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KÖZMEGHALLGATÁS

BESZÁMOLÓ

2013. június 20.

A Budavári Önkormányzat éves közmeghallgatásán bemutatjuk az elmúlt egy
évben elért eredményeinket, gazdasági, pénzügyi és jogi környezetünket, átte-
kintjük a kerületi feladatok finanszírozhatóságát, illetve ismertetjük rövid- és
középtávú terveinket.

I. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

Az ország átfogó megújítását t zte ki célul a kormány, az Országgy lés megal-
kotta az új Alaptörvényt és az úgynevezett sarkalatos törvényeket. Ennek része a
közigazgatás rendszerének átalakítása is. A fejlesztésének meghatározó eleme-
ként az Országgy lés 2011-ben elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló törvényt, amely az újragondolt alaptörvényi keretben határozza meg az
önkormányzatok köz- és államigazgatási, valamint az intézményi feladatellátást.
A jogszabály a korábbinál pontosabban határozza meg az önkormányzatok köte-
lez  feladatait, új alapokra helyezi az önkormányzatok gazdálkodásának, finan-
szírozásának rendszerét is. Tavaly júliusban a kormány elfogadta a járási (kerü-
leti) hivatalok szervezetér l és illetékességér l szóló kormányrendeletet is. Ez
alapján 175 járási és a f városban 23 kerületi hivatal jött létre 2013. január 1-
jét l. A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt cél volt, hogy a jegyz kt l,
polgármestert l átkerüljenek azok az államigazgatási, hatósági ügyek, amelyek
az egész országban ugyanazon logika szerint kell, hogy rendez djenek. Ilyenek az
okmányok, a hatósági igazolások kiállításának rendje, egyes szociális ellátások.
Ugyanakkor a helyi döntést, a specifikumokat figyelembe vev  döntések az ön-
kormányzati szinten maradtak. Természetesen az átállás nem minden esetben
zökken mentes és hiba nélküli, de arra törekszünk, hogy ezeket orvosoljuk, a ta-
pasztalatok alapján javaslatot tegyünk a hatékonyabb m ködésre.

Kerületi hivatal
Az I.  kerületben az Attila úton, a volt  okmányirodában nyílt  meg január 1-t l  a
kerületi hivatal. Év eleje óta ez a szervezet látja el az okmányirodai feladatokat,
a gyámhivatali feladatokat, a lakcím bejelentést, és néhány szociális ellátást,
például az ápolási díjat és a hadigondozotti ügyeket. A kerületi hivatal vezet je
látja el a Helyi Védelmi Bizottság elnöki feladatát is.

A kerületi önkormányzatok együttm ködését szervez  Budapesti Önkormány-
zatok Szövetsége a járási/kerületi hivatalok létesítésére vonatkozó törvényjavas-



2

lathoz módosító indítványt nyújtsunk be, és javasolta, hogy minden f városi ke-
rületben létesüljön ügyfélfogadást biztosító hivatal, mivel lakosaink számára ez a
megoldás sokkal elérhet bb, mint az eredetileg tervezett körzeti rendszer lett
volna. Budapesten összesen hét körzetet alakítottak volna ki, így az ügyintézést
csak hosszas utazással lehetett volna megoldani. A javaslatot az Országgy lés el-
fogadta, így az ügyfeleknek nem kell hosszadalmas utazgatással felkeresni e
szolgáltatásokért a több kerületet kiszolgáló körzeti hivatalokat. Az ügyintézés
továbbra is helyi szinten maradt.

Januártól az okmányirodában megsz nt a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
ta, ezért a közeljöv ben az Attila úton, a Kerületi Hivatallal szemben új ügyfél-
szolgálatot nyitunk. Az Iskola utca 16. szám alatt és a Polgármesteri Hivatalban
lév  ügyfélszolgálatok továbbra is várják az ügyfeleket.

Megalakult a tankerület
Átalakult a köznevelés, illetve az általános és középiskolák fenntartási rendsze-
re. Iskoláinkat a múlt év végén átadtuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont I. kerületi tankerületének. A Tankerület fenntartásába került a Lisznyai
utcai Általános Iskola, a Budavári Általános Iskola, a Batthyány Lajos Általános
Iskola, a Kosztolányi Dezs  Gimnázium, a Toldy Ferenc Gimnázium, Szilágyi Er-
zsébet Gimnázium, a Farkas Ferenc Zeneiskola, a Nevelési Tanácsadó és Logo-
pédiai Intézet valamint a korábban f városi fenntartásban lév  Pet fi Sándor
Gimnázium és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola.

A fenntartói jogok átadása mellett az üzemeltetés – az épületek karbantartása,
tés, világítás, takarítás – továbbra is önkormányzati feladat, erre több mint

500 millió forintot költ a kerület. Az oktatási intézmények felújítására és korsze-
sítésére változatlanul nagy gondot fordítunk, amit bizonyít, hogy az idei felújí-

tási tervben is dominálnak az oktatási intézmények. Valamennyi intézményben
gondnoki rendszer m ködik, a GAMESZ-ben felállításra került egy intézményi
csoport, amely a különböz  javítási, kisebb karbantartási feladatokat látja el.
Célként t ztük ki, hogy a kerületünkben m köd  oktatási intézmények kulturá-
lis és évfordulós rendezvényeit, a nemzetközi kapcsolattartást a továbbiakban is
segíteni fogjuk, 2013 májusában 4.300.000 forint összeg  támogatást nyújtottunk
az iskoláknak ilyen célokra.

Változások az építésügy területén
2013. január 1-vel magalakultak a járási hivatalok szakigazgatási szerveként

köd  építésügyi és örökségvédelmi hivatalok. Budapesten két ilyen egység
alakult: a budai ügyekben a Budapest F város Kormányhivatala I. kerületi Épí-
tésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, míg a pesti ügyekben az V. kerületi Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Hivatal. Ezen szakigazgatási egységek kiemelt építés-
ügyi ügyekkel, építésfelügyeleti tevékenységgel és örökségvédelmi feladatokkal
foglalkoznak. Kiemelt építésügyi feladat például a kormányrendelettel kiemelt
üggyé nyilvánított beruházás, a kihirdetett veszélyhelyzettel kapcsolatos építés-
hatósági feladatok (pl. árvíz miatti helyreállítás építésügyi feladata), illetve az
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úgynevezett kizárási ügyek (melyek építtet je az önkormányzat, így saját magá-
nak nem adhat engedélyt, ilyen ügyekben korábban másik önkormányzat jegyz -
je járt el, 2013. január 1-t l induló ilyen ügyben a járási/kerületi építésügyi és
örökségvédelmi hivatal az illetékes). Év elejét l a m emlékek engedélyezése is
ezen hivatal feladata.

A 2013. január 1-t l hatályba lépett új kormányrendelet alapján bizonyos, nem
tartószerkezetet, csak homlokzati látványt érint  építési munkák kikerültek az
építési engedély köteles munkák közül. Az új építési törvény bevezette a telepü-
lésképi bejelentés és településképi véleményezés fogalmát. Ezeket a szabályozási
eszközöket azok az önkormányzatok használhatják városképük védelme érdeké-
ben, amelyek f építészt, tervtanácsot alkalmaznak és megalkotják a részletsza-
bályokról az önkormányzati rendeletet. A Budavári Önkormányzat Képvisel -
testülete már 2012. december 13-i ülésén elfogadta a településképi véleményezési
és bejelentési eljárásról szóló helyi rendeletét, amely januártól hatályba is lépett.
Ugyancsak év elejét l indult el az elektronikus ügyintézés is: az ügyfél ügyfélka-
pus azonosító alapján indíthatja el kérelmét, a terveket digitális formában csatol-
ja. Természetesen továbbra is lehet ség van a papír alapú kérelmek benyújtásá-
ra.

II. GAZDÁLKODÁSUNK

A jogszabályi változtatások miatt a 2013-as év a korábbi évekhez, s t évtizedek-
hez képest is jelent s változást hozott az önkormányzatok finanszírozásának te-
kintetében. A központi költségvetés egyensúlyának javításának érdekében az ön-
kormányzatok GDP arányos részesedését csökkenteni kellett az államháztartás
reformja keretében, így az ellátandó feladatok körét is sz kítették. Egyes állami
feladatokat 2013-tól az állam részben vagy egészben magára vállalt, amellyel
összefüggésben forrásokat vontak el az önkormányzatoktól. A változásokra pénz-
ügyileg úgy készült fel az Önkormányzat, hogy jelent s tartalékokkal rendelke-
zünk és törekszünk arra, hogy a beruházások nagy részét a fejlesztési célú köt-
vény terhére és pályázati források bevonásával valósítsuk meg. Ennek eredmé-
nyeként 2012-ben a tényleges tárgyévi bevételek 1,3 milliárd forinttal meghalad-
ták a tervezett összeget. A központi költségvetésb l 133 millió forintot kaptunk,
illetve igényeltünk az állami feladatok végrehajtására és a tervezettnél több be-
vétel folyt be például a közterület-használatból és a parkolás-üzemeltetésb l. A
parkolásból származó bevételeket útépítésre, útfelújításokra, valamint parkolás-
szabályozási feladatokra fordítottuk. Lakossági kezdeményezésre a Gellérthegy I.
kerületi részét bevontuk a kerületi parkolási övezetbe, márciusban a F városi
Önkormányzat módosította a parkolási rendeletét. Az itt él k áprilistól vehették
át a parkolási hozzájárulásokat.

