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BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZMEGHALLGATÁS  

2019. június 6. 
 
I. BEVEZETŐ 
 

Önkormányzatunk minden év júniusában tartja éves közmeghallgatását, amely jó 
alkalom arra, hogy Önökkel közösen áttekintsük az elmúlt esztendő eredményeit, 
valamint a 2014-2019-es önkormányzati ciklus végéhez közeledve az elmúlt 5 évet  is 
értékeljük. 
 
A közmeghallgatásra készített összefoglalónkban témakörök szerint csoportosítjuk az 
elmúlt évben végzett munkánkat, elért eredményeinket. Így Önök is teljes képet 
kaphatnak a kerület pénzügyi helyzetéről, a bevételek és kiadások alakulásáról, az 
elvégzett és tervezett fejlesztésekről, beruházásokról, a szociális területen végzett 
munkánkról, valamint a kerület közösségét érintő programokról is. Beruházásaink 
mellett nagy hangsúlyt fektetünk a társadalmi felelősségvállalás erősítésére, 
önkéntesen vállalt feladatainkra és a családok támogatására is.  
Az Önkormányzat vezetése elkötelezett, hogy szerethető és barátságos városrészt, az 
itt élők igényeihez illeszkedő támogatásokat és közösségi programokat, jövőbe mutató 
fejlesztéseket, ügyfél- és vállalkozóbarát környezetet biztosítson, hogy a Budai 
Várnegyed méltán lehessen az egész nemzet büszkesége. 
 

 
II. ÖSSZEFOGLALÓ 2014-2019 
 
A 2014-2019-es önkormányzati ciklus végéhez közeledve érdemes áttekinteni azt is, 
milyen fejlesztéseket valósítottunk meg, hogyan váltak egyszerűbbé, biztonságosabbá 
mindennapjaink egy-egy beruházás vagy önkormányzati program eredményeként az 
elmúlt 5 évben.  
Gazdálkodásunkra a takarékosság és az ésszerűség jellemző; fejlesztéseinket minden 
esetben alaposan, stratégiai szinten átgondoljuk, mérlegeljük, több szempontból is 
megvizsgáljuk, hogy a kerület számára valóban értékes és hasznos programok 
valósuljanak meg. Ennek a szemléletnek az eredménye az is, hogy nagy 
intézményhálózattal, számos önként vállalt programmal rendelkezünk. A 
költségvetésünk erre megfelelő forrásokat biztosít, és lehetőségünk van tartalékok 
képzésére is. A kerület vagyona az elmúlt évben is gyarapodott.  
 
Tevékenységünk fókuszába az itt élők kényelmét, biztonságát, a családok és az idősek 
támogatását, valamint környezetünk védelmét helyeztük.   
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Nem emeltük az önkormányzati lakások bérleti díját és a helyi adókat, ugyanakkor 
évről évre több támogatást tudunk adni a társasházak felújítására. Műemlék 
lakóházaink karbantartása folyamatosan zajlik, ma már a múlté, hogy az 
önkormányzati házakon omlik a vakolat, a lábazat vagy beázik a tető. A ciklus végére 
a vári önkormányzati házak mindegyikén végeztünk felújítást. Ebben a ciklusban 
készültünk el a Halászbástya vízszigetelési munkáival is. 
  
Olyan jelentős útfelújításokat végeztünk el, mint a Kereszt utca és a Naphegy utca egy 
részének rendezése, a Mátray utca, a Fiáth János utca felső szakasza, a Halász utca, a 
Ponty utca és a Kagyló lépcső felújítása. A Gellérthegy utca felső szakaszán, az Orvos 
utca és a Naphegy utca közötti részen, a Logodi utcában és a Naphegy utcában a 
közvilágítást is megújítottuk. 
 
Modernizáltuk a térfigyelő kamerákat, a hálózatot a rendőrség javaslatait figyelembe 
véve folyamatosan bővítjük. A rendőrségi tájékoztatás szerint a térfigyelők is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy kerületünk közbiztonsága kiváló, nincsenek bűnügyi 
gócpontok, és jelentősen csökkent a bűncselekmények száma. Más szempontból 
ugyan, de szintén az itt élők biztonságát szolgálja, hogy valamennyi önkormányzati 
lakás bérlőjének szénmonoxid-érzékelőt szereltünk be. A készülékek már több esetben 
életet mentettek.  
 
Óvodáinkat, bölcsődéinket folyamatosan szépítjük, komfortosabbá tesszük, hogy 
gyermekeink számára biztonságot teremtsünk. Közel 200 millió forint értékben 
végeztünk energetikai korszerűsítéseket a Lovas úti óvodában, a Mészáros utcai 
óvodában, a Nyárs utcai óvodában, a Toldy Ferenc utcai óvodában, valamint az Iskola 
utcai bölcsődében. A beruházásokkal komfortosabbak lettek az intézmények, és 
kevesebb energiát kell felhasználni a fűtéshez, amely mind környezetvédelmi, mind 
gazdasági szempontból fontos előrelépés. Bár az iskolák már nem önkormányzati 
fenntartásúak, vállaltuk és befejeztük a Toldy Ferenc Gimnázium tetőzetének 
felújítását.  
 
Környezetünk védelme, valamint az itt élők és ide látogatók kényelme érdekében 
pályáztunk a KÖZOP-programban a vári autóbuszok cseréjére.  Hosszas előkészítés 
után 2015 végén 16 új, környezetkímélő, alacsonypadlós autóbusz váltotta fel a korábbi 
szennyező buszokat a 16-os vonalán, és 2016 tavaszától már elektromos meghajtású 
kisbuszok is közlekednek a Budai Várban. Az e-mobilitás elterjedését segítettük 
elektromos töltőállomás létesítésével, valamint elsőként a kerületben tettük 
ingyenessé a parkolást a zöld rendszámos autók részére. 
 
Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az itt élő családok számára különböző 
kényelmi szolgáltatásokat adjunk. Ezért termelői piacot alakítottunk ki a Vízivárosban 
és a Krisztinavárosban. Megújítottuk a Kerületkártya-programunkat, amelyet a 
jövőben tovább bővítünk, hogy ezzel is segítsük a helyi vállalkozásokat és az itt élőket.  
 
Bővítettük és felújítottuk a zamárdi üdülőnket, és saját fenntartásba vettük a horányi 
tábort is, amely ma már kellemes időtöltést kínál diákoknak és családoknak. 
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Újjászületett az Európa Liget és az itt található sportpálya is. Ma már modern és 
zárható pálya várja a látogatókat. A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontunkban 
energetikai korszerűsítéseket végeztünk, felújítottuk az öltözőket, vizesblokkokat, és 
folyamatosan dolgozunk azon, hogy a sportpálya minden igényt kielégítve szolgálja a 
kerületiek érdekeit.  
 
A Vízivárosban megnyitottuk a Jókai Anna Szalont, a Krisztinavárosban a Tér-Kép 
Galériát és a Virág Benedek Házban a Tabáni Kuckót, hogy valamennyi városrész 
számára biztosítsunk közösségi tereket és programokat.  
 
Nagy figyelmet fordítottunk a gyermeket nevelő családokra, hiszen a kerület 
demográfiai helyzete változik, egyre több fiatal és kisgyermeket nevelő család költözik 
ide. Erre is figyelemmel végeztük el a bölcsődék, óvodák felújítását, amelyet már 
fentebb jeleztünk. Támogatást biztosítunk a mosható nadrágpelenkára, és oltási 
programunk keretében a csecsemőknek a rota vírus elleni oltás, a tinédzser lányok 
esetében pedig a méhnyakrák elleni oltássorozat költségeit támogatjuk. Az 
egészségügyi fejlesztéseink keretében megújítottuk a Mikó utcai gyermekorvosi 
rendelőnket is, ma már akadálymentesített és tágas rendelő várja a családokat.  
 
Új játszóteret építettünk: a Budai Várban a Mátyás király játszópark várja a gyerekeket. 
Játszótereink karbantartására megalakítottuk a Budavári Játszótér Üzemeltető 
Nonprofit Kft-t, amely gondoskodik a játszóeszközök javításáról és a takarításról is.  
 
A lakossági igények, visszajelzések és tapasztalatok alapján bővítettük a szociális 
ellátásokat is. Gazdálkodásunk lehetővé tette, hogy jelentősen, átlagosan mintegy 30 
százalékkal emeljük az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások összegét, és 
egyben a jövedelemhatárokat is megemeltük.  
 
Bevezettük az önkormányzati lakásfenntartási támogatást, valamint a közgyógyellátás 
helyett 2015-ben elindítottuk a Budavári Egészségkártya programot.  A kártyára a 
rászorulóknak, diagnosztizált krónikus betegségben szenvedőknek havi 6000 forint 
támogatást biztosítunk, amelyet gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre 
tudnak fordítani. Modernizáltuk és bővítettük a házi jelzőrendszeres segítségnyújtást 
is. A régi, elavult készülékeket olyan korszerű mobil eszközökre cseréltük, amelyek 
egyebek között helymeghatározásra is képesek, illetve elesés-érzékelővel 
rendelkeznek. A fejlesztés során bővítettük az eszközparkot, így már 200 ilyen 
készülék segíti a rászorulókat.  
 
