 

szolgáltatásuktól függően – széles skálán ajánlottak fel kedvezményeket.  

 

A kártyatulajdonosok számára ingyenes a belépés a Halászbástyára, és a Budavári 

Művelődési Ház programjait is kedvezményekkel látogathatják. 

 

A programhoz nem pusztán üzletek (élelmiszerbolt, könyvesbolt, ajándékbolt), de 

éttermek, kávézók, egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások, országos 

kulturális intézmények, színházak is csatlakoztak.  

 

A megújuló program része egy új, önálló weboldal, (keruletkartya.budavar.hu), 

ahol tájékozódni lehet az elfogadóhelyekről és a kedvezmények mértékéről.  
 

 
4. KULTURÁLIS ÉLET, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK  

 

A kerület történelmi és kulturális szerepéből adódóan kiemelt figyelmet fordítunk 

kulturális programok megvalósítására. Célunk, hogy mind az itt élők, mind az ide 

látogatók magas színvonalú kikapcsolódási lehetőségeket, valódi közösségi 

programokat találjanak a kerületi intézményekben.  
 

4.1. Budavári Művelődési Ház 
Az intézmény továbbra is helyet biztosít a több évtizede működő programok 

számára, mint például a Bem Rockpart, ugyanakkor a fiatalabb generációk 

megszólítását is fontosnak tartjuk, ezért igyekszünk számukra is érdekes és 

változatos programokat kínálni. A Művelődési Ház idén csatlakozott a 

Budapest100 programsorozathoz, melynek tematikája az volt, hogy a Duna-parti 

nyitott házak – mintegy 10 folyamkilométer távú szakaszon – két napon keresztül 

várták az érdeklődőket. A rendezvény több mint ezer látogatót csalt 

épülettörténeti sétáival a művelődési háznak is otthont adó Andrássy Palota falai 

közé.  

 

2016 nyarán megújult az intézmény 100 fős színházterme, illetve új hang- és 

fénytechnikát építettünk ki, amelynek segítségével már kisebb kamara-darabok is 

színpadra kerülhetnek. 

 

A Budavári Művelődési Ház 2016 júniusában három napos rendezvénysorozattal 

ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. 2017-ben a Bem6 Fesztiválra június 16-

17-én került sor immár hagyományteremtő szándékkal, második alkalommal.  
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4.2.  Tabán Mozi – Filmklub 
2016 szeptemberében folytattuk a Tabán Moziban az „Ünnepre hangolva” 

elnevezésű ingyenes programsorozatot, amelynek keretében minden jeles 

ünnephez kapcsolódóan filmvetítésre és utána kötetlen beszélgetésre került sor. 

2017 februárjában más tematikával, „Így nevettünk egykor….” címmel indítottuk 

el az új sorozatot, melynek keretében ritkaságnak számító filmvígjátékokat, 

szatírákat vetítünk le.  
 

4.3. Várnegyed Galéria 
A Várnegyed Galéria a megnyitása óta eltelt időben a főváros képzőművészeti 

életének rangos helyszínévé vált. A 2016/2017. évadban is jeles alkotók 

kiállításaira került sor, így 2016 szeptemberében „Borsos Mikós 110” címmel nyílt 

kiállítás a művész születésének évfordulója alkalmából, majd egy jubileumi 

kiállítás keretében az 1956-os forradalomra emlékeztünk. A galériában 

bemutatkozott Hager Ritta Kossuth- és Munkácsy-díjas textilművész, Bor Pál 

festőművész, Plugor Sándor és Imets László erdélyi grafikusművészek, valamint 

az idén 80. születésnapját ünneplő Kossuth- és Munkácsy-díjas Gyulai Líviusz is.  
 

4.4. Vízivárosi Klub 
A 2014-es megnyitása után hamar közkedveltté vált Vízivárosi Klub az elmúlt 

évben is több kiállításnak illetve kulturális eseménynek adott otthont; a kerületi 

családok számára – az adott évszakhoz illetve ünnepkörhöz kapcsolódó – 

programokat szervezünk folyamatosan, a kerületi idősek számára pedig 

számítástechnikai tanfolyamot indítottunk 2017 tavaszán, amelyet a nagy sikerre 

való tekintettel ősszel folytatni kívánunk.  