A kerület idei költségvetése - az elmúlt évekhez hasonlóan - stabil pénzügyi ala-
pokon nyugszik, a kiadások és a bevételek egyensúlyban vannak, és továbbra is
jelent s tartalékokkal rendelkezünk. A pályázati forrásoknak is köszönhet en a
felhalmozási kiadások meghaladják a m ködési kiadásokat, amelynek eredmé-
nyeképpen jelent sen n  a kerület vagyona. A tervezett nagyarányú fejlesztések-
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hez szükséges fedezetet a már elnyert pályázati támogatások és a stabil m kö-
désnek köszönhet en elkülönített pénzügyi tartalékok biztosítják.

Önkormányzatunk jelent s pályázati forrást nyert el a Közlekedési Operatív
Programból (KÖZOP) megvalósuló Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési
programra. Ilyen volumen  projekteknél általában projektszervezetet hoznak
létre, amely a beruházás megvalósításának idején kezeli a forrásokat és azok el-
számolását. Ezzel szemben a budavári KÖZOP-projekt esetében a pénzügyi tá-
mogatás a költségvetésbe is beépül, de meghatározott célokra költik azt el, az ön-
kormányzat teljes felel sséget vállal a feladatok megvalósításáért. A KÖZOP for-
rások terhére megvalósuló beruházások következtében a korábbi évekhez képest
jelent sen megn tt a költségvetésünk összege. Év közben várhatóan meg fogja
haladni a 18 milliárd forintot. Ez új kihívás elé állítja az Önkormányzatot és a
Hivatal dolgozóit.

A kerület gazdálkodást mindezek ellenére továbbra is a takarékosság jellemzi: a
Polgármesteri Hivatal m ködtetése 700 millió forintba került, ez 171 millió fo-
rinttal kevesebb, mint az el  évben. Egy lakosra vetítve a legtakarékosabb hi-
vatal vagyunk. A kerület teljes m ködtetésére összesen 5 milliárd forintot fordí-
tunk, ami a többi kerületekkel összehasonlítva relatíve alacsony. Ezzel tudjuk el-
érni, hogy a bevételekb l az átlagot meghaladó összeget a kerület fejlesztésére
tudunk fordítani.

Ugyanakkor folyamatos figyelmet fordítunk kötelez  és önként vállat feladataink
ellátására, a kerületben él k életmin ségének javítására. Így például 2012-ben
16 millió forinttal többet – összesen 56 millió forintot - fordítottunk az önkor-
mányzati kezelés  kerületi utak karbantartására, javítására. A parkok, játszóte-
rek, zöldterületek fenntartására, padok javítására évr l évre többet költünk,
hogy a lakókörnyezetünket szebbé tegyük. Erre a célra a tavalyi évben 90 millió
forintot fordítottunk, 12 millió forinttal többet az el  évinél. Közvetlen szociális
kiadásokra 108 millió forintot fordítottunk, emellett az Önkormányzat 15 millió
forintot biztosított a Népjóléti Közalapítványnak a 80 éven felüliek karácsonyi
támogatására. Ismeretes, minden év decemberében 6000 forinttal segítjük a ke-
rületben él , 80 év felettieket. Civil szervezetek és az általuk meghirdetett kari-
tatív és kulturális programok támogatására az elmúlt évekhez hasonlóan 54 mil-
lió forintot fordítottunk, az egyházak 4,5 millió forint támogatásban részesültek.

Az önkormányzati rendszer átalakításakor a kormány fontos feladatának tekin-
tette az önkormányzatok adósságállományának kezelését. Ehhez Önkormányza-
tunk is csatlakozott, ez pedig tovább javítja a kerület pénzügyi helyzetét. 2008
áprilisában 9,2 millió svájci frank értékben bocsátott ki kötvényt az Önkormány-
zat, a kedvez  feltételeknek köszönhet en a törleszt  részletek kifizetése eddig
sem jelentett nehézséget. A kötvény felhasználása 2008-ban megkezd dött, ebb l
finanszíroztuk a Horváth kerti pavilonépítést, a Tóth Árpád sétányon a törté-
nelmi pavilon rekonstrukcióját, a Nándor utca 9. m emlékház és a Kapucinus ut-
ca 9. m emlékház felújítási költségeinek önrészét. Ezeket a létesítményeket bér-
beadás útján hasznosítjuk. A rendelkezésre álló forrás nagy részét a Szenthá-
romság tér és környezetének rendezésére tartalékoljuk, a munkák várhatóan
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idén sszel megkezd dnek. Mivel az adósságkonszolidáció keretén belül az állam
átvállalta az adósság 40%-át – ami közel 820 millió forintot jelent a kerület szá-
mára – így a t ke és a kamat törlesztése várhatóan a továbbiakban sem fog prob-
lémát okozni a kerület gazdálkodásában.

Bevételek - Helyi adók
Az elmúlt évek tendenciája, hogy a gazdasági válság miatt a kerületben is rom-
lott az adómorál. Önkormányzatunk ezért nem tervezi új adók bevezetését, ám
figyelmet fordít a kintlév ségek behajtására, az adóalanyok felkutatásra. Az el-
múlt évben nem n tt a hátralékos ügyfelek száma, és csökkent a hátralék is. Az
adók behajtása érdekében intenzíven behajtási tevékenységet folytatunk. A fize-
tési felhívás postázása után megkezdjük a végrehajtási törvényben ránk ruházott
jogok alapján az adatgy jtést az adózók bankszámláiról, munkahelyér l. A szá-
munkra behajthatatlan követeléseket átadjuk az önálló bírósági végrehajtónak.

Adó Tervezett bevétel
2013. els  félév

Valós bevétel
2013. els  félév

Építményadó 250 000 000,- Ft 251 823 741,- Ft
Telekadó     2 250 000,- Ft     2 267 737,- Ft
Idegenforgalmi adó   60 000 000,- Ft   61 295 144,- Ft
Gépjárm adó 130 000 000,- Ft 144 401 073,- Ft

Vagyongazdálkodás
Az Önkormányzat egyik kiemelt célja a kerület vagyonának további gyarapítása,
a vagyonfelélés megakadályozása. Ezért az ingatlanok értékesítése továbbra is
minimális, az el  évekhez hasonlóan 2012. évben sem került sor telekingatlan
értékesítésére. F  cél a vagyonelemek hasznosítása, ezzel további bevételek gene-
rálása.

Önkormányzatunk tulajdonában jelenleg 1510 db lakás van, ebb l 366 társas-
házban, a többi pedig önkormányzati tulajdonú, nagyobbrészt m emléki védett-
ség  épületben található. A bérl k 90 százalékának határozatlan idej  szerz dé-
se van. A meglév  üres lakásállomány bérleti jogát pályázaton hirdetjük meg. Cé-
lunk egyrészt, hogy a kerületbe fiatalok, kisgyermekes családok költözzenek,
másrészt a pályázaton megajánlott piaci lakbérekkel próbáljuk csökkenteni a la-
kásállomány fenntartására fordítandó költségeket. 2012-ben két alkalommal ír-
tunk ki piaci alapú lakáspályázatot, amelyek során 20 lakás határozott idej
bérbeadására kötöttünk szerz dést. Így került sor több a felújított Iskola u. 12. és
14., valamint a Döbrentei u. 15. épületekben lév  lakások bérbeadására. 2013. év
tavaszán ismételten pályázatot hirdettünk 19 lakás piaci alapú hasznosítására,
melyre összesen 96 pályázat érkezett. A beérkezett ajánlatok elbírálása megtör-
tént, 16 lakás bérbeadása volt sikeres.

A vagyongazdálkodással kapcsolatban stratégiai döntésünk, miszerint a nem la-
káscélú helyiségeket sem értékesíti az Önkormányzat, annak ellenére sikeres,
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hogy a bérleti díjakat nem emeltük. Bérleti díjakból 612 millió forint folyt be,
amelyb l egyéb városüzemeltetési feladatokat is tudtunk finanszírozni.