Az Önök visszajelzései alapján azt tapasztaljuk, hogy programjaink, fejlesztéseink 
sikeresek, azokat örömmel fogadják, támogatják. Bízunk benne, hogy Önökkel együtt 
olyan szerethető kerületet alakítunk ki, amilyenben élni szeretnénk, amelyre a 
biztonság, otthonaink békessége és az egymással való törődés jellemző.  
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III. A KERÜLET PÉNZÜGYI HELYZETE 
 
A kerület évek óta stabil és kiegyensúlyozott, szerkezetében hosszútávon fenntartható 
költségvetéssel rendelkezik, a kiadások és a bevételek egyensúlyban vannak. A 
„megteremtett javakat” nem elfogyasztjuk, hanem fejlesztéseket valósítunk meg 
belőlük, és tartalékot képezünk. Beruházásainkhoz, felújításainkhoz a kerületi 
források megfelelő alapot biztosítanak, emellett pedig az állami, illetve a fővárosi 
támogatásokat is megpróbáljuk elérni. A közhatalmi bevételeink és a szolgáltatások 
ellenértékeként jelentkező bevételeink is folyamatosak és jól tervezhetők. A pénzügyi 
fegyelem megtartása érdekében racionális és takarékos működés mellett a 
beruházásokat és a felújításokat ütemezetten valósítjuk meg.  Kiadásaink és 
bevételeink tekintetében a már lezárt 2018-as évet mutatjuk be részletesen. 
  
 
KIADÁSOK 
 
A kiadások összetételén jól látszik, hogy az összes pénzeszközünk 45 százalékát tették 
ki a működési és felhalmozási kiadások, míg 55 százalékát tartalékképzésre 
fordítottuk. Ebből 99 százalékot tettek ki a lehető legbiztonságosabb és az elérhető 
legmagasabb hozamot biztosító Kamatozó Kincstárjegyben tartott tartalékok. A 2017-
es költségvetési maradvány, azaz a bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező 
megtakarítás a 2018. évi költségvetésünkbe került beépítésre. Ennek összege mintegy 
3,8 milliárd forint.  
 

 
 
 
A Működési kiadások összetétele című diagram mutatja be, hogy az Önkormányzat 
2018. évi működtetése érdekében milyen arányban jelentkeztek a személyi juttatások 
(31%), a munkaadót terhelő járulékok (6%), a dologi kiadások (58%), továbbá az 
ellátottak pénzbeli juttatásai (2%), valamint az egyéb működési kiadások (3%). 
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Az ellátottak pénzbeli juttatásai a szociális védelem témakörében jelentkező egyes 
kifizetéseket jelentik (segélyek). Fontos azonban megjegyeznünk, hogy ez nem jelenti 
azt, hogy a működési kiadásaink csupán 2 százalékát tették ki a szociális védelem 
területén felmerült kiadások, mivel sok olyan szociális jellegű kiadást is eszközöltünk, 
amelyek – a számviteli előírásokkal összhangban – a dologi kiadások között 
szerepelnek. A szociális területtel és a családok támogatásával kapcsolatos 
tevékenységünket külön fejezetben részletezzük.  
 

A felhalmozási kiadásaink szerkezetén jól látható, hogy a 2018. évben inkább a 
felújításra helyeztük a hangsúlyt. Beruházásaink és felújításaink között szerepelt a 
térfigyelő kamerarendszer bővítése, a társasházak felújítása, valamint jelentős 
összeget fordítottunk a közutak karbantartására, a parkolásüzemeltetési feladatokra, 
valamint több kiviteli terv készült a következő évek beruházásaihoz. 
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BEVÉTELEK 
  
Működési bevételekből összesen bruttó 3,3 milliárd forint származott. Ezen belül a 
parkolásokból származó, eredeti előirányzatok szerinti 970 millió forint helyett 985 
millió forint bevétel keletkezett. A közterület-használati díjakból közel 574 millió 
forint, a Halászbástya belépőjegyek eladásából 251 millió forint, ingatlan bérbeadásból 
pedig 206 millió forint bevétel keletkezett. 
 
Az előző évekhez hasonlóan a központi költségvetésből 1,62 milliárd forint működési 
célú támogatás érkezett az Önkormányzat részére. Felhalmozási bevételekből 974 
millió forint származott. A felhalmozási bevételek között szerepel a központi 
költségvetésből kapott 15 millió forint támogatás. 
 
 

 
 
 
 
A közhatalmi bevételekből összesen mintegy három milliárd forint származott. 
Gyakorlatilag ez az összeg is megegyező volt az előző évi összes közhatalmi bevétel 
értékével.  
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A közhatalmi bevételek közül a legnagyobb változás az idegenforgalmi 
adó tekintetében volt. Idegenforgalmi adóból 2018-ban megközelítőleg 438 millió 
forint bevételünk volt. Itt meg kell jegyezni, hogy kerületünkben a nagy árbevételt 
hozó szállások kapacitása nem változott, ellenben sok, kis kapacitású, úgynevezett 
egyéb szálláshely létesült, ezért nem mutatkozik az adótárgyak számának 
növekedéséhez képest hasonló arányú adóbevétel-növekedés. A további adóbevételek 
szintén az eredeti előirányzatnak megfelelően vagy azok felett teljesültek, és a 
hátralékok összege csökkent. 
 
A további helyi adók tekintetében az adóbevételek összvolumene 2018-ban is 
meghaladta az előirányzatot. Ezt azonban a gépjárműadó és az idegenforgalmi 
adóbevételek növekedése messzemenően kompenzálta. 
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Iparűzési adó; 63%
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A KERÜLET VAGYONÁNAK ALAKULÁSA 
 
Az Önkormányzat vagyona - amely meghaladja a 30 milliárd forintot - 2018-ban 
érdemben nem változott, 3,3 millió forinttal növekedett.  
 
A korábbi évekhez hasonlóan csak minimális vagyonértékesítésre került sor. A bérlők 
– élve a kedvezményes vásárlás lehetőségével – 4 lakást vásároltak meg, illetve a 
korábban megvásárolt lakások részletfizetéséből és a vásárlásból összesen 67,3 millió 
forint folyt be. További 135 millió forintért értékesítettünk piaci alapon három 
ingatlant. 
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IV. INGATLANKEZELÉS, INGATLANHASZNOSÍTÁS  
 
A Budavári Önkormányzat ingatlanvagyona lakásokból, nem lakhatási célt szolgáló 
helyiségekből és üres telkekből áll. Az ingatlanhasznosítást a Polgármesteri Hivatalon 
belül a Műszaki iroda végzi, szoros együttműködésben az ingatlankezelési feladatokat 
ellátó Budavári GAMESZ-szel. Az ingatlangazdálkodás döntéseit a Képviselő-testület 
hozza, amely döntések előkészítését és a végrehajtását a Műszaki iroda végzi, míg a 
számlázással és bérlemény-ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat a GAMESZ 
munkatársai látják el.  
 
LAKÁSGAZDÁLKODÁS  
 
A Budavári Önkormányzat 1431 önkormányzati lakással rendelkezik. Az 1358 bérbe 
adott lakásból 1036 lakást szociális lakbérrel, 207 lakást költségelvű lakbérrel, míg 115 
lakást piaci lakbérrel adunk bérbe.  
 
Az önkormányzati lakások bérleti díjának emeléséről a Képviselő-testület dönthet. Az 
alacsony infláció miatt 2013 óta nem történt lakbéremelés.  
 
A szociális lakbérrel kiadott lakások magas számának oka, hogy az 1990-es 
lakásprivatizáció során a műemléki lakóépületben lévő lakásokat a lakók – törvényi 
tilalom miatt – nem vásárolhatták meg, szemben más önkormányzati lakásokkal. A 
lakók (akik némely esetben több generáció óta élnek az adott lakásban) határozatlan 
idejű bérleti szerződéssel rendelkeznek, és megmaradt részükre a szociális lakbér.  
 
A lakásrendelet lehetőséget biztosít a műemléki lakóépületben lévő, határozatlan idejű 
bérleti szerződések esetén ezen vagyoni értékű jog örökölhetőségére. A bérlő 
közjegyzői okiratban megnevezheti azt a személyt, aki halála esetén a bérleti 
jogviszonyt folytatná, és az önkormányzat majd azzal a személlyel fog új bérleti 
szerződést kötni. Az új lakásbérleti szerződéseket már költségelvű lakbéren kötjük, 
kivéve, ha a bérlő szociális helyzete alapján jogosult szociális lakbérre. 
 
Az üres önkormányzati lakásokra – a Lakástörvény rendelkezései alapján – 
úgynevezett piaci alapú lakáspályázatot írunk ki, öt év határozott időre. Ezen lakások 
úgy üresednek meg, hogy a bérlő elhunyt, és senki sem jogosult a bérleti jogviszony 
folytatására, vagy például tartozás miatti felmondást követően kiköltözött belőle a 
korábbi bérlő. A lakások általában rossz műszaki állapotúak, jelentős felújítást 
igényelnek, így a nyilvános pályázaton a pályázónak nemcsak a piaci lakbér 
mértékére, hanem a saját költségen vállalt felújításra is kell ajánlatot tenni.  Fontos 
tudnivaló, hogy az öt év határozott idejű bérleti szerződések esetében nincs lehetőség 
az öröklésre. Ezzel kapcsolatosan  a sajtóban rendszeresen jelennek meg valótlan vagy 
félrevezető információk. A Budavári Önkormányzat vezetése az itt élők lakhatását 
nem tekinti profitszerzési kérdésnek. 
 