A krisztinavárosi helyszín mellett 2016 ősze óta a Vízivárosban, a Vízivárosi Klub 

előtt is működik termelői piac.   
 

A Vízivárosi Klub mintájára 2017 szeptemberében új szalon megnyitását 

tervezzük az Iskola u. 28. szám alatt. Ez a helyszín további értékes kulturális és 

közösségi programoknak ad majd otthont. 

 

4.5. Márai Szalon, Budavári Zenei Szalon  
Továbbra is népszerűek a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány szalonjai: a 

Budavári Zenei Szalon és a Márai Szalon várja az érdeklődőket. A szalonok 

keretében tartott kulturális rendezvények egyben társasági programok is, 

melyeknek komoly és stabil törzsközönsége van.  

 

4.6. Beethoven Budán Fesztivál 
2017-ben is megrendeztük a Beethoven Budán komolyzenei fesztivált a Budai 

Várban. Május 37. között színvonalas koncerteket kínáltunk olyan nemzetközileg 

is ismert és elismert művészek közreműködésével, mint Érdi Tamás 

zongoraművész, Kelemen Barnabás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, 

Maxim Rysanov hegedűművész és Kokas Dóra csellóművész, Kolonits Klára 

operaénekes, Ránki Fülöp zongoraművész és a Vashegyi György vezette Orfeo 

Zenekar. A műfaji sokféleség a fesztiválon továbbra is fontos szempont volt, így a 

jazz-rajongók a Várkert Bazárban új, Beethoven-inspirálta kompozíciókkal 

ismerkedhettek meg a Juhász Gábor Trió és Tálas Áron előadásában. A 
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nyitókoncerten mutatkozott be Záborszky Katariina hegedűművész, az 

Önkormányzat által meghirdetett kadenciaverseny győztese, a koncerten a 

Budafoki Dohnányi Zenekar és a Purcell Kórus lépett fel, Hollerung Gábor 

vezényletével. Az 1800. május 7-i Beethoven-koncert évfordulójának 

emlékhangversenyén különleges „ősbemutatóra” került sor a Mátyás-templomban: 

Szabó Balázs orgonaművész erre az alkalomra készítette el Beethoven IX. 

szimfóniájának átiratát két orgonára, amelyet Fassang Lászlóval négykezes 

formációban adtak elő.  

 

4.7. Nyárbúcsúztató 
Minden évben augusztus utolsó szombatján rendezzük meg a Nyárbúcsúztató Bált 

a Czakó Utcai Sportközpontban. Az Önkormányzat kézműves foglalkozásokkal, 

játszóházzal, bábelőadással várta a gyerekeket, a felnőtteket pedig Forgács Gábor 

színész-humorista szórakoztatta. Este Szikora Róbert és az R-GO együttes adott 

fergeteges koncertet.  

2017-ben Kovács Kati Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő és zenekara lép 

majd színpadra.  

 

4.8. Budavári Könyvünnep 
2016-ban 14. alkalommal rendezte meg Önkormányzatunk a Magyar Nyelv és 

Könyv Ünnepét a Budai Várban, a Szentháromság téren. A díszvendég ezúttal a 

Hajdúság volt. A háromnapos Könyvünnepen számos kiadó vett részt, a színpadon 

pedig gyermekműsorok – például a Rumini mesejáték –, irodalmi bemutatók és 

koncertek váltakoztak. Az esti koncerteken fellépett Berki Péter és zenekara, 

Harcsa Veronika és a Tolcsvay Trió.   

 

4.9. Adventi koncertek 
Mindig nagy sikert aratnak az adventi koncertek a Városházán. 2016-ban 

Boldoczki Gábor trombitaművész és a Liszt Ferenc Kamarazenekar, az Orfeo 

Zenekar és a Purcell Kórus, a Makám együttes és a Kalevala kórus lépett fel a 

várakozás gyertyájának meggyújtását követően.  