A Képvisel -testület döntése alapján a Budavári Önkormányzat tavaly ismétel-
ten meghirdette a Nándor utca 9. szám alatti ingatlant 5+5 éves id tartamú bér-
beadásra. A nyertes pályázó az ingatlanban lakást, irodát, apartmanokat, és a
földszintien illetve a pince szinten vendéglátó egységet (kávézó, boros pince) ala-
kít ki. A munkálatok jelenleg is zajlanak.
A Kapisztrán téren lév  nyilvános illemhelyet a Csatornázási M vek nem üze-
meltette, folyamatosan zárva tartotta, ugyanakkor az értékesítésre sem voltak
hajlandóak. Hosszú évek tárgyalásai után önkormányzatunk végre sikerrel járt
és megvásárolta a helyiséget. Ezt követ en pályázatot írtunk ki a megvásárolt
felszín alatti nyilvános illemhely, valamint a felette lév  terület vendéglátó te-
rasz céljára történ  hasznosítására is.
A pályázat tartalmazta a Tóth Árpád sétányon, a Savanyúleves bástyán meg-
épült történelmi rekonstrukcióval visszaépített pavilon m ködtetését is. A hasz-
nosítás id tartama 5 év, a vendéglátó teraszt szezonálisan az illemhelyet egész
évben kell üzemeltetni és a nyertes pályázó feladata volt az illemhely felújítása
is. Az illemhelyet felújították és nyáron már a felette lév  kávézó is megkezdi a

ködését.  A pavilon, amely a sétány egyik dísze, tavasz óta várja az arra sétá-
lókat kávéval, üdít vel, fagylalttal. Sikeres pályázatot hirdettünk a Döbrentei ut-
ca 15. szám alatti m emléki védettség  épületben lév  üres helyiség bérbeadásá-
ra is, kávézó és cukrászda céljára. Ebben az épületben m ködik a Magyar Mese-
múzeum és Mesem hely.

Társasház felújítási pályázatok
Épület-felújítási pályázatunk iránt változatlan az érdekl dés változatlan, a kerü-
leti lakóközösségek minden évben nagy számmal adnak be felújítási pályázato-
kat. 2012. évben 64 felújítási pályázat érkezett, az Önkormányzat által biztosí-
tott támogatással közel 310 millió forint érték  felújítást valósítottak. Idén a
költségvetésb l összesen 50 millió forint pályázati összeget biztosítottunk erre a
célra. A pályázatokról májusi ülésén döntött a Képvisel -testület. Azon lakókö-
zösségek pályázhattak, akik az épület közös tulajdonú utcai homlokzatának, tet ,
kémény tet sík feletti részének felújítását, újraépítését kívánják elvégeztetni.
Határid re összesen 63 lakóközösség nyújtott be pályázatot, amelyb l 61 felelt
meg a kiírás feltételeinek. Az érvényes pályázatot benyújtó közösségek mind-
egyike részesült a támogatásból. Így közel 200 millió forint érték  felújítást ter-
veznek megvalósítani a kerületben.

Önkormányzatunk – pályázati keretben – 2005. óta biztosít lehet séget a társas-
házaknak felújítási banki hitel támogatására, ahol az Önkormányzat az óvadékot
biztosítja. 2008-tól b vítettük a lehet séget és a kamatterheket is átvállaljuk a
lakóközösségekt l. Jól látható tendencia, hogy évr l évre mind több társasház él
a lehet séggel, az idei els  félévben rekordszámú pályázat érkezett. Leggyakrab-
ban gépészeti vezetékek, lift, függ folyosó és lépcs ház felújításához, f téskorsze-

sítéshez, kéménybéleléshez, valamint homlokzatok h szigetelési munkáihoz
kértek támogatást.
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III. GONDOSKODÓ ÖNKORMÁNYZAT

Egészségügyi ellátás
Az Önkormányzat által biztosított egészségügyi ellátórendszert komoly anyagi
ráfordítással m ködtetjük. A járóbeteg szakellátás fenntartása nem helyi önkor-
mányzati feladat, ennek ellenére a Képvisel -testület 2013 januárjában úgy dön-
tött, hogy az Önkormányzat a járóbeteg-szakellátási feladat ellátást folytatni kí-
vánja, nem adja át az államnak.

A Roham utcai feln tt fogászati rendel  kialakítása után a Maros utcai
járóbeteg-szakrendel ben is folyamatos felújításokat végzünk, b vítjük, moderni-
záljuk az eszközparkot. Modernizáltuk az informatikai rendszert, felújítottuk a
burkolatot a n gyógyászati – urológiai rendel ben és a sebészeti m be új m -
asztalt vásároltunk. A Mikó utcai gyermek háziorvosi rendel ben befejez -
dött a nyílászárócsere és f téskorszer sítés. E munka során összenyitottak két
kicsi helyiséget és ezzel egy nagyobb, rendelés céljára is alkalmas helyiséget ala-
kítottunk ki. Az idei tervek között szerepel a röntgen felvételi egység cseréje, va-
lamint a Markovits utcai gyermekrendel ben nyílászáró és burkolatcsere.

Az önkormányzat továbbra is támogatást biztosít a Human Pappilóma (HPV) ví-
rus elleni véd oltások beadáshoz. A tavalyi évt l már nem pusztán az I. kerület-
ben állandó lakóhellyel rendelkez , az adott évben 13. életévüket betölt  leány,
de a fiúgyermekek részére is kedvezménnyel adható az oltás. A védettséghez
szükséges három oltóanyag jelenlegi piaci ára 90.000 Ft, amely a jelent s anyagi
terhet jelentene a családok számára. Amennyiben a szül  az els  oltás árát befi-
zeti, az Önkormányzat – egészségügyi prevenciós programja keretében – a fenn-
maradó további két oltás árát átvállalja. A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül  családok részére az Önkormányzat kiemelt támogatásként
mind a három oltás tekintetében teljes költségmentességet biztosít. 2013. évben
30 gyermek oltásához járult hozzá az Önkormányzat.

Szociális ellátások
Új elemmel b vült az Önkormányzat által adható szociális ellátások köre: 2013.
április 1-t l a Képvisel -testület bevezette a szociális kölcsönt, mint támogatási
formát. Azon rászorulóknak, akik igazolt havi jövedelemmel rendelkeznek és
rendkívüli élethelyzetbe kerültek (például orvosi segédeszközt kell vásárolniuk)
az Egészségügyi és Szociális Bizottság az alkalmi átmeneti segélyt szociális köl-
csön formájában is nyújthatja, amelyet kamatmentesen 12 havi részletekben kell
visszafizetni az Önkormányzat részére.

A tavalyi évben vezettük be a Szociális Kártyát, amely az átmeneti létfenntartási
segélyt és az élelmiszertámogatást váltotta fel. A jogosultaknak – határozat alap-
ján- havonta 7.500 forintot töltünk fel a chippel m köd  kártyára, és a rászorulók
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a kijelölt üzletekben alapvet  élelmiszereket (tej, tejtermék, kenyér, cukor liszt,
rizs, olaj, burgonya, alma, hús, felvágott) vásárolhatnak vele. Tapasztalataink
szerint az ügyfelek szívesen használják a Szociális Kártyát, az eltelt másfél év-
ben több mint 20 millió forint értékben bonyolítottak le tranzakciót a kártyákon.
E segélyezési forma bevezetésével megvalósult az a célkit zés, miszerint az Ön-
kormányzat által – saját költségvetésb l - adott juttatások a megfelel  célokra
kerüljenek felhasználásra.

Sokan élnek az Önkormányzat által nyújtott lakás helyreállítási támogatással is.
Azoknak akarunk ezzel segíteni, akik önerejükb l képtelenek a lakásukban elvé-
gezni azokat az állagmegóvási munkákat, amelyek elvégzése a lakásban él k
egészségi állapota miatt is indokolt, így különösen tisztasági festés, elavult veze-
tékek javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek karbantartása. Tavaly kö-
zel nyolcszázezer forint érték  támogatást állapított meg ilyen jogcímen a rászo-
rulóknak az Egészségügyi és Szociális Bizottság.

A szociális ellátások, így a közgyógyellátásra való jogosultság is, az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét l függ. Ez 2008. január 1. óta nem emel-
kedett, ugyanakkor a nyugdíjak ez id  alatt kis mértékben bár, de folyamatosan
emelkedtek. Így sokan kiszorultak a közgyógyellátásból. Önkormányzatunk a he-
lyi szociális rendelete alapján bevezette a gyógyszer-támogatási segélyt azoknak,
akik nem jogosultak közgyógyellátásra, de magas – a háziorvos által igazolt –
gyógyszerköltségeik aránytalan megterhelést jelent számukra. 2013 márciusában
a méltányossági közgyógyellátás és a gyógyszer-támogatási segély jövedelemha-
tárát az Önkormányzat megemelte, hogy követve a nyugdíjemelések mértékét a
továbbiakban is hozzá tudjunk járulni a kerületi id s, beteg emberek magas
gyógyszerköltségeinek enyhítéséhez.

Kiemelt figyelmet fordítunk a munkára való ösztönzésre. A munkanélküliség
sajnos az I. kerületben is egyre többeket sújt és megfigyelhet , hogy magas isko-
lai végzettség mellett is kialakulhat egy hosszantartó munkanélküliség. Az eddi-
gi tendencia, miszerint els sorban 50 év feletti n k veszítik el állásukat, változni
látszik: sajnálatosan az aktívkorú családfenntartó férfiak is munkanélkülivé vál-
hatnak. 2012. évben négy alkalommal pályázott az Önkormányzat rövid id tar-
tamú közfoglalkoztatás támogatására és egy pályázatot nyújtottunk be hosszabb
id tartamú közfoglalkoztatás támogatására. Minden pályázatunk befogadást
nyert és ennek keretében mindösszesen 53 f  foglalkozatását tudtuk biztosítani
napi nyolc órában, három hónapos id tartamokban.