2019-ben a Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottság döntése alapján nyilvános 
pályázatot írtunk ki kilenc üres lakás piaci alapon történő bérbeadására, 5 év 
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határozott időre. A meghirdetett határidőre 43 darab pályázat érkezett be, 7 lakásra 
nyújtottak be pályázatot, 2 lakásra egyáltalán nem jelentkeztek. A hét pályázóval a 
Képviselő-testület döntése alapján előkészítés alatt van a szerződések megkötése, a 
nyertesek a piaci lakbéren felül vállalták a lakások 1 éven belüli felújítását is.  
 
Önkormányzatunk a Képviselő-testület döntése alapján négy üres krisztinavárosi 
lakást értékesít versenytárgyalás útján. 
 
 
HELYISÉGGAZDÁLKODÁS 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségeket bérbeadás 
útján hasznosítjuk. Új bérleti szerződéseket csak határozott időre, maximum 5 évre 
lehet kötni, de ezen szerződések – jogszerű használat esetén – további 5 évre 
hosszabbíthatók. A hosszabbításról a Műszaki iroda előzetes ellenőrzése alapján a 
Képviselő-testület dönt. 
 
Az üres helyiségek bérbeadására rendszeresen, évente több alkalommal is hirdetünk 
nyilvános pályázatokat, hiszen Önkormányzatunk is abban érdekelt, hogy a 
helyiségek bérlőre találjanak, helyet biztosítva az itt élőket vagy ide látogatókat 
kiszolgáló vállalkozásoknak, boltoknak.   
 
2018. június végén 11 üres helyiség 5 év határozott idejű bérbeadására írtunk ki 
pályázatot. A beadási határidőre 5 helyiségre vonatkozóan érkezett ajánlat. Bérlőre 
talált a Batthyány utca 12., a Csalogány utca 4/c-d, a Dísz tér 16., a Mária tér 4., a 
Mészáros utca 18.   
 
2018 decemberében 7 helyiség 5 év határozott idejű bérbeadására írtunk ki pályázatot. 
A 2019. februári határidőre 3 helyiségre érkezett ajánlat, így a Csalogány utca 42/b., a 
Fazekas utca 4., a Fenyő utca 13. került bérbeadásra. 
 
2019. márciusban 8 helyiség 5 év határozott idejű bérbeadására írtunk ki pályázatot. 
Az áprilisi beadási határidőre 2 helyiségre érkezett ajánlat. Az Attila út 97. alatti 
helyiséget és a Mária tér 2. alatti helyiséget is bérbe adtuk. 
 
2019. márciusban a Horváth-kerti pavilon hasznosítására is pályázatot írtunk ki, külön 
a vendéglátó, külön a korábbi újságos helyiségre. A pályázat sikeresen lezárult, a 
nyertes pályázó a Horváth-kert miliőjéhez illeszkedő vendéglátóhelyet kíván itt 
kialakítani. Sajnálatos módon időközben a pavilon kigyulladt, és így az új bérlővel 
csak a kárfelmérés és a kárrendezés után tudunk szerződést kötni.   
 
2019. márciusban az Országház utca 10. alatti vendéglátó-helyiségre is pályázatot 
írtunk ki, ami szintén eredményesen zárult. A bérleti jog átadása jelenleg még zajlik. 
 
A Markovits Iván u. 4. épület Iskola utcai oldalán (korábbi Hanna Rosa étterem) bérleti 
jogát átvették, és Franziska Desszertműhely néven kávézó, cukrászda nyílt az 
önkormányzati helyiségben. Az új bérlő jelentős felújításokat végzett és új színfolttal 
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gazdagította az Iskola utca – Markovits Iván utca torkolatában üzemelő kiülős 
vendéglátóhelyeket. 
 
Az Alagút utca 5. (Krisztina tér 1.) alatti CBA üzlethelyiség – ami szintén 
önkormányzati bérlemény – bérleti jogát a SPAR Magyarország Kft. vette át, és 
előreláthatóan ősztől már SPAR üzletként biztosítja a környék lakóinak élelmiszer 
ellátását. A helyiség felújítását már megkezdték. 
 
2019. májustól a Duna-Ipoly Nemzeti Park a Vár-barlang Nagy-labirintus szakaszát 
megnyitotta a nyilvánosság előtt, vezetett túracsoportokkal végig járható a 2 km-es 
barlangszakasz. A Dárda utcai lejárat önkormányzati tulajdonú épületből indul, a 
bejárati részt, a pinceszinti vizesblokkot az önkormányzat adja bérbe a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park részére, a kulturális tevékenység érdekében kedvezményes díj mellett, 
ezzel az Önkormányzat is hozzájárul a páratlan természeti érték bemutatásához. 
 
 
INGATLANELADÁS 
 

A Kormány határozatban döntött az Andrássy Emlékmúzeum létrehozásáról, amelyet 
a Bem rakpart 6. (Fő utca 11-13.) szám alatti Andrássy Palotában alakítanak majd ki. 
Az ingatlanon négy, önkormányzati tulajdonban lévő albetét volt (a Művelődési Ház 
Bem rakpartról nyíló helyiségei), amelyeket az állam a tavalyi évben több mint 800 
millió forint vételáron megvásárolt. Külön megállapodás alapján az épületben 2020-ig 
még tovább biztosított a Budavári Művelődési Ház működése.  
 
 
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK 
 

A jogszabályi változások miatt fontosnak tartjuk bemutatni az építéshatósági 
feladatokat, az egyes szakhatóságok közötti feladatmegosztásokat. A jogszabályi 
rendelkezések alapján az építési engedélyezés műemléki ingatlan esetén a Budapest 
Főváros Kormányhivatal I. kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 
hatáskörébe tartozik. 
 

Az egyedileg nem védett épületek építési engedélyezési ügyeit továbbra is 
Önkormányzaton belül a Műszaki irodán a jegyzői általános építéshatóság végzi. 
Feladatkörükbe tartozik a bontási, építési, fennmaradási és használatbavételi 
engedélyezés, hatósági bizonyítványok kiállítása, illetve egyéb építésügyi 
szakhatósági feladatok. 
 
Ugyanakkor a kivitelezések szakszerűségének ellenőrzésére, a szabálytalan 
építkezések ellenőrzésére és az ezt követő hatósági intézkedések megtételére a 
Budapest Főváros Kormányhivatal I. kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztálya szervezeti egységén belül működő Építésfelügyeletnek van hatásköre. Az 
Önkormányzatunkhoz érkező panaszokat továbbítjuk az építésfelügyeletnek, de 
sajnos a tényleges intézkedéseikre nincs ráhatásunk. 
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Jelentősebb magánerős építkezések a kerületben:  

 
Hegyalja út 15.  A Csap utca és a Hegyalja út sarkán levő 40 lakásos lakóépület építését 
2018 őszén kezdték meg. Jelenleg az ötödik emelet építése van folyamatban.  
 
Márvány utca 20. Az ingatlanra tervezett 5 emelet + tetőszintes, 28 lakásos lakóépület 
– 26 állásos mélygarázzsal – kivitelezése 2018 júniusában kezdődött. A 
szerkezetépítést a napokban fejezték be.  
 
Mészáros utca 56/a. Az ingatlanon levő korábbi autószerviz épületében – amely már 
évek óta használaton kívül volt – egy ALDI üzletet alakítanak ki.  
 
Naphegy utca 29. Az ingatlanra tervezett 56 lakásos „apartmanház” építése 2017 óta 
tart. A szerkezet építése teljes egészében megvalósult, jelenleg a belső munkálatok 
folynak. A beruházó tervei szerint az épület 2020. első negyedévében fog befejeződni.  
 
Naphegy utca 31. Az irodaépület (volt MTI fotólabor) bontására, valamint a bontást 
követően megépítendő földszint + 5 emeletes, 37 lakásos lakóépület építésére 2016-ban 
adtunk engedélyt. A munkákat 2018 őszén kezdték meg. Mára a korábbi (MTI 
fotólabor) épületet szinte teljesen elbontották. A pinceszinti betonszerkezetek egy 
része van még hátra. Az új épület építésének földmunkái ettől függetlenül már 
megkezdődtek. A beruházó tervei szerint az épület a 2020. év második felében 
készülhet el. 
A Naphegy u. 29. és 31. kivitelezése is érinti az Orvos lépcsőt. A beruházó ennek 
átépítését, korszerűsítését is tervezi. Többszöri egyeztetés után kialakult a mindkét fél 
számára elfogadható megoldás, és a korábbinál sokkal látványosabb lépcsősor fog 
megjelenni az utcaképben. Az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást adott az 
átépítéshez. A bontást a Naphegy u. 31. sz. épület bontásával együtt kezdték meg. Az 
Orvos lépcső elkészültét a beruházó a Naphegy u. 31. számú épület befejezésével egy 
időben tervezi (2020 második felére).  
 