 

4.10. Testvérvárosok 
Az elmúlt évben is számos testvérvárosi program valósult meg. Júliusban az 

Önkormányzat Zamárdi Üdülőjében zentai és munkácsi gyermekeket 

táboroztattunk, akik hazautazásuk előtt kerületünkbe is ellátogattak. 

Decemberben a 10 éves testvérvárosi kapcsolat fennállásának alkalmából Mr. Bob 

Johnson, Marlow polgármestere látogatott Budavárra. A Kerület Napján 

székelyudvarhelyi delegációt láttunk vendégül. 

Prága I. kerületi polgármesterének kezdeményezésére Václav Havelről szóló 

emlékkiállítás nyílt a Budavári Városháza aulájában. Alan Pajer a cseh 

köztársasági elnökhöz fűződő barátságának és személyes benyomásainak 

lenyomataként készült fotógyűjteménye egy hónapig volt látható a Városháza 

Aulájában. 

Több ízben támogattunk iskolai cserekapcsolatokat is. 
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4.11. Kerületi elismerések 
2017-ben a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Imre Gézát, világ- és 

Európa-bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, kétszeres olimpiai bronzérmes 

magyar párbajtőrvívót választotta Budavár Díszpolgárává. A díszpolgári cím 

átadására május 21-én, a Kerület Napján került sor.  
 

A Budavári Semmelweis Ignác Díjat Nyáry Jánosné háziorvosi asszisztens kapta 

az egészségügy területén végzett munkája elismeréseként, míg a szociális 

területen Wingert Magdolna, a Farkas Edith Szeretetotthon nővére kapta ezt az 

elismerést 2016-ban.  

 

A Budavárért Emlékérem kitüntetésben Buda 1686-os visszafoglalásának 

évfordulóján, 2016. szeptember 2-án dr. Eősze László zenetudós, Csikai Márta 

szobrász, valamint Pásztor Bazil görögkatolikus parókus részesült. 

 

A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díjat a 2016. évben az Amerikában élő Paul 

Sohar (Sohár Pál) író, költő és műfordító vehette át a Magyar Nyelv és Könyv 

Ünnepén. 

 

A 2017. évi Budavári Szent György Díj kitüntetettje Angyal Mihály rendőr 

főtörzsőrmester volt.  

 

A Budavári Virág Benedek Díjat 2017-ben Bognár Ildikó, a Kosztolányi Dezső 

Gimnázium magyar nyelv és irodalom, valamint történelem szakos tanára, és 

Orsós Vendelné Zahoránszky Mária, a Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti 

Iskola gitártanára kapta. 

 

 

5. MEGEMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULÓK 
 

Az ’56-os Emlékév keretében 2016. október 23-án a tabáni ’56-os emlékműnél 

koszorúzást tartottunk. Finnország nagykövete, Petri Tuomi-Nikula köszöntötte 

az egybegyűlteket, Kulin Ferenc irodalomtörténész mondott ünnepi beszédet. 

Aznap délután a Mansfeld Péter domborműnél folytatódott a megemlékezés, ahol 

a Capestranóból Rómába és a Pannonhalmáról Budapestre zarándokoló 

egyetemistákat Mocsay Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora fogadta. Az emlékév 

keretében tartott kerületi megemlékezések sora március 21-én, Mansfeld Péter 

kivégzésének évfordulóján gyertyagyújtással ért véget a Mansfeld-emlékműnél, 

ahol a  Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas szobrászművész, 

Melocco Miklós és Mansfeld László emlékezett a forradalmat követő megtorlás 

legfiatalabb áldozatára. Az emlékévet a Halászbástyán elhelyezett molinó is 

hirdette Mansfeld Péter képével 2016. október 23. és 2017. március 21. között. 