Id sgondozás
Kiemelt figyelmet fordítunk a kerületben él  id sek ellátására. A Gondozási Köz-
ponton keresztül 117 f  számára házi segítségnyújtást és 50 f  részére jelz rend-
szeres házi segítségnyújtást és szociális étkeztetés biztosítunk.  A házi segítség-
nyújtásban 14 szociális gondozó és 1 vezet  gondozó vesz részt, a  kliensszám fo-
lyamatos emelkedést mutat az utóbbi években.
Az étkeztetés keretében napi egyszeri melegételt nyújtunk azon személyek szá-
mára, akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt err l nem képesek
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gondoskodni. Lehet ség van az étel helyben fogyasztására, kiszállítására és sze-
mélyesen ételhordóban történ  elvitelére. A jelenlegi szolgáltatóval a szerz dé-
sünk 2013. augusztus 31-én jár le, a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban
van. A közbeszerzési kiírásnál pontos, világos kritérium rendszert határoztunk
meg, eszerint az ár mellett kiemelt hangsúlyt helyezünk az étel min ségére és
mennyiségére.

Az id sek nappali ellátásáról az id sek klubjaiban gondoskodunk: I.sz. Id sek
Klubja (1015 Budapest, Hattyú u. 16.), II. sz. Id sek Klubja (1013 Budapest, Ro-
ham u. 7.), III. sz. Id sek Klubja (1011 Budapest, F  u. 31.). Itt bonyolítjuk az ét-
keztetést, mentális gondozást végzünk, segítjük az id seket hivatalos ügyeik in-
tézésében és szabadid s programokat szervezünk. Az id sek nappali ellátása te-
rületén 110 százalékos kihasználtság van, amely fokozatos el gondozással tart-
ható fenn. Sokan igénylik televíziós adások, a számítógép, és az Internet elérhe-

ségét, valamint a különböz  audiovizuális eszközök alkalmazását.

Az id seket segíti a Könyvet Házhoz szolgáltatás: a F városi Szabó Ervin Könyv-
tárral együttm ködve az id s, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberek
számára könyvtári könyveket szállítunk.  Évente 3 turnust biztosítunk az id s
rászoruló nyugdíjasoknak térítésmentesen, a magasabb nyugdíjjal rendelkez k
részére pedig kedvezményes részvételi díjjal a zamárdi üdül ben. A nyaralásra a
Szolgáltatási Központban lehet jelentkezni és az id s ellátásban dolgozó munka-
társak szervezik és bonyolítják le. Október 1-jén, az Id sek Világnapján kirándu-
lást szervezünk: tavaly nosztalgiavonattal Gy rben jártunk, ahol idegenvezet
mutatta meg a várost, majd vendégül láttuk az id seket egy ebéddel. Minden év-
ben karácsonyi m sorral és ajándékokkal kedveskedünk az id s emberek számá-
ra, a 80 év felettiek számára pedig decemberben 6000 forintos pénzbeli segítséget
nyújtunk.

Az önkormányzat vezet i születésnapjuk alkalmából személyesen köszöntik a ke-
rületben él  90., 95 és 100 éves lakosokat, akik a kormánytól egyszeri 90, 95, il-
letve 100 ezer forintos támogatásban részesülnek. Kerületi hagyomány, hogy a
100. életévüket betölt  szépkorúak ajándékcsomagot is kapnak a kerület vezet i-

l.

Bölcs dei ellátás
A gyermekeknek napközbeni ellátását a Budavári Önkormányzat az Egyesített
Bölcs dei keretben három telephelyen látja el. A bölcs dék irányírása egységes,
integrált, szakmai programjaik f városi elismertségnek örvendenek. Célunk: a
családban él  gyermekek napközbeni ellátását az igényekhez igazítva, magas
színvonalon ellátni. Mindhárom bölcs dében helyben f znek, a korszer  táplálko-
zási elvek figyelembevételével. A gyermekvédelmi törvény alapján ingyenes ellá-
tásban részesülnek azok a gyermekek, akiknek családja rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményt kap, 50 százalékos, kedvezményes ellátásban részesülnek a
három- vagy többgyermekes családok és a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek.
A bölcs dei ellátásnál egyértelm en els bbséget élveznek az I. kerületben állandó
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkez  és életvitelszer en
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is az I. kerületben él  családok gyermekei és nagy hangsúlyt fektetünk a
rászorultsági szempontokra is.

Az ellátást igénybevev  gyermekek átlag életkora egyre fiatalabb, korábban a
másfél évnél kisebb gyermekek száma 1-2 f  volt. Jelenleg több szül  már 20 he-
tes korban beíratja gyermekét. Tendenciaként figyelhet  meg az is, hogy ha a
bölcs débe járó gyermeknek kistestvére született, a gyermeket eddig nem „vették
ki”a bölcs déb l, ezen kívántunk változtatni oly módon, hogy ebben az esetben
megsz nik az ellátás annak érdekében, hogy valóban azoknak a családoknak
tudjunk fér helyet biztosítani, akik a munkavállalás miatt igényelték a bölcs dei
ellátást. Egyre népszer bb és gyakoribb forma a szül k körében az úgynevezett
id szakos gyermekfelügyelet, mely során a gyermekeket nem teljes napra, csak
néhány órára adják bölcs débe a családok, melyért óránként 400,- Ft térítési dí-
jat kell fizetni. Ebben az esetben is igénybe vehet  az étkezés. Az Önkormányzat
három I. kerületi családi napközivel kötött ellátási szerz dést 7-7 f  kerületi böl-
cs dés-óvodáskorú gyermek napközbeni elhelyezésének támogatására.

Óvodai ellátás
A Budavári Önkormányzat 2012-ben a költségtakarékosság és az ésszer  gazdál-
kodás jegyben úgy döntött, hogy a kerületben m köd  óvodákat összevonja. 2012.
július 1-t l egyesített intézményként m ködik a 6 telephellyel rendelkez
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák, amely a 2012/2013. nevelési évben 607 fér -
hellyel rendelkezik, összesen 25 óvodai csoporttal. Az átszervezés sem a fér hely-
számot, sem a feladat ellátásául szolgáló ingatlanokat nem érintette, ugyanakkor
takarékosabb m ködést eredményezett. Az átszervezés nehézségeit a gyermekek
és szüleik nem érzékelték.

A 2013/2014. évre a kerületi óvodánkba 250 gyermek jelentkezett, 95 százalékuk
I. kerületi. A nemzeti köznevelésr l szóló törvény értelmében 2014. szeptember 1-

l kötelez  lesz az óvodai ellátás a harmadik életévüket augusztus 31-ig betölt
gyermekek számára. Ezáltal némileg megnövekszik az igény az óvodai ellátásra,
erre az Önkormányzat igyekszik felkészülni. Az Önkormányzat 2014 augusztusá-
tól visszaveszi a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet ál-
tal m ködtetett Dísz téri óvodát. Az Önkormányzat az intézményt az I. kerületi
óvodahálózat részeként, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák telephelyeként sa-
ját maga kívánja fenntartani illetve üzemeltetni. A fenntartóváltást úgy kívánjuk
lebonyolítani, hogy az átadás-átvételi folyamatból az intézmény dolgozói, a szü-

k, legf képpen pedig az óvodába járó gyermekek lehet leg semmit se érzékelje-
nek.

Iskolai, óvodai étkeztetés
Idén augusztusban a köznevelési intézményekben (óvodák, iskolák) lejárnak a
közétkeztetési szerz dések, a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. Cé-
lul t ztük ki, hogy a gyermekek számára min ségi, tápanyagban, vitaminokban
gazdag ételt kívánunk biztosítani az intézményeinkben. Ez az árak emelkedésé-
vel jár, de Önkormányzatunk úgy vélte, hogy minden szül  min ségi ellátást és
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étkezést kíván biztosítani a gyermeke számára. A mesterségesen alacsonyan tar-
tott árakból egyik szolgáltató sem képes megfelel  min ség  ételt biztosítani. A
rossz min ség  ételeket a gyermekek nem eszik meg, éhesek maradnak és eset-
legesen a zsebpénzükb l csokoládét, chipset vásárolnak.

Esélyegyenl ség
Önkormányzatunk alapvet  célja, hogy az I. kerület olyan település legyen, ahol
érvényesül az az els dleges alapelv, amely szerint minden embert egyenl nek
kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció, hátrányos megkülönböz-
tetés senkit ne érjen sem faj, b rszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vé-
lemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb hely-
zet miatt. Ezért kidolgoztuk a helyi esélyegyenl ségi programot, amelyet széles-
kör  egyeztetés után júniusban tárgyal meg a Képvisel -testület.