A két épület kapcsán fontos megjegyezni, hogy a jogszabályok szerint a kivitelezés 
kezdetétől számítva öt év áll az építtető rendelkezésére a használatbavételre alkalmas 
állapot létrehozására. A határidő két alkalommal meghosszabbítható egy-egy évvel. 
Így hivatalunknak nincs ráhatása egy kivitelezés mielőbbi befejezésre.  
A lakók panaszait, illetve az általunk tapasztalt problémákat jelezzük a kivitelezőnek, 
és a Kormányhivatal I. kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
Építésfelügyeletének.  
 

Pálya utca 2/b. Az ECODOME irodaház építési munkái 2018 őszén befejeződtek. 2 
pinceszint + földszint + 3 emelet + 2 tetőtér szintes épület valósult meg. A 
mélygarázsban összesen 91 gépkocsi elhelyezését biztosították. Az irodaház teljes 
alapterülete:  
4066 m2 irodaterület. Az épületre 2018 végén adtuk ki a használatbavételi engedélyt. 
Ez az új irodaépület – a Mészáros utca felőli homlokzat visszahúzásával – jelentősen 
javítja a városképet, zöld teresedést alakított ki. Egy passzázzsal átjárást biztosított a 
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Mészáros utca és a Pálya utca között, ahol a földszinten üzlethelyiségeket is 
kialakítottak. Az irodaépület a környezetébe illeszkedően, mindamellett a 
legkorszerűbb anyagokkal valósult meg. A beruházó az energiahatékonyság 
szempontjait is messzemenőkig figyelembe vette, így egy környezettudatos épülettel 
gazdagodott a kerület.  
 
Toldy Ferenc utca 19. Az OTP Ingatlan Zrt. beruházásában egy 21 lakásos lakóépület 
kivitelezése zajlik. A kivitelezési munka során olyan veszélyhelyzet alakult ki, hogy az 
építésfelügyelet leállíttatta az építkezést, csak a veszélyelhárítás érdekében végzendő 
szerkezetépítést engedélyezték tovább, sajnos az utca is lezárásra került. Több hónap 
után kaptak engedélyt a Kormányhivataltól arra, hogy a kivitelezés tovább 
folytatódjon. A mélygarázs és az első szint elkészült, jelenleg a további szerkezetek 
építése történik.  
 
Toldy Ferenc utca 32-36. 2008-ban építési engedélyt adtunk az ingatlanon 15 lakásos 
lakóépület és az épületben elhelyezett felvonó építésére, majd 2017-ben módosított 
építési engedélyt adtunk 19 lakásos lakóépület és három üzlet kialakítására. A 
kivitelezést 2017 decemberében kezdték. Jelenleg a szerkezetépítés munkái 
befejezéshez közelednek. A beruházó tervei szerint az építkezést év végéig befejezik. 
 
 
 

V. ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSOK 
 
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK  
 

Önkormányzatunk 1995 óta minden évben jelentős vissza nem térítendő támogatással 
segíti a kerületi társasházakat. A program sikerét és népszerűségét jól mutatja, hogy 
az évek során folyamatosan emelkedett a támogatási összeg és a nyertes társasházak 
száma is. A program közel negyed százada alatt az önkormányzat mintegy 1,1 milliárd 
forintot biztosított a társasházaknak, amelynek segítségével megújultak a 
homlokzatok, függőfolyosók, tetőzetek, kémények és kapuzatok. 2017 óta már olyan 
műszaki felújításokra is pályázhatnak a társasházak, mint az elektromos 
gerincvezetékek, gázvezetékek, esőelvezető-rendszerek vagy személyfelvonók 
felújítása.     
2018-ban 80, 2019-ben 100 millió forint támogatást biztosított erre a célra az 
önkormányzat.  
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Az alábbi táblázat az Épület-felújítási pályázati keret növekedését és a pályázaton 
résztvevő és nyertes társasházak számát mutatja:  
 
 

Pályázati év 

Elnyert 
támogatás  
(e Ft) 

Összes 
résztvevő 
társasház 

Támogatásban 
részesült 
társasház 

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 

2017 76 000 122 71 38 

2018 80 000  126 76 43 

2019 100 000 103 102  
 
 
 
FELÚJÍTÁSI HITEL PÁLYÁZAT 
 
Ezt a támogatási formát elsősorban azon társasházak keresik, amelyek nagy volumenű 
felújítást terveznek. Az Önkormányzat ennél a támogatási formánál kezességet vállal, 
és a kamatok egy részének fizetését is átvállalja a társasháztól: 
  
- Óvadéki betét: Az Önkormányzat a társasház banknál jóváhagyott hitele 20 
százalékáig óvadéki betétet helyez el a banknál. 



15 
 

- Kamattámogatás: Az Önkormányzat az első 5 évben a társasház hitelét terhelő kamat 
30 százalékát, a második 5 évben pedig a 65 százalékát fizeti ki a bank felé.  
 
A rendelkezésre álló pénzügyi keret biztosította, hogy a pályázó társasházak mind 
részesültek a támogatásban.  
 
 
 

VI. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK 
 
 
KÖZTERÜLETEINK, KÖZÖSSÉGI TEREINK FELÚJÍTÁSA  
 
Tabáni Kuckó – Virág Benedek Ház  
Éppen egy esztendővel ezelőtt, 2018 júniusában nyílt meg a Virág Benedek Ház, amely 
az Önkormányzat beruházásában újult meg. Itt kapott helyet egy kedves, bensőséges 
hangulatú kiállítótér, a Tabáni Kuckó.  
 
Gondolatmegálló 
2018 szeptemberében készült el a Horváth-kertnél a Gondolatmegálló. A buszmegálló 
falait kerületi írók, költők, művészek Krisztinavárosról írt idézetei és fotók díszítik, 
amelyeket kerületi iskolák diákjai küldtek be az erre a célra kiírt önkormányzati 
pályázatra.  
 
Fátyol utcai park 
A park megújítása tavaly ősszel kezdődött, amikor itt helyeztük el a Kányádi Sándor 
emlékkövet, emlékezve a 2018 júniusában elhunyt Kossuth-díjas költőre, Budavár 
díszpolgárára. A felújítás során modern, környezetbarát burkolatot kapott a sétány, és 
felújították a padokat is, amelyekre Kányádi-idézetek kerültek. Itt kerül majd 
kialakításra a Billegballag játszópark, amiről később még szót ejtünk. 
 

Tér-Kép Galéria  
2018 novemberére készült el a Tér-Kép Galéria, a Krisztinaváros új, kortárs 
képzőművészeti kiállítóterme. A korábban üresen álló Krisztina körúti helyiséget az 
új profilnak megfelelően az Önkormányzat teljesen újjávarázsolta, és élettel töltötte 
meg. A galéria azóta számos nagysikerű kiállításnak adott otthont.   
 
Halászbástya jegyautomata telepítése 
Önkormányzati beruházásban elkészült a Halászbástya jegyautomata kialakítása. Az 
automatával és a beléptető kapu kialakításával a sorbanállást csökkenteni tudjuk, az 
automata üzembehelyezésére a napokban sor kerül. 
 
Bécsi kapu  
A középkori, többször átépített kapuzat helyén 1936-ban építették a jelenlegi Bécsi 
kaput, az építményen több, mint negyedszázada nem végeztek felújítást. Az 
Önkormányzat saját forrásból végezte el a felújítási munkákat, amelyek 2018 őszén 
kezdődtek. Felújították a kapuzatot és a csatlakozó várfalszakaszt, elvégezték a 
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szükséges statikai megerősítést, a kőfelületeket tisztították és restaurálták. A beázások 
megszüntetése érdekében szigetelik is az építményt. 
A Bécsi kapu felújításával párhuzamosan 2019 tavaszán sor került a burkolat 
felújítására is. Az új betonburkolat csúszásgátló, a buszok közlekedését segíti, és a 
teherelosztó felület nem deformálódik. 
 
Krisztina tér 1. felújítása, Márai Sándor Kulturális Központ kialakítása  
Júniusban megkezdtük a Krisztina tér 1. számú, az egykori Budai Polgári Casino 
épületének teljeskörű felújítását. Az épület megvásárlásáról 2018-ban döntött a 
Képviselő-testület, és a felújítás után itt kap helyet a kerület új kulturális centruma, a 
Márai Sándor Kulturális Központ.  
A kerület kulturális és közösségi rendezvényeit, komoly- és könnyűzenei koncerteket, 
színházi előadásokat, kiállításokat a jövőben itt kívánjuk megtartani. A Márai Sándor 
Kulturális Központnak helyet adó mintegy 2846 m2-es épületben felújításra kerül az 
impozáns első emeleti díszterem és a főlépcsőház, ahol restaurátorok bevonásával az 
eredetihez közelálló állapot kialakítása a cél. Az épület központi magját képező belső 
udvar lefedésre kerül, közösségi térré alakul. Az előadótermek szervesen 
kapcsolódnak majd a díszteremhez, így nagyobb rendezvényeken egy nagy térré 
összenyitható lesz. A kulturális központ teljesen akadálymentes lesz. A külső-belső 
felújítással környezetbe illeszkedő, minden korszerű igénynek megfelelő kulturális 
intézményt kapnak a kerület lakói. 
Az új funkciók kialakításakor – tiszteletben tartva az épület múltját és értékeit – a 
hagyományokat szem előtt tartó, de a mai igényeknek megfelelő, korszerű, magas 
színvonalú, minőségi megoldások és terek születnek majd. 
A felújítás részben érinti a földszinti bérleményben működő boltot is, amely 
bérlőváltás és felújítás után várhatóan 2019 őszén nyit meg.  
A tervek szerint a Krisztina tér 1. számú épület felújítása 2020-ban készül el.  
 