 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2017. január 23-án a Batthyány téri Kölcsey-

szobornál tartott koszorúzáson a Magyar Írószövetség elnöke, Szentmártoni János 

mondott ünnepi beszédet. Aznap este a Városháza Aulájában Pilinszky-estet 

tartottunk.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rbajt%C5%91r
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Máté Péter családja, zenésztársai és I. kerületi lakók körében Nagy Gábor Tamás 

polgármester 2017. február 3-án felavatta a művész tiszteletére állított 

emlékjelet. Varga Mátyás képzőművész elszakadt magnószalagot ábrázoló 

alkotását a legendás zenész Krisztina körúti szülőházán helyeztük el, születésének 

70. évfordulója alkalmából. 

 

2017. február 13-án a Magdolna-tornyon elhelyezett emléktáblánál a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeummal közösen emlékeztünk a budapesti harcokban 

hősi halált halt katonákra és civil áldozatokra. 

 

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, 2017. február 25-én a Szentháromság 

téren tartottunk megemlékezést. A gyertyagyújtás után a Magyarság Házában 

Matúz Gábor Nincs kegyelem c. filmjének vetítésére került sor. 

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának emlékére március 15-

én a Dísz-téren, a Budavárat elfoglaló szabadságharcosok tiszteletére állított 

Honvéd-emlékműnél koszorúztunk. Az ünnepi alkalmon Koncz Gábor Kossuth- és 

Jászai Mari-díjas színész szavalta el a Nemzeti Dalt. 

 

A Költészet Napján, április 11-én a Márai-szobornál gyűltek össze az 

irodalomkedvelők, ahol a Kossuth-díjas énekes, Ákos ünnepi beszédben tisztelgett 

a költészet és a magyar költők előtt. 

 

Húsvét hétfőn került sor Rieger Tibor Koronázási palást című domborművének 

avatására a Budai Várban található Mária Magdolna Romtemplomban. A 

műalkotás ‒ amelyet a Magyar Örökség-díjas szobrászművész négy éven keresztül 

készített ‒ több helyen volt kiállítva, mire végleges helyére került. Az ünnepségen 

köszöntőt mondott dr. Nagy Gábor Tamás Budavár polgármestere és Rieger Tibor 

szobrászművész. A bronz domborművet Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes, a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója avatta fel. Török Máté, a Misztrál 

együttes tagja, zenéjével tette ünnepélyessé az est hangulatát.  

 

A Föld Napja alkalmából 2017. április 22-én fa- és virágültetés, illetve 

hulladékgyűjtés zajlott több helyszínen. Önkormányzati képviselők, iskolások és 

családok dolgoztak azon, hogy zöldebb és tisztább legyen környezetünk. A 

Budavári Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 

(GAMESZ) is csatlakozott a kerület környezettudatos programjához. A cég 

elektromos járdatakarító gépeket is használ a kerület tisztántartásához.  

 

Szintén április 22-én a Budavári Önkormányzat a Lánchídon található Hollán-

emléktáblánál tartott megemlékezést annak emlékére, hogy 1919. április 22-én 

Hollán Sándort és fiát, ifjabb Hollán Sándort a Lánchídon fejbe lőtték, és 

holttestüket a Dunába lökték. 
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Idén a Budavári Önkormányzat is csatlakozott az Emlékhelyek Napja elnevezésű 

országos programsorozathoz. Május 13-án az érdeklődők a Kapisztrán téri vezetett 

sétán a Városháza nem látogatható helyiségeibe tekinthettek be, előadást 

hallhattak a Mária Magdolna templom történetéről, és bejuthattak a templom 

alatti kriptába is.  
 

Május 21-én, a Magyar Honvédelem Napja alkalmából a Honvédelmi 

Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetői mellett Görgei Artúr lovasszobránál 

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Gálfi Árpád, testvérvárosunk, 

Székelyudvarhely polgármestere közösen helyezték el az emlékezés virágait. 
 

https://www.facebook.com/budavarionkormanyzat/photos/pcb.1944876542399135/1944874359066020/?type=3
https://www.facebook.com/budavarionkormanyzat/photos/pcb.1944876542399135/1944874359066020/?type=3