IV. HAGYOMÁNYAINK, KULTURÁLIS ÉRTÉKEINK

Magyar Mesemúzeum
Az országban egyedülálló intézménnyel gyarapodott a kerület. 2012. szeptember
30-án, a Magyar Népmese Napján nyitott meg a Magyar Mesemúzeum és Mese-

hely a Döbrentei utcában. Az épületet az Önkormányzat újította fel és adta
használatba, a kiállítások kialakítására az Önkormányzat nyert 23 millió forin-
tot nyertünk az Emberi Er források Minisztériuma Alfa-pályázatán. A szakmai
programokért a Pet fi Irodalmi Múzeum felel s. A közel egy éves tapasztalatok
alapján elmondható, hogy a Mesemúzeum hatalmas népszer ségnek örvend,
mintegy hatezer gyermek, valamint 300 pedagógus látogatta már meg a kiállítást
és a programokat. A Mesemúzeum együttm ködik a Budapest Bábszínházzal, a
Móra Könyvkiadóval, a Pagony könyvkiadóval, a Gyermek és Ifjúsági Irodalom
Kutatócsoporttal (KRE), az Egyszervolt.hu oldallal, és a Médiaunió – Mesélj Min-
den Nap! szervezettel.

Új köztéri szobraink
A tavalyi évben új szoborral gyarapodott a kerület. A Lovas út – Várfok utca tor-
kolatánál állították fel Wagner Nándor ,Földanya” cím  szobrát. A szobrot,
amely az anyai szeretet és Földünk szeretetének szimbóluma, a m vész özvegye,
Akiyama Chiyo asszony ajándékozta a kerületnek.

Lakossági kezdeményezésre készítette el az Önkormányzat Huszka Jen  operett-
szerz  emléktábláját, aki 1945 és 1960 között volt a F  utca 15. számú ház lakója.

Május 21-én, a Kerület Napján és a Honvédelem Napján katonai tiszteletadás
mellett avattuk fel a Szentháromság téren a Nemzeti Emlékhelyet jelöl  sztélét
és az országzászlót.

Idén nyáron avattuk fel az I. kerületi vagy a kerülethez köt  olimpiai bajnokok
emléktábláját a Czakó utcai sportközpontban. Összesen 24 olimpiai bajnok sze-
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repel a táblán, akik a 168 magyar olimpiai aranyéremb l 53-at szereztek. Az ava-
táson Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója köszönetet
mondott az önkormányzat kezdeményezéséért. Mint mondta, az olimpikonok sok-
sok, a Czakó utcai sportpályára látogató gyermeknek példaként szolgálhatnak.

2013 október8-án, gróf Bethlen István születésének évfordulóján avatják fel a
Szent György téren az egykori miniszterelnök egészalakos szobrát. A bíráló bi-
zottság a pályázó m vészek közül Stremeny Géza m vét választotta.

A Litván állam Renatas Juska nagykövet útján kétalakos szoborból álló, gránit-
ból készül  együttest ajándékoz a kerületnek. Kevesen tudják, hogy Jagelló
Ulászló Litván nemzetiség  volt, ifjú felesége pedig, Szent Hedvig, magyar ki-
rálylány, Nagy Lajos királyunk leánya. A szobor-együttesr l egyel re még csak
makettek készültek. Az alkotók D. Matulaité, J. Balkevicius és R. Buivydas, Lit-
vánia legismertebb m vészei. Az alkotást az Európa ligetben a Bécsi kapuhoz
közel es  területen fogják felállítani.

A tervek szerint még az idei évben felállítják Mária anya szobrát a Vár fokán, a
Déli Cortinafalon. A pillér, amelyen a szobor állni fog, alapozási munkái május
elején befejez dtek, a négy méteres szobor bronzba öntésére várhatóan a nyár
második felében kerül sor. A szobor felállítását az Immaculata Alapítvány kez-
deményezte, hogy az alkotás és a szimbólum – anya gyermekével – gazdagítsa a

várost, szeretetet és békét sugározzon. A szobor alkotója a Budai Várban él
Mátyássy László szobrászm vész.

Elismeréseink
Figyelmet fordítunk arra, elismeréssel díjazzuk azokat a kerületi vagy a kerület-
hez köt  személyiségeket, közéleti szerepl ket, pedagógusokat, egészségügyben
dolgozókat, m vészeket, akik sokat tettek a kerületért vagy szakmájukban ki-
emelked  teljesítmény értek el. Az Önkormányzat által adható kerület ált legna-
gyobb elismerése a díszpolgári cím, amelyet az idei évben Dévény Anna gyógy-
tornász, a Dévény-módszer kidolgozója vehetett át.

Budavári Szent György díj néven új elismerést alapított idén az Önkormányzat.
Az évenként odaítélhet  díjjal a kiemelked  munkát végz  kerületi rend röket
ismerjük el, a Budavári Szent György díj annak ítélhet  oda, aki a hivatásos vagy
közalkalmazotti állományban legalább 5 éve szolgálatot teljesít a kerületben és a

nmegel zés, a b nüldözés, a közbiztonság területén olyan tartós és kiemelked
munkát végez, amellyel hozzájárul a kerület közbiztonságának a további javítá-
sához. Az idei díjazott Pintye György rend r f törzszászlós.

A Budavári M fordítói Díjat Ove Berglund svéd m fordítónak ítélte oda az ön-
kormányzat, az átadási ünnepségre a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén
került sor. Budavárért Emlékérmet Madocsai Miklós nyugalmazott evangélikus
lelkész, Zsidai Ilona étterem-tulajdonos és Vashegyi György karmester kapott.
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Közm vel dés
Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy kulturális és m vel dési
intézményeinken keresztül valamennyi korosztály számára szórakozást, kikap-
csolódást biztosítson. Gazdag programkínálatot várja az itt él ket a Budavári

vel dési Házban. A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány továbbra is nagy
sikerrel m ködteti a Márai Szalont és a Zenei Szalont. Mindkét program ingye-
nes és a kerület lakói részér l jelent s az érdekl dés.

A Várnegyed Galéria rendszeresen új kiállításokkal és m vész-találkozókkal vár-
ja az érdekl ket. Jelenleg a Képz -Szín-M vész kiállítást tekinthetik meg,
amelynek keretében nyolc színm vész, illetve operaénekes mutatja be alkotásait.
Korábban bemutatkoztak a Várban él  alkotók, bemutattuk Kiss Ilona m vész-
könyveit, Incze Mózes és Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas fest vész alkotásait.
A Várnegyed Galériában állították ki el ször a már említett  Mária anya szobor
egészalakos gipsztanulmány változatát.

Nagy sikert aratott a Beethoven Budán idei koncertsorozata, amellyel arra emlé-
kezünk, hogy Ludwig van Beethoven 1800 május 7-én a Várszínházban adott
koncertet. Idén a Kossuth-díjas Szakcsi Lakatos Béla és a Junior Prima díjas ifj.
Balázs János lépett fel. A május 7-i emlékkoncerten a nemzetközi hír  heged -

vész, Baráti Kristóf és a neves zongoram vész, Würtz Klára lépett fel.

Évr l-évre sokan kilátogatnak a Nyárbúcsúztató Bálra a Czakó utcai Sport és
Szabadid központba. Tavaly Horváth Charlie és zenekara adott koncertet au-
gusztus utolsó szombatján, idén a  Bikini együttes az est sztárvendége. Emellett
gyermekprogramok, t zijáték és tombola várja majd a látogatókat.

Ugyancsak nagy népszer ségnek örvend a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv
Ünnepe a Budai Várban cím  programsorozat. A tavalyi évben mintegy 30
könyvkiadó kínálta legújabb köteteit a Szentháromság téren. A rendezvényen ad-
ta át az Önkormányzat a Budavári Tóth Árpád M fordítói Díjat, amelyet Ove
Berglund svéd m fordító vehetett át. A látogatókat gyermekm sorok, színpadi
programok, koncertek, várták. Új elem volt, hogy a Halászbástyán rendezték meg
a Buda Eliberata ostromjátékot. Az idei Könyvünnepen a gyermekirodalomé a f -
szerep. Az apropót az adta, hogy idén ünnepeljük Weöres Sándor születésének
100. évfordulóját, akinek népszer  gyermekversein generációk n ttek fel. A
Könyvünnepen továbbra is színvonalas programokkal és ostromjátékkal várjuk a
látogatókat.

Helyi védelem
A Budavári Önkormányzat alapos vizsgálatokat követ en mostanáig 40 épületet,
1 szobrot,  8 épületrészt és látványt, valamint 9 db értékes növényzetet helyezett
helyi védelem alá. Els ként és egyel re egyedüliként az országban meg is jelöljük
ezeket a védett objektumokat. A bronz plasztikák Kampfl József szobrászm vész
közrem ködésével készültek, a kararai fehérmárvány táblákat pedig az egyik ke-
rületi polgár, Werner Gábor k faragó mester ajánlotta fel ingyenesen. A szép em-
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léktáblák kihelyezése már elkezd dött és az érintettek örömmel és büszkeséggel
fogadják a védelmet szimbolizáló jeleket.

V. BERUHÁZÁS ÉS VÁROSÜZEMELTETÉS

Állami és f városi beruházások
Nyár végére teljesen befejez dhet a budavári Mátyás-templom sok éve húzódó
felújítása, miután a kormány 700 millió forint többletforrást biztosított a m em-
lék rekonstrukciójára. A bels  terek és díszítések restaurálása után jelenleg az
utómunkálatok folynak.