 
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÉPÜLETEINK, MŰEMLÉK LAKÓHÁZAINK 
FELÚJÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA  
 
Önkormányzatunk vállalta, hogy a 2014-2019-es ciklus végére valamennyi vári 
műemlékházban megtörténnek a legfontosabb felújítási és karbantartási munkálatok. 
Eddig közel hatvan épület született újjá 1,6 milliárd forintból, a még hátralévő 
tizennégy házat pedig ötszázmillió forintból újítjuk meg. 
 
Batthyány utca 25.  
Tavaly nyáron készült el a nyílászárók karbantartása. Az ablaktokokat és a külső 
szárnyakat újragyártattuk, megtörtént a belső szárnyak felújítása, és a felület 
mázolása. A beruházás 26 millió forintba került. 
 
Csap utca 4. 
2018 novemberében készült el az épület homlokzatának a felújítása, a munkálatok 
során vakolatjavítást, felülettisztítást, bádogos munkákat, a nyílászárók 
újramázolását, az erkélylemezek felújítását, és a homlokzat festését végezték el a 
szakemberek. A beruházásra 50 millió forintot költöttünk. 
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Dísz tér 10. 
Az épületen teljesen felújították a tetőzetet: javították a tartószerkezetet, új tetőlécezést 
és új cserepezést csináltak, valamint a padlástérben hőszigetelést is kialakítottak.  
Emellett bádogosmunkákat is végeztek, valamint az elektromos vezetékeket a falba 
süllyesztették. A 2018 decemberére elkészült munkálatokra 44 millió forintot 
költöttünk. 
 

Fortuna utca 13.  
Az épületen a tetőt újították fel, a tartószerkezet javítása mellett új tetőlécezést és új 
cserepezést készítettek. Itt is megtörtént a padlás hőszigetelése és a bádogos munkák 
elvégzése is. A felújítás 25 millió forintba került.  
 

Kard utca 4.  
Az épületben az udvari homlokzatot, a kaput és a lépcsőt újították fel. Új lábazat is 
készült, javították, pótolták a kőkereteket, burkolatokat és megtörtént a nyílászárók 
újrafestése is. A felújításra 49 millió forintot fordított a kerület. 
 

Országház utca 2.  
Új tetőt kapott az épület, javították a tartószerkezetet, kicserélték a tetőlécezést és a 
cserepezést, valamint a szükséges bádogos munkákat is elvégezték. A beruházás 
értéke 50 millió forint volt.  
 

Országház utca 8. 
Itt is a tető felújítása történt meg: javították a tartószerkezetet, kicserélték a tetőlécezést 
és a cserepezést.  A felújításra 62 millió forintot fordítottunk.  
 
Országház utca 24. 
Az udvari homlokzat és a nyílászárók felújítását végezték el a tavalyi évben. A 
munkálatokra 34 millió forintot költött a kerület. 
 

Szarvas tér 1.  
Az udvari homlokzat és a nyílászárók felújítását, a falépcsők javítását végezték el, 
valamint megtörtént a kőkeretek, kőlépcsők és burkolatok javítása, pótlása is. Az 
ikonikus tabáni épület felújítása 48 millió forint volt.  
 

Táncsics Mihály utca 5. 
Az épületben az egykori lépcsőházat állították helyre eredeti kialakítása szerint. Ezzel 
összefüggésben falak áthelyezésére került sor, új asztalosszerkezetet építettek és az 
elektromos hálózatot is cseréléték. A munkálatok 45 millió forintba kerültek.   
 

Táncsics Mihály utca 8.  
Az épületen teljesen megújult a tetőszerkezet, emellett felújították az utcai és az udvari 
homlokzatot, helyreállították a lábazatot, és az elektromos vezetékeket a falba 
süllyesztették. A beruházás értéke 65 millió forint volt. 
  
Táncsics Mihály utca 12.  
A korábbi lépcsőt elbontották és teljesen új lépcsőt építettek. A költsége 15 millió forint 
volt.   
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Táncsics Mihály utca 18. 
Teljesen megújult a tetőszerkezet, új tetőlécezést és cserepezést kapott az épület. 
Emellett felújították az utcai és az udvari homlokzatot, helyreállították a lábazatot és a 
szükséges bádogos munkálatokat is megcsinálták. A beruházás értéke 67 millió forint 
volt.  
 
Úri utca 34.  
Az épületen a tető teljes felújítását végezték el a szakemberek, a munkálatokra 41 
millió forintot fordított a kerület.  
 
Úri utca 36.  
Az utcai homlokzat karbantartásának keretében vakolatjavítást, felülettisztítást, 
homlokzatfestést, valamint a nyílászárók felújítását végezték el a szakemberek, és 
kijavították a lábazatot is összesen 30 millió forint értékben.  
 
Úri utca 43.  
Az udvari homlokzat felújítására és a lábazat javítására 22 millió forintot költöttünk  
 
Fortuna utca 13. 
Az utcai homlokzat karbantartási munkáit 2019 tavaszán végezték el, 20 millió forint 
értékben.  
 
Táncsics Mihály utca 15.  
Az utcai homlokzat karbantartására, a bádogos munkákra és a lábazat javítására 
mintegy 18 millió forintot fordítottunk. 
 
Úri utca 17.  
Az épületen a tetőt újították fel, és a bádogos munkákat végezték el. A munkálatok 
34,4 millió forintba kerültek. 

 
Úri utca 18.  
Az utcai homlokzat szépült meg, elvégezték a szükséges javításokat és a festést, 
amelyre összesen 27,6 millió forintot költött a kerület. 
 
Úri utca 19.  
Az épületnek a Balta utca felőli homlokzatát újították fel, a beruházás mintegy 22 
millió forint volt.  
 
Bécsi kapu tér 8.  
2019 májusában készült el az udvari homlokzat és a nyílászárók, a kapualj, valamint a 
lépcsőház karbantartása.  
 
 
Fortuna utca 6.  
Tavasszal megkezdődött az épületen a tető és az utcai homlokzat karbantartása. 
Várható befejezés júniusban. 
 



19 
 

Országház utca 11.  
Megkezdődött az udvari homlokzat és az udvari burkolat felújítása, várható befejezés: 
június.  
 
Országház utca 13.  
Zajlanak az udvari homlokzat és az udvari nyílászárók, valamint kapualj 
állagmegóvási munkálatai. Várható befejezés: június.  
 
Országház utca 23.  
Megkezdődött a tető karbantartása. Várható befejezés: június. 
 
Úri utca 20.  
Zajlik a tető karbantartása, a munkálatokat várhatóan a nyáron befejezik.  
 
Úri utca 22.  
Jelenleg is dolgoznak az udvari homlokzat, kapualj és lépcsőház karbantartásán. 
Várható befejezés: június. 
 
Úri utca 24.  
Zajlik a tető és az utcai homlokzat felújítása. Várható befejezés: június. 
 
Úri utca 32.  
Az utcai homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje, valamint az udvari függőfolyosó 
állagmegóvása zajlik. Várható befejezés: július.  
 
Úri utca 40.  
A tető karbantartási munkálataival június végére készülnek el.  
 
Úri utca 42.  
A tető és utcai homlokzat felújítása júliusban készül el.  
 
Vári internetbekötés 
Hosszú idő után végre sikerült korszerű internet- és kábeltévé szolgáltatást biztosítani 
a vári műemléképületekben lakók számára. A szolgáltató által kiépített FTTH (Gpon) 
hálózat által minden vári épület elérhető. Az utcákat lefedő alépítményi csőhálózat 96 
százaléka készen van, az Úri utca 38. és a Szentháromság utca közötti szakasz, 
valamint az Úri utca páros oldalán a Szentháromság utca és Anna utca közötti szakasz 
nem került még megépítésre.  
 
Azokban a műemléki lakóépületekben, amelyekben az optikai csatlakozás eddig nem 
történt meg, a lakóktól az Önkormányzat átvállalja a bekötés költségeit. Eddig már 234 
önkormányzati bérleménybe építették ki a csatlakozást, illetve 14 magántulajdonú 
épületben is elérhető már a hálózat, amelyet a Társasházi/Közgyűlési 
hozzájárulásokat követően folyamatosan bővítenek. 
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INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK  
 
Mikó utcai gyermekorvosi rendelő  
Az Önkormányzat beruházásában teljesen megújult a Mikó utcai gyermekorvosi 
rendelő. A korábbi szűk, elavult rendelő helyett világos, könnyen megközelíthető, 
akadálymentes, modern gépészeti és informatikai eszközökkel, bútorokkal felszerelt 
rendelőintézetet és védőnői tanácsadásra alkalmas helyiségeket alakított ki az 
Önkormányzat. Új bejáratokat nyitottak, így már teljesen elkülöníthetők a védőnői 
tanácsadásra érkező kismamák és gyermekeik, valamint a beteg és fertőző gyermekek. 
A felújítás 150 millió forintba került, amelyet a Budavári Önkormányzat 
finanszírozott. 
 
A Maros utcai szakrendelő bővítése 
Tavasszal megkezdődött a Maros utcai szakrendelő felújításának utolsó üteme. A 
beruházás keretében már elbontották a korábbi kihasználatlan teraszt, majd átépítik 
az alagsort, ahol vérvételi helyiségeket és kényelmes betegvárót alakítanak ki. A 
beruházásra 173 millió forintot biztosít a kormány az Egészséges Budapest Program 
keretében, az Önkormányzat pedig további 50 millió forintot biztosít saját 
költségvetéséből a szakrendelő bővítésére. A tervek szerint a felújítás év végére 
elkészül.  
 
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont  
Tavaly nyáron készült el a kézilabdapálya új burkolta: az elavult betonpálya helyett 
modern, biztonságos rekortán borítású terület várja a sportolni vágyókat. Ugyancsak 
2018-ban történt meg a futókör rekortán borításának javítása is. A munkálatok 
részeként felújították a lelátó melletti rézsűt.  Tavasszal felújították a női és a férfi 
mosdókat, zuhanyzókat, és elkészült a büfé épülete is, amely májustól tart nyitva. 
Jelenleg zajlik a kerítés karbantartása. 
 
Május végén kezdték meg az elavult, közel 50 éves „pagoda” épület bontását. Helyére 
egy modern, fedett közösségi tér épül, három oldalról elhúzható falakkal. Így szeles 
vagy esős időben is lehet majd használni az új épületrészt. A pavilon előtti füves 
területre napvitorlák és kényelmes kerti bútorok, pihenőasztalok kerülnek. A 
beruházás a tervek szerint nyár végére készül el.  
 
Horányi tábor   
Nagy figyelmet szentelünk a horányi tábor folyamatos felújítására. Ezúttal a  
balesetveszély megakadályozása érdekében a járdákat gumiburkolattal fedték le és 
kiépült a járdák világítása. A táborba érkezők kényelme érdekében parkolót is 
kialakítottak, tovább szépült a tábor hatalmas kertje, és a kosárlabdapályát is 
felújították. A munkálatok 18 millió forintba kerültek.  
 
  
Zamárdi üdülő 
A népszerű balatoni üdülőben a nyaralók kényelme érdekében új közösségi teret 
(fedett szalonnasütőt és bográcsozó helyet) alakítottunk ki. Megújult az 
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ebédlőhelyiség tetőburkolata, és új pingpongasztal is várja a pihenni vágyókat. Az 
üdülő karbantartására összesen 7 millió forintot költöttünk.  
 
Közterület-felügyeleti iroda  
Tavaly júliusban költözött az Attila út 107. szám alá a kerületi közterület-felügyelet. 
Előtte a helyiséget felújítottuk, elvégeztük a szükséges átalakításokat, így például az 
épületgépészeti munkákat és az elektromos hálózat javítását, öltözők, irodahelyiségek 
kialakítását. Az új irodára 20 millió forintot fordítottunk, és a beruházás 
eredményeként immár egy helyen, kényelmes ügyfélszolgálattal egybekötve működik 
a kerületi közterület-felügyelet.  
 
Felújítások az óvodákban, bölcsődékben  
A Toldy utcai óvodában elkészült az épület külső hőszigetelése, a homlokzat és a 
lábazat festése, a vizesblokkok felújítása, és a gyermekek biztonsága érdekében 
kicserélték a lapostető korlátját. A beruházásra 24 millió forintot költöttünk.  
 
Az Iskola utcai óvodában és a Nyárs utcai óvodában az udvaron gumiburkolatot 
készítettek, hogy ezzel is megakadályozzák a gyermekek sérülését. A két 
intézményben a felújítás összesen 5 millió forintba került.   
 

 

VII. TERVEINK  
 
MŰEMLÉKHÁZAK FELÚJÍTÁSA  
 
Folytatjuk a műemlékházaink felújítását, karbantartását. Még ebben az évben sor kerül 
a Dísz tér 7., Dísz tér 13., Országház utca 11., Országház utca 13., Országház utca 16., 
Országház utca 23.,  a Fortuna utca 6., Bécsi kapu 8., Úri utca 20., Úri utca 22., Úri utca 
24., Úri utca 32., Úri utca 40. és az Úri utca 42. szám alatti épületek felújítására. Ezzel 
Önkormányzatunk teljesíti azt a vállalását, hogy a ciklus végéig valamennyi 
önkormányzati műemlékház esetében elvégzi a legszükségesebb felújításokat.  
 
A BATTHYÁNY TÉR FELÚJÍTÁSA 
Tavaly megkezdődtek a tervezési és engedélyeztetési eljárások. Célkitűzésünk, hogy 
Budapest egyik legszebb barokk tere közösségi és pihenő funkciókkal gazdagodjon. 
Ezért növeljük a zöldfelületeket, gyalogosbarát fejlesztéseket valósítunk meg. A 
rendezett, átlátható tér a hajléktalanok életvitelszerű megtelepedését, számát is 
visszaszoríthatja. A tér felújításának, átépítésének tervezésére közbeszerzési eljárást 
folytattunk le. A tér vázlattervi és engedélyezési tervdokumentációinak készítését a 
nyertes ajánlattevőnek a Budapest Főváros által kiírt 2016. évi TÉR-KÖZ pályázaton 
nyertes pályázati dokumentáció tanulmányterv anyaga alapján kellett elkészítenie.  
 
A tervek 2019 tavaszán elkészültek, a tervező azonban nem kapott építési engedélyt a 
terveire. Emiatt új közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, és új terveket kell 
készíttetnünk. A Batthyány tér teljes felszíni megújulása 2020-ban kezdődhet meg. 
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ANJOU SÉTÁNY FELÚJÍTÁSA  
A Budai Vár északi várfalszakaszán, a Reformáció 500 emlékkút tágabb környezetének 
megújítását tervezzük a Bécsi kaputól az Esztergomi rondelláig. Megújítjuk az út- és 
járdaburkolatot, valamint a zöldterületeket.  A szükséges tervek és engedélyek 
rendelkezésre állnak, a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás 
eredménytelenül zárult, újabb közbeszerzési kiírásra kerül sor. 
 
CSAP UTCA FELÚJÍTÁSA 
Elkezdtük a Csap utca járda- és útburkolat felújításának a tervezését, előkészítését. A 
beruházás során az útpálya felső kopórétegének cseréje, a kétoldali járda szükség 
szerinti felújítása, a szegélyek szükség szerinti átépítése, szintbeemelése és az utca 
forgalomcsillapítása történik majd meg.  
 
KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE 
Önkormányzatunk az idei évben tervezi a Vám utca (Donáti utca – Toldy Ferenc utca 
között), a Jégverem lépcső, Váralja utcai lépcsők, Ponty utcai lépcső, a Kapucinus utca 
és a Batthyány utca közvilágításának a fejlesztését, ezzel növelve a biztonságot. 
Az engedélyes tervek beszerzése folyamatban van, amely után a kivitelezés is 
elindulhat. 
 
SZENTHÁROMSÁG TÉRI PAVILON  
A pavilon teljeskörű felújítása érdekében a tervezési munkák megkezdődtek az eredeti 
tervező bevonásával. A tanulmány- és döntéselőkészítő vázlattervek elkészültek, ezek 
alapján készülnek az engedélyezési tervek. A felújítás kapcsán a pavilon alatt 
akadálymentes nyilvános mosdókat fogunk kialakítani, annak érdekében, hogy a 
Várban megforduló turisták számára e tekintetben is megfelelő szolgáltatást 
nyújtsunk. 
 
SZAFFI JÁTSZÓTÉR  
Tematikus játszótereink sorát ezúttal a Vízivárosban (Csónak utca) a Szaffi játszótérrel 
szeretnénk bővíteni. A Szaffi játszótéren az 1985-ben bemutatott magyar rajzfilm 
hangulata, lelkisége elevenedik meg. „Cafrinka házában” közös bújócskázni, a 
játszóvár kötélhídján fogócskázni tudnak majd a gyerekek. Újdonságként trambulint 
és körforgó játékot tervezünk, de megjelennek a közkedvelt hinták és a csúszda is.   
Külön gondoltunk az 1-3 éves korosztályra, számukra homokozót, 60 cm esési 
magassággal rendelkező csúszdás játszóvárat és baba-mama hintát tervezünk. 
 
 
BILLEGBALLAG JÁTSZÓPARK 
A Fátyol utcai parkban lévő kicsiny játszóteret a legkisebb, még totyogó kisgyermekek 
igényeihez alakítva tervezzük átalakítani. A kis játszótér ihletője Kányádi Sándor 2009-
ben kiadott Billegballag című könyve, amelyet Damó István illusztrátor rajzai tesznek 
színessé és igazán érdekessé. A játszótéren ez a szín és formavilág jelenik majd meg a 
játszóeszközök figuráin, szobrain, színezésén. 
 