Eredeti szépségében, a korabeli tervek és rajzok segítségével tavaly elkészült a
Rudas fürd : felújították a homlokzatot, tet szerkezetet, valamint az el csar-
nokot. Korszer sítették a f tési, a szell ztetési és a világítástechnikai rendszere-
ket. A munkálatokat Európai Uniós és f városi  támogatással, a Budapest Gyógy-
fürd i és Héviezi Zrt. lebonyolításában végezték. Most a korábbi palackozó üzem
felújításával folytatódnak a munkálatok. A tervek szerint 33 és 36 °C-os meden-
cékkel, pancsolóval, jacuzzikkal, szaunákkal, masszázshelyiségekkel b vítenék a
fürd t, illetve a tet szinten egy különleges panorámájú vendéglátóegységet és
napozóteraszt is kialakítanának.

Tavaly sszel adták át a nagyközönségnek a Lánchíd budai hídf jénél találha-
tó parkot, amelyet a Green Sweden program és a F városi Önkormányzat kör-
nyezettudatos szellemben újított fel. A beruházás a budapesti Svéd Nagykövet-
ség, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség, valamint a Magyarországon m köd  svéd
vállalatok támogatásával valósult meg.

Évtizedek óta váratott magára a Dísz tér 17. szám alatt az egykori Honvéd F -
parancsnokság felújítása. Korábban az építészek modern épületeket terveztek
a jelenlegi torzó helyére, a tervek a lakosság heves ellenállását váltották ki. A
Budavári Önkormányzat csak változtatási tilalom elrendelésével tudta megaka-
dályozni a Budai Vártól teljesen elüt  tervek megvalósítását. Tavaly a kormány a
Budai Vár felújításához kapcsolódóan a  Honvéd F parancsnokság részleges re-
habilitációjáról döntött, a célra közel 700 millió forintot csoportosított át. A köz-
beszerzési kiírás a közelmúltban zárult le és már megkezdték a felújítást. A
munkálatok célja, hogy az épületmaradvány megnyitható legyen a látogatók
számára, és a Budai Vár turisztikai értékeit bemutató információs és kulturális
funkciókat lásson el.

Min ségi problémák miatt idén tavasszal újra az Országház utcában folytatódott
a vári útfelújítás: a tavaly elkészült kockak -burkolatot ismételten felszedték. A
kivitelez  Penta Kft. szerint a kockak -fektetéssel volt probléma, így most más
technológiát alkalmaznak, az Olaszországból hozatott újabb köveket speciális
cementbázisú ágyazással és fugázással illesztik a helyükre. Az útfelújítás a F -
városi Önkormányzat tervezésében és finanszírozásában zajlik. A f város ígéretei
szerint 2013-ben még a Dísz téren valósulhat meg az útfelújítás.
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A buszútpálya felújításával párhuzamosan az Önkormányzat tervezésében és be-
ruházásában végezték, illetve végzik el a járdák felújítását. A kerület a korábbi
aszfalt- illetve kiskockak -járdák helyett olyan felületet alakított, illetve alakít
ki, amelyen kényelmesen lehet sétálni, ugyanakkor megfelel a m emléki köve-
telményeknek és meg rzi a Budai Vár hangulatát. A köveket korszer  fugázó
anyaggal rakták le. A már elkészült szakaszokat - Országház utca, Bécsi kapu
tér - nem kellett újra kövezni, ugyanis itt a gondos el készítésnek köszönhet en
nem merültek fel min ségi problémák.

A Szentháromság téren zajlik a Nagyboldogasszony-barlang meger sítése. Isme-
retes, a barlangot 2010-ben, a gázvezeték-építése közben találták meg. A Magyar
Állam tulajdonában és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) kezelé-
sében lév  barlang meger sítése sokat váratott magára. Végül az Önkormányzat
készíttette el az állami tulajdonú, természetvédelem alatt álló barlang meger sí-
tésének kiviteli terveit és vállalta magára a régészeti feltárás és a forgalomtech-
nikai tervek elkészítésének költségeit. Ennek köszönhet en a nyáron a munkála-
tokat befejezik, és a Mátyás-templom el tti területen ismét megindulhat a forga-
lom.

Pályázati forrásból megvalósuló beruházásaink
Az Önkormányzat célja, hogy a beruházásokat lehet ség szerint pályázati forrá-
sokból valósítsuk meg. Folyamatosan figyelemmel követjük a különböz  kiíráso-
kat és lehet ségeinkhez mérten elindulunk a pályázatokon - számos alkalommal
sikerrel.

A F városi Városrehabilitációs pályázaton nyert támogatás segítségével valósít-
juk meg a Pala utca 8. lakóépület felújítását: a pályázati támogatás 210 millió fo-
rint, ehhez 140 millió forint saját forrást biztosítunk. Tavaly elkészült az épület

emléki részének homlokzat, tet  és pince felújítása, valamint a földszinten lé-
 lakások átalakítása. Idén a bels  udvar és kert kerül felújításra.

Szintén a F városi Városrehabilitációs Alap által nyújtott támogatás igénybevé-
telével kezd dött meg 2012-ben a Kapucinus utca 9. lakóépület felújítása: a pá-
lyázaton 150 millió forintot nyertünk, a saját forrás 100 millió forint. A munkák
során régészeti feltárás és m vészettörténeti kutatás is zajlott. A kutatások so-
rán kiderült, hogy az épület falainak egy része törökkori sírkövekb l épült újra az
1686 ostrom után. Az épületben feltárult egy ül fülkesor, két szobában díszít fes-
téses mennyezet, két befalazott gótikus ablakszárk , egy ma is vízadóképes kö-
zépkori kút, barokk pincei téglaburkolatok és homlokzati kváderfestés maradvá-
nyok. A felújítás a restaurálási munkákkal együtt ez év nyarán fejez dik be. Tel-
jesen megújul az épület homlokzata, tet szerkezete, a bels  szerkezet, a nyílászá-
rók és az udvar is.

2012-ben a KMOP-3.3.3-11-2011-0015. Európai Uniós pályázat keretében
37 millió forint támogatást nyertünk megújuló energiafelhasználás növelésére. A
pályázat keretében három kerületi intézményben - az Iskola utcai bölcs dében, a
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Vízivárosi Óvodában, valamint a Toldy Ferenc Gimnázium tornacsarnokának te-
tején - helyeztek el napelemeket, a bölcs dénél a melegvíz-el állítást segít  nap-
kollektor-hálózatot is beüzemeltek. A Toldy Ferenc Gimnázium Tornacsarnoká-
nál hat sorban összesen hatvan darab polykristályos napelemet építtettek be,
amelynek segítségével több mint tíz százalékkal csökken az intézmény  villamos-
energia fogyasztása. A Vízivárosi Óvoda Iskola utcai épületén szintén hatvan da-
rab napelemet telepítettek, amelyeknek az éves energia-termelése az intézmény
éves fogyasztásának közel 93 százalékát fedezi. Az Egyesített Bölcs de Iskola ut-
cai kétszintes épületére szintén 60 darab napelemb l álló rendszert telepítettek,
amely az intézmény villamos-energia fogyasztásának 50 százalékát fedezi. Emel-
lett a bölcs de tetején kiépítettek egy 6 darab szabványos méret  napkollektorból
álló rendszert, amely  a bölcs de használati meleg vizének el állítását segíti, és
újabb 16 százalékkal csökkenti az energiafelhasználást.

2012-ben a hatályos támogatási szerz dés értelmében 6,4 milliárd forint uniós
forrást nyertünk a Budai Vár és környéke közlekedés-fejlesztési programra. A
Támogatási szerz dést 2012. február 22-én kötöttük meg, majd ezt követ en a
program b vítése, támogatási összeg növelése miatt háromszor módosítottuk: a
projektet az 1275/2012 (VIII.6.) Kormányhatározat kiemelt projektté nyilvánítot-
ta, illetve döntött a támogatási összeg növelésér l. A keret jelenleg 9,2 milliárd
forint.
A teljes projekt két uniós finanszírozási periódust ível át. A 2007-2013-as perió-
dusban a fejlesztés I. ütemeként a Várbazárhoz kapcsolódó közlekedésfejlesztési
elemek, a Lánchíd utca forgalomcsökkentése, a kapcsolódó gyalogos közlekedés
fejlesztése, a behajtási rendszer korszer sítése, a Budai Várba behajtó 16-os bu-
szok cseréje korszer  buszokra, illetve a Vár területén használatba kerül  elekt-
romos buszok beszerzése valamint a további ütemekben megvalósuló projektele-
mek el készítési munkái valósulnak meg. Az I. ütemben tervezzük megvalósítani
még liftek építését a Gránit lépcs nél, a Korlát utcánál, a Lovas utcai parkolónál,
térfigyel  kamera rendszer telepítését.

A vári behajtási-rendszer modernizálását már elvégeztük. Új sorompókat és új
rendszámleolvasó-terminálokat szereltek fel a Bécsi kapu téren, a Hunyadi úton
és a Palota úton, illetve a Tárnok utcában. A Dísz téren, a Bécsi kapu téren és a
Hess András téren fizet  automatákat állítottak fel, így a parkolási díj már itt is
kiegyenlíthet . A korábbi rendszerben csak a kapuknál tudtak fizetni az autósok,
és sokszor – f ként turista szezonban – hatalmas forgalmi dugók alakultak ki.