 
 



23 
 

KALEVALA PARK KIALAKÍTÁSA  
A finn-magyar kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében a Budavári 
Önkormányzat 2018 novemberében pályázatot hirdetett a Kalevalának, és a  finn eposz 
magyar műfordításainak emléket állító köztéri művészeti alkotás tervezésére. A 
pályázatra nagyon sok értékes pályamű érkezett, amelyekből kiállítás is nyílt a Tabáni 
Kuckóban. A szakmai zsűri véleménye és a közönségszavazatok alapján Kéry Bálint 
Bence és Csobán András „Karélia I.” című közös alkotása kerül felállításra. A nyertes 
pályamű alapján készülő köztéri alkotást az Attila út és a Krisztina körút között 
található, a Bethlen udvartól délre eső Kalevala parkban lesz látható.  
 
EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSEK 
Folytatjuk az egészségügyi beruházásainkat. Tervezzük az Attila úti rendelő 
felújítását, valamint a Markovits Iván utcai rendelő bővítését.  
 

 

VIII. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK  
 
A nagyobb volumenű felújítási munkálatok mellett folyamatosan végezzük útjaink 
karbantartását, a parkok és zöldterületek gondozását, utcáink takarítását.  
 
Útfenntartás 
Arra törekszünk, hogy a kerület kezelésében lévő utak állapotát karbantartsuk, és az 
észlelt úthibák, útbeszakadások mielőbb javításra kerüljenek. Az elmúlt egy éves 
időszakban kb. 180 helyszínen kellett útkarbantartást végeznünk a kátyúk, 
süllyedések és egyéb hibák kijavítására. A Fővárosi területeken lévő úthibákat 
haladéktalanul jelezzük a kezelő, a Budapest Közút Zrt. felé. 
 
2018-ban a Málna utcában a forgalmi sáv beton gyeprácsát átépítettük aszfalt 
burkolatúvá, ezzel is biztonságosabbá téve mind a gépjármű, mind a kerékpáros 
közlekedést.  
 
2018-ban megkezdtük a Mészáros utca Déli pályaudvar melletti megsüllyedt 
járdaszakaszainak átépítését, mivel az ideiglenesen kialakított turista buszparkoló 
miatt a járda több helyen és elég nagy szakaszokon balesetveszélyesen megsüllyedt, 
további szakaszokon a helyreállítást 2019 őszén folytatjuk. 
 
2018-ban az Orvos utcában a Naphegy tér és a Lisznyai utca között nagyobb területen 
a megsüllyedt útburkolatot helyreállítottuk. 
 
Graffitimentesítés  
A folyamatos ellenőrzésnek és a gyors felülettisztításnak köszönhetően a kerületben 
visszaszorulnak a graffitik, általában havi 3-5 helyszínen észlelünk kisebb mértékű 
firkákat, amelyeket azonnal eltávolíttatunk.  
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Sajnos a Széll Kálmán téri és a Lánchíd hídfőjénél lévő villamosalagútban gyakoriak a 
graffitizők, ám ezeket az alagutakat a Budapesti Közlekedési Vállalat tartja fenn, 
folyamatosan kérjük a BKV-t a firkák felszámolására. 
 
Parkok- és zöldfelületek fenntartása 
Folyamatosan végezzük a kerületi kezelésben lévő parkok, zöldfelületek fenntartási 
munkáit, valamint figyelemmel kísérjük a kerület területén, de a Fővárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő zöldfelületek állapotát is, és a felmerülő 
problémák megoldására felkérjük az üzemeltetőt, a Főkert Nonprofit Zrt-t.  
 
Ellátott feladataink egyebek közt: öntözés, gyommentesítés, növényvédelem, kaszálás, 
virágtelepítés és fenntartás, sövényfenntartás, fakivágás, gallyazás, fa- és cserjeültetés.  
 
Az idei évben a vadgesztenyefák esetében az aknázómoly elleni permetezési 
munkálatokat felváltotta az injektálásos módszer. Ezen technológia sokkal 
hatékonyabb és eredményesebb a kártevők elleni védekezésben. Az önkormányzati 
telkeken rendszeresen végzünk kaszálási, cserjeirtási feladatokat, elősegítve a 
beépítetlen részek rendezettebbé válását. 
 
 
Játszótereink 
Nagy figyelmet fordítunk a játszótereinkre, hogy a gyermekek biztonságos 

körülmények között játszhassanak. A Képviselő-testület 2016-ban hozta létre és kötött 

közszolgáltatási szerződést a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társasággal a Budapest I. kerületben lévő, önkormányzati 

tulajdonú, tematikus játszótereinek üzemeltetésére. A cég működése beváltotta a 

hozzáfűzött reményeket, a játszóeszközöket folyamatosan ellenőrzik, a hibákat 

javítják, a lakosságtól is pozitív visszajelzéseket kapunk.   

 
Várfalak, támfalak és barlangok karbantartása 
Várfalak és barlangok karbantartása során elsődlegesen veszélyelhárítási, 
balesetmegelőző karbantartási munkákat végzünk. A több km hosszú vár- és támfal 
felületén ellenőrizzük a repedéseket a szükséges növényzet irtása mellett. Az 
Esztergomi rondellánál a várfal repedéseinek és mozgásának mérése havonta történik. 
 
Közterület-felügyelet 
A közterület-felügyelők feladata a közösségi együttélés szabályainak betartatása. 
Ehhez nyújtanak segítséget az Önkormányzat által telepített térfigyelő kamerák. 
Folyamatosan harcot vívunk a pulóverárusokkal és a tiltott adománygyűjtőkkel is.   
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IX. GONDOSKODÓ ÖNKORMÁNYZAT,  
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 
 
Önkormányzatunk számára kiemelt feladat az itt élőkről való gondoskodás. 
Támogatásainkkal azokat szeretnénk segíteni, akiknek ez a világ néha a másik arcát 
mutatja: akadályokat, vagy nehezen leküzdhető nehézségeket. Mindig is úgy 
gondoltuk, hogy az önkormányzat nem pusztán egy hivatal, hanem sokkal inkább egy 
olyan segítő közösség, amely ott áll a rászorulók, az idősek mellett, támogatja a 
gyermekeket vállaló fiatalokat. Éppen ezért folyamatosan vizsgáljuk, hogy milyen 
speciális programokkal tudjuk segíteni az itt élőket.  Kiegyensúlyozott 
gazdálkodásunk lehetővé tette, hogy ebben a ciklusban jelentősen növeljük az egyes 
támogatások összegét és a jövedelemhatárok emelésével még többek számára 
nyújtsunk érdemi segítséget.    
 
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 
 
Az önkormányzat által, szociális rászorultság esetén, települési támogatás keretében 
nyújtott − felnőtt korúakhoz kapcsolódó – támogatások: 
 

Budavári Szociális Kártya  
A Szociális Kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra jogosult az az I. kerületi 
lakcímmel rendelkező személy, aki rendszeresen létfenntartási gonddal küzd, és a 
saját, illetve a családja jövedelmének egy főre jutó havi átlaga nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát. A jövedelemhatárt 
2017. július 1-jétől 62.700 Ft-ról 85.500 Ft-ra emeltük. A támogatás havi összege  
10.000 Ft, amelyet a Szociális Kártyára utalunk át. A kártyával a kijelölt 
élelmiszerboltokban lehet vásárolni alapvető élelmiszereket.  A 2018. évben 310 
személy részesült ebben az ellátásban. 
 

Budavári Egészségkártya  
Az Önkormányzat a Budavári Egészségkártyán keresztül gyógyszer-támogatást 
biztosít azoknak a rászorulóknak, akik közgyógyellátásra nem jogosultak, de 
egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres 
gyógyszerszedésre szorulnak. A gyógyszertámogatás mértéke havi 6000 forint, 
amelyet az Önkormányzat természetben, a Budavári Egészségkártya keretében nyújt. 
A kártya valamennyi kerületi gyógyszertárban, valamint a kerület határán lévő 
nagyobb gyógyszertárakban használható gyógyszerek és gyógyászati segédeszköznek 
minősülő termékek vásárlására. A jövedelemhatárokat itt is jelentősen emeltük: az 
egyedül élők esetén az egy főre eső jövedelem 99.750 Ft, a családban élőknél 85.500 Ft, 
míg a 80 év felettiek esetén 114.000 Ft. A 2018. évben 197 fő igényelte a kártyát. 
 
Időszaki támogatás 
A húsvéti és a karácsonyi ünnepekre való tekintettel időszaki támogatást nyújt az 
Önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknak 
és a 80 év feletti rászoruló nyugdíjasoknak. A támogatás összege alkalmanként és 
személyenként 8.000 forint.  
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A 80 év feletti segélyezettek száma húsvét előtt 2111 fő, karácsony előtt 2036 fő, míg 
az egyéb felnőtt korú jogosultak száma húsvét előtt 123, karácsony előtt 191 fő volt. 
 
Eseti települési támogatás 
A támogatás segítséget jelent a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került rászorulók számára, akiknek évente három alkalommal összesen 85.500 Ft. 
értékben adható támogatás. Az eseti települési támogatásra az a szociálisan rászorult 
személy jogosult, aki szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra nem 
szerzett jogosultságot, illetve a saját és családtagjai jövedelmének az egy főre eső havi 
jövedelme nem haladja meg a 85.000 forintot.  
 