Saját forrásból megvalósuló beruházások
Folytatódnak a saját er l végzett épület-felújítások. Az idei évben megkezd -
dött az Úri utca 58. szám alatti épület tet felújítása, majd a m emléki homlokzat
renoválását végezzük el. Már elkészültünk a Móra Ferenc utca 2/b épület tet ze-
tének felújításával, az Attila utca 65. alatti új Ügyfélszolgálati iroda és az Iskola
utca 16. (Gamesz) alatt lév  ügyfélszolgálati iroda felújításával. Tavalyelkészült
a Döbrentei utca 17. felújítása: az épület homlokzata, teteje és zárófödéme újult
meg. Az emeleten lév  két rossz elosztású és kis méret  lakásból egy élhet  mé-
ret  lakás került kialakításra.
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Az idei évben tervezzük a Szentháromság tér – Szentháromság utca – Hess And-
rás tér átépítését, valamint a Dísz tér átépítését, emeletpályás útburkolat kiala-
kítását. A beruházások el készítése már megkezd dött, a tervek elkészültek. Eh-
hez kapcsolódik még az a tervünk, – amelyre tartalékot különített el a Képvisel -
testület – hogy a vári f útvonalakhoz kapcsolódóan a mellékutak átépítésére és
felújítására is sor kerül. Figyelembe véve, hogy a Szentháromság tér felújításá-
nak csak az els  üteme szerepel még a költségvetésünkben, ezekre a programok-
ra több mint 1,5 milliárd forintot fogunk fordítani.

Nagyon sok panaszt, észrevételt kapunk, amelyben a lakók a Batthyány tér álla-
potát kifogásolják. Önkormányzatunk régóta tervezi a tér felújítását, több pályá-
zati programon is indultunk már a projekttel. Az idei évben öner l megkezdjük
a tér részleges felújítását. Kicseréljük a tér burkolatát, áthelyezzük a kandelábe-
reket és felújítjuk a zöldterületeket. A költségvetésünkben 60 millió forint el i-
rányzat szerepel erre a célra. A tér teljes rehabilitációjára a csak akkor valósul-
hat meg, ha megépül a fonódó villamos és a BKK megoldást talál a buszvégállo-
mások áthelyezésére. Tárgyalásokat folytatunk arról, hogy a tér felújítását, a
közlekedés-átalakítását bevonjuk a KÖZOP-programba.

Felújítási és karbantartási feladataink
Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az intézményi hálózat folyamatos kar-
bantartására; a rendszeres felújításoknak köszönhet en jóval gazdaságosabban

ködtethet k intézményeink. A Toldy utca bölcs dében elkészült a nyílászárók
cseréje, a Tigris utca bölcs dében a vizesblokk és a konyha burkolatának cseréje,
a Lovas úti bölcs dében kertészeti felújításokat végeztünk, a Zamárdi üdül ben
pedig festési munkálatokat.  A Lisznyai utcai Általános Iskolában kazáncserét
tervezünk,a  Toldy Ferenc Gimnáziumban az öltöz t újítjuk fel.

Ugyancsak figyelmet fordítunk az önkormányzati tulajdonú lakóépületek folya-
matos karbantartására. A GAMESZ folytatja a már megkezdett kémény felújítási
programot és a kaputelefon telepítési programot. sszel pedig lefestették a vári

emléklakóházak kapuzatát.

Kiemelt feladatot ró Önkormányzatunkra a Polgárvárosi részen a várfalak kar-
bantartása, gondozása. Tavaly a Bécsi  kapuról az Anjou sétányra vezet  rámpa
felújítása valamint a Anjou sétány és a Hunyadi János út mentén készült néhány
kisebb helyreállítás készült el. (Ismeretes, 2011-ben a Babits sétánynál leomlott
várfal teljes helyreállítását elvégeztük.) 2013. telén a várfalak sok kisebb fagy-
kárt szenvedtek, ezért már kora tavasszal elvégeztettük a várfalak
veszélytelenítését. A várfal burkolatát képz  k  és tégla vegyes falazat és a köt -
anyagukat képz  habarcs több helyen szétfagyott. A megrongálódott anyagot a
szakemberek eltávolították. Ezt követ en elvégezték a helyreállítási és karban-
tartási munkálatok is. Ugyancsak tavaly készült el a Tárnok utca 3-5. szám alatt
a rossz állapotú várfalszakasz meger sítése. Jelenleg folyamatosan végzünk
mozgásméréseket, de mozgásra utaló jelek nem mutatkoztak. Ugyanígy rendsze-
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res monitoring mérésekkel ellen rizzük az Esztergomi Rondellát, ahol szintén
nincs mozgásra utaló jel.

2012 nyarán elkészült Budai Várban a Hilton Szállónál a Margaréta terasz dísz-
burkolata: a korábbi töredezett kockaköveket nagy szilárdságú k lapokra cserél-
ték ki. A tér közepére egy csobogót is épített az Önkormányzat. Látogathatóvá
tettük a Szent Mihály kápolnát: megújították a lépcs szerkezetet, az elektromos
hálózatot. A Szentháromság téren lév  parkban tavasszal a gyöngykavics burko-
latot cseréltük ki. A már megvalósult félbevágott nagykockak l épült járda-
burkolatokhoz hasonlóan a zöldterület burkolt részeit új nagykockak  burkolat-
tal építettük át, a sétányok és zenepavilon környezete kiskockak  burkolatú ma-
radt.

Májusban megkezd dött a Clark Ádám téren a „0” km k  környezetében a kávézó
építése, a pavilon épület várhatóan 2013 szén kerül átadásra. Ezzel rendezet-
tebbé válik a Clark Ádám tér, ahol most engedély nélküli árusok rontják a város-
képet.

Az Alagút tetejére Ybl korlát építését és meredeken megdöntött fedést tervezzük
a párkányra, hogy ne lehessen kimászni, de a panorámát ne zavarja. Ismeretes, a
sövénykerítés, a drótkerítés és a figyelmeztet  táblák ellenére sokan rendszere-
sen kimásznak a párkányra, és az elmúlt években többen is lezuhantak. A korlát
tervei elkészültek, a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A Mikó utca Attila út – Krisztina körút közötti szakaszán átépítettjük az útpálya
burkolatát, ami forgalomtechnikai változással is jár. A ferde, 45 fokos parkolóhe-
lyek átkerülnek a Vérmez  oldalára. Így a Pauler utcai csomópont beláthatóbb,
biztonságosabb lesz. Tervezzük a Kereszt utca, Naphegy utca, Czakó utca felújí-
tását, valamint a Naphegy utca Tabán fel li oldalán hét új parkolóhely kiépíté-
sét.

Parkjainkban víztakarékossá alakítottuk a kutakat. A Mészáros utcai Kilus-kút
felújítása és víztakarékossá alakítása után a Vízivárosi Petz Samu kút nyomó-
gombossá alakítása történt meg június elején. A kút környezetében megújultak a
padok, és a virágágyás is. A Szilágyi Dezs  tér és a Corvin tér területén felújítot-
tuk az automata öntöz rendszer is, amely éjszaka biztosítja a zöldterület megfe-
lel  öntözését. A Corvin téren a Lajos kutat tavaly nyáron javítottuk meg. A
szakemberek új vízcsöveket, homoksz t és szivattyút építettek be, illetve újra-
festették az elhasználódott medencét.

Folytattuk a gallyaprítási programot: a kertekben, magánterületeken összegy j-
tött és a házak elé kihelyezett ágakat, gallyakat ledarálták. Az ingyenes szolgál-
tatást közel negyven társasház vette igénybe.

A tavalyi évben lezárult a kerületi városrészek 2009-ben indult graffiti-
mentesítése, az elmúlt években az Önkormányzat valamennyi városrészt meg-
tisztított a nagyobb falfirkáktól. A program folytatásaként az Önkormányzat
szerz dést kötött a graffitimentesítést vég  céggel, amely vállalta, hogy a Pol-
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gármesteri Hivatalhoz érkez  lakossági bejelentések alapján a lehet  legrövidebb
id n belül elvégzi a tisztítást. A következetes fellépés eredménye ma már jól lát-
ható: a házfalakról, üzletek kirakatairól, utcabútorokról sikerült szám zni a na-
gyobb falfirkákat. Ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy 2011. januárjától a
graffiti bekerült a Büntet törvénykönyvbe, egy évig terjed  szabadságvesztéssel
büntethet , aki a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongá-
lást falfirka elhelyezésével követi el.

Kültéri fitneszparkot alakítottunk ki a Czakó utcai sportközpont területén: a gya-
loglógépet, libeg t, evez padot minden sportolni vágyó ingyenesen használhatja.
A gépek melletti információs tábla edzéstervet is tartalmaz, így mindenki össze-
állíthat magának edzésprogramot. Hasonló elemeket helyeztünk ki kísérleti jel-
leggel egyes játszótereink mellé is.

Emellett végezzük játszótereinken a balesetveszélyes játszóelemek javítását, pót-
lását. Tervezzük a Mária téri játszótér b vítését, a mellette lév  kutyafuttatót el-
bontjuk és új modern játékszereket építünk be. A kutyafuttatót a Batthyány ut-
cában, az Iskola utcával szemben lév  kis zöld parkba építjük ki, ugyanis nagyon
sok lakossági panasz érkezett azzal kapcsolatban, hogy a játszótér és a kutyafut-
tató egymás mellett épült. Emellett tervezzük a terület forgalomcsillapítását is.
A Mária térnél a Batthyány utca – Donáti utca csomópontban a Mária-szobor és
játszótér közötti útpályát megszüntetjük a biztonságosabb gyalogos közlekedés
érdekében. A Donáti utca elején forgalomcsillapítás céljából járdaszintre emeljük
majd a burkolatot.

Átépítjük a Hattyú utca – Batthyány utca torkolatát is: a Batthyány u.
egyirányúsítása miatt megszüntethet  a közlekedésre nem használt útszakasz.
Itt kitelepüléssel, a zöldfelület felújításával új közösségi teret hozunk létre.

VI. KÖZREND

Nem pusztán köztereink állapotára, de azok rendjére is kiemelt figyelmet fordí-
tunk. A rend rség hatékony fellépésének köszönhet en hosszú évek után sikerült
felszámolni a Várban a tiltott szerencsejátékot, az „itt-a-piros-hol-a-piros” játé-
kot. N tt a rend ri jelenlét a közterületeken, posztos rend ri szolgálat indult a
Batthyány téren, a Citadellán és a Budai Várban, valamint lovas rend rök és ku-
tyás rend rök teljesítenek szolgálatot a Vérmez n és a Tabánban. Idén már ke-
rékpáros rend rök is teljesítenek szolgálatot a turisztikailag kiemelt területeken.

Megálljt parancsoltunk a fesztiváldömpingnek
A tavalyi évben sorra érték egymást a különböz  fesztiválok a Palotanegyedben,
a hagyományos Mesterségek Ünnepe és a Borfesztivál mellett a legkülönfélébb
okkal és alkalomból foglalták el a szervez k a területet. A terület vagyonkezel je,
a Várgondnokság Nonprofit Kft., Önkormányzatunknak a terület bérbe adásából
semmi bevétele sem származik, és nem tilthatjuk meg a rendezvényeket. Ugyan-
akkor a kerület, az itt él k szembesülnek a hajnalig tartó óriási zajjal, a forga-
lommal, a parkolási gondokkal, és a rendezvények után itt maradt áldatlan álla-
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potokkal. Emellett a fesztiválok, vásárok jelent sen akadályozták a
Palotanegyedben lév  kulturális intézmények m ködését. Tavaly sszel felter-
jesztéssel fordultunk a Várgondnokság Nonprofit Kft. kormányzati felügyeletét
ellátó nemzetgazdasági tárcához, kérve, hogy cég m ködéséhez, feladataik ellá-
tásához biztosítsák a szükséges költségvetési forrásokat, ne kényszerüljenek ar-
ra, hogy a terület hasznosításából finanszírozzák ezt.
Emellett Önkormányzatunk szakért k, a területen m köd  intézmények bevoná-
sával módosította, szigorította a vári közterület-rendezési tervet (KÖRT). Nem
zártuk ki ugyan a rendezvények megtartását, de térben és id ben jelent sen kor-
látoztuk azokat. Március 1-t l október 31-ig terjed  id szakban „térben" egyszer-
re csak három területegységet lehet különböz  programok céljára igénybe venni a
Palotanegyedben, „id ben" pedig havi egyetlen hosszú hétvégén lehet a területen
nagyobb programokat tartani. A biztonsági követelmények mellett a környezetbe
illeszkedés is hangsúlyos elvárás lett. Az önkormányzati kontrollt a látvány te-
kintetében a Kerületi Tervtanácsra bíztuk: a neves szakemberekb l álló zs rinek
kell min sítenie a látványt, a telepítést és a megjeleníthet  vizuális elemeket. A
közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletünkben pedig jelent sen korlátoz-
tuk a zajvédelmi el írásokat: este 22.00 óra után a szabadban, nyitott ajtajú vagy
ablakú helyiségben hangos énekléssel, zenéléssel, zenelejátszással tilos a csendet
megzavarni.

Megalakult a kerületi közterület-felügyelet
Közterületeink rendjét a jöv ben a kerületi közterület-felügyelet is rzi. A Képvi-
sel -testülete 2012. decemberében döntött a Polgármesteri Hivatal szervezeti át-
alakításáról, így a közterület – felügyelet felállításáról. Ennek kapcsán a testület
a hivatal bels  szervezeti egységeként határozta meg a felügyelet m ködését,
mint Igazgatási és Közterület – felügyeleti Iroda. Feladataként a Budavári Ön-
kormányzat közigazgatási területén a közterületek rendjének fenntartását, tisz-
taságának védelmét határozta meg; a közterület-felügyel k fellépnek az illegális
árusokkal, a jogtalan közterület-használók ellen is. A felügyelet a feladatait a
Budavári Önkormányzat tulajdonában lév  közterületeken látja, 16 f  jár rszol-
gálatot, 2 f  ügyfél – és diszpécser szolgálatot, valamint egyéb adminisztratív
ügyintézést végez. A közterület felügyel k a hét minden napján reggel 8 órától
este 22 óráig teljesítenek majd szolgálatot, valamint reggel 8 órától este 20 óráig
végeznek kerékbilincselést. A közterület-felügyelet ügyfélszolgálati irodája az Is-
kola utca 16. szám alatt nyílik majd meg, az iroda természetesen az általános
ügyfélszolgálati feladatokat is ellátja.

A már említett új önkormányzati törvény megadta a lehet séget a Képvisel -
testületnek, hogy tiltott magatartássá min síthessen olyan cselekményeket, ame-
lyek a helyi közösség életét, a lakók mindennapjait súlyosan zavarják, vagy joga-
ikat sértik. Éltünk is ezzel a felhatalmazással, és elkészítettük a viselkedési kó-
dexet.  Az Alkotmánybíróság szi döntését figyelembe véve, idén átalakítottuk a
szabályokat. A Képvisel -testület májusban megalkotta a közösségi együttélés
szabályairól szóló rendeletet, amelynek betartását a közterület-felügyel k, a
rend rség és a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellen rzik. A szabályok meg-
sértése esetén 5.000 forinttól 50.000 forintig terjed  helyszíni bírság, vagy 5.000
forinttól 150.000 forintig terjed  közigazgatási bírság szabható ki.
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bb szabályok:
Tilos szeszesitalt fogyasztani élelmiszert, palackozott italt árusító üzle-
tek bejáratának 5 méteres körzetében, beépítetlen, bárki által megköze-
líthet  ingatlanokon, játszótereken, lakóépületek kapualjaiban. Továbbra
is tilos a dohányzás a játszótereken; Önkormányzatunk kezdeményezését
már törvény szabályozza.
Tilos az Önkormányzat m ködési területén található kilátók, épületek,
építmények, természeti képz dmények (pl. Alagút, Gellérthegy sziklái,
Bécsi Kapu) tetején lév  kerítés, korlát, mellvédfal elé kimászni és ott
tartózkodni.
A kerület területén tilos a drifting, azaz az autók csúsztatása. Tilos em-
lékm vön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, valamint a lejára-
ti lépcs n, k padon, szök kúton, templomok el tti lépcs vel határolt ré-
szen kerékpározni, rollerezni, gördeszkázni és görkorcsolyázni.
A Budai Vár védett övezetében tilos a „vonatozás”. Azaz a sorompók el tt
minden esetben meg kell állni, a gépjárm vezet  köteles az el tte haladó
gépjárm nek a nyitott sorompó alatt történ  áthaladását követ en a so-
rompó lezárását megvárni, és csak az újabb felnyitását követ en hajthat
be, illetve ki.
Közterületen tilos a galambok etetése és idegen vagy gazdátlan állatok
etetése.

VII. ÁRVÍZI VÉDEKEZÉS

Történelmi árhullám vonult le a Dunán június elején, a folyó a f városnál 893
centiméterrel tet zött.  Az Önkormányzat lehet ségeihez mérten mindent meg-
tett az árvíz elleni védekezésben, a lakók és az értékek megóvásában. Telefonon
értesítettük az érintett területen él ket, hogy a magas árvíz belvizet okoz, ezért
ürítsék ki a pincéket és áramtalanítsák azokat. Ebben a GAMESZ dolgozói nyúj-
tottak segítséget azoknak, akik ezt kérték. Felkészültünk az esetleges kitelepíté-
sekre is, az iskolákban kijelöltük a befogadó-helyeket. Homokot, homokzsákokat
biztosítottunk az itt él knek a védekezéshez, a GAMESZ és a hivatal dolgozói is
segítettek a homokzsákok töltésében. Az árhullám tet zésekor szivárgások, átfo-
lyások jelentek meg a Bem rakparton a mellvédfalnál. Önkéntesekkel a Batthyá-
ny tért l a Lánchídig több sorban homokzsákokat raktunk le, hogy megakadá-
lyozzuk a víz átfolyását. A munkában több százan vettek részt, korra és nemre
való tekintet nélkül. Meger sítettük a Halász utcai lejárónál, a Döbrentei térnél
és a Rudas fürd nél emelt homokzsák-falat is.