Lakásfenntartási támogatás 
A támogatás évente két alkalommal, összesen 30.000 Ft összegű támogatást jelent a 
rászorulók részére. A jövedelemhatárt itt is emeltük a ciklusban, 2017-ben 85.500 
forintra növeltük. A támogatás közös költség kifizetésére, a lakbér, illetve a 
rezsiköltségek kifizetésére fordítható. A 2018. évben 67 fő részesült a támogatásban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

     

    

    

    

    
    

    

    
 
 
 
 
 

79%

11%

7% 3%

Önkormányzat által nyújtott települési támogatás

Időszaki támogatás (átlagosan)

Szociális kártya keretében nyújtott
élelmiszertámogatás

Budavári Egyészségkártya

Eseti települési támogatás



27 
 

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 
 
 

Adósságkezelési támogatás 
Az Önkormányzat adósságkezelési támogatás formájában települési támogatást nyújt 
azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik lakhatással kapcsolatos 
kiadásaikhoz hátralékot halmoztak fel. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az 
adósságkezelés körébe bevont adósság 75 százalékát, és összege legfeljebb  
300.000 Ft. A támogatást havi részletekben nyújtja az Önkormányzat az adós 
vállalásától függően.  
 
2018-ban mindössze tíz kerületi lakos kérelmezte ezt a támogatási formát, ami azt 
mutatja, hogy a kormányzati rezsicsökkentés hatására egyre kevesebb ember számára 
jelent gondot a számlák fizetése. 
 
Lakásfenntartási támogatás 
A támogatás évente két alkalommal, összesen 30.000 Ft összegű támogatást jelent a 
rászorulók részére. A jövedelemhatárt itt is emeltük a ciklusban: 2017 óta 85.500 Ft. A 
támogatás közös költség kifizetésére, a lakbér, illetve a rezsiköltségek kifizetésére 
fordítható. A 2018. évben 67 fő részesült a támogatásban. 
 
Lakás-helyreállítási támogatás 
Ezzel a támogatási formával azokat az időseket szeretnénk segíteni, akik életkoruk 
vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak gondoskodni otthonuk felújításáról, 
karbantartásáról. A támogatás olyan állagmegóvási munkára adható, amelynek 
elvégzése a lakásban élő kérelmező egészségi állapota miatt is indokolt, így különösen 
tisztasági festés, elavult vezetékek javítása, szigetelési munkák, mosdóhelyiségek, 
fűtőberendezések korszerűsítése, szakszerű tisztítása és karbantartása, szén-monoxid 
érzékelő-riasztó berendezés felszerelése.  
 
A 2018. év során 5 fő részére állapította meg a Népjóléti Bizottság ezt a támogatást, 
mindösszesen 954.000 Ft összegben. 
 

Oltási támogatás 
Az Önkormányzat az egészségügyi prevenciót szolgáló pneumococcus védőoltás 
költségének átvállalásával is segíti az itt élő időseket. A támogatásra jogosult, aki az I. 
kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen 
itt él, valamint a 80. életévét betöltötte és a háziorvosa javasolta a pneumococcus 
védőoltást. A pneumococcus elleni oltásban 2018-ban 20 fő részesült. 
 

Temetési támogatás  
A támogatással azoknak nyújtunk segítséget, akik számára a temetkezés költsége 
nagyon megterhelő lenne. A 2018. évben 17 személy részére adtunk támogatást, 
mindösszesen 1.485.400 forint összegben. 
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TOVÁBBI TÁMOGATÁSOK 
 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
Elsősorban azokat a gyermekeket szükséges alkalmanként rendkívüli támogatásban 
részesíteni, akiknek az ellátásáról családjuk más módon nem tud gondoskodni, illetve 
az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben 
levő várandós anya gyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával 
való kapcsolattartásának elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt a család 
anyagi segítségre szorul. Gyermekenként évente két alkalommal, összesen 68.400 Ft 
az adható támogatás összege. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra az a 
szociálisan rászoruló család jogosult, ahol az egy főre eső havi jövedelem nem haladja 
meg a 85.500 forintot. 2017-ben 181 gyermek jogán részesültek a családok rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban.  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
Annak a gyermeknek állapítható meg a kedvezményre való jogosultság, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 41.325 forintot. 
Ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a 
gyermek tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált 
gyermek nappali tagozaton tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. 
életévét, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét 
még nem töltötte be. 
 
Szociális kölcsön  
A támogatást azon személyek igényelhetik, akik igazolt havi jövedelemmel 
rendelkeznek, és rendkívüli élethelyzetbe kerültek. Ez lehet elemi kár vagy 
egészségügyi probléma, ami rendkívüli, illetve váratlan kiadást jelent. A Népjóléti 
Bizottság a krízistámogatást szociális kölcsön formájában is nyújthatja, amelyet 
kamatmentesen 12 havi egyenlő részletben kell visszafizetni.  
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Születési támogatás  
Gyermek születése esetén az újszülött érkezésével járó kiadásokhoz nyújt segítséget a 
megemelt összegű születési támogatás, melyet a gyermek féléves koráig 
kérelmezhetnek a kerületünkben életvitelszerűen lakó szülők. Az egyszeri támogatás 
összege 100.000 Ft, amely minden kerületi családnak jár. 
 
Az úszásoktatás támogatása 
Az Önkormányzat együttműködési megállapodás alapján 50 százalékos kedvezményt 
biztosít a gyermekét egyedül nevelő szülő és kiskorú gyermekei részére, illetve 70. 
életévüket betöltött nyugdíjasok részére az uszodabérlethez.  
 
Iskolakezdési támogatás  
Önkormányzatunk az iskolakezdési támogatást évente egyszer biztosítja, összege 
gyermekenként 10.000 forint. A támogatásra az I. kerületi lakcímmel rendelkező 
általános, vagy − a 19. életévét még be nem töltött − nappali tagozatos középiskolás 
gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő jogosult, a rendeletben 
meghatározott jövedelmi viszonyok függvényében.  
 
Szociális tanulmányi ösztöndíj  
A szociális tanulmányi ösztöndíj a rászoruló diákok általános és középiskolai 
tanulmányait segíti, melynek összege a 2017/2018-as tanévtől 5.700 Ft-ról 11.400 Ft-ra 
emelkedett. A szociális tanulmányi ösztöndíjat a kerületi családok a gyermek tanulási 
körülményének javítására (pl.: számítógép vásárlására), illetve a tehetséggondozás 
költségeinek kifizetésére fordíthatják. 
 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS  
 
Maros utcai szakrendelő 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátás, ügyeleti ellátás mellett 
Önkormányzatunk önként vállalt feladata a Maros utcai járóbeteg szakrendelő 
fenntartása. A szakrendelő magas színvonalon látja el a betegek gyógyítását, a 
folyamatos felújításról az önkormányzat is gondoskodik.   
Ennek eredményeként fokozatosan megújul az épület és az eszközpark is. Jelenleg 
állami és önkormányzati források bevonásával zajlik a szakrendelő bővítése, a korábbi 
alagsori részben kényelmes vérvételi helyiségeket és betegvárót alakítanak ki.  
 
Budapesti Szent Ferenc Kórház 
Önkormányzatunk 2018-ban kötött megállapodást a Budapesti Szent Ferenc 
Kórházzal, ennek értelmében a kerületben élők – szakorvosi beutalóval – igénybe 
vehetik a kardiológiai vizsgálatokat, ellátásokat. Emellett részt vehetnek 
szűrőprogramokon, otthonápolási tanfolyamokon.  

 

A Budapesti Szent Ferenc Kórház új épületszárnyát 2019 májusában adták át, a 
beruházás tovább segíti a kerületiek gyógyulását. Az együttműködést megerősítve 
2019-ben Önkormányzatunk 15 millió forintos támogatást biztosít a kórháznak. Ennek 
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segítségével két olyan kórtermet szerelnek fel eszközökkel, amelyek az I. kerületi 
betegek ellátását szolgálják. Emellett az Önkormányzat egy olyan elektromos kisbuszt 
vásárol, amellyel a kerületi betegeket kényelmesen, gyorsan és környezetbarát módon 
szállíthatják a kórházi rendelésekre.   
 
 

X. 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. 
 
KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK 
 
Budavári Művelődési Ház 
A 2017-2018-as programkínálat kialakításánál fontosnak tartottuk, hogy a Budavári 
Művelődési Ház – megtartva korábbi programjait – az eddig elsősorban nyugdíjasokra 
és kisgyermekes anyukákra koncentráló programokon túl bővítse palettáját, nyisson a 
fiatalabb generációk felé is, de a könnyűzenei koncertek, előadások, mozgásórák, 
találkozók és klubok mellett idén kiemelt figyelmet kap a 65 év feletti korosztály 
képzése is. Így például a 2017-es év végén „Kapcsolattartás a külvilággal” címmel 
indított informatikai tanfolyamunkat 2018 áprilisától jelentős állami támogatás mellett 
ingyenesen tudjuk biztosítani a kerületi nyugdíjasoknak. 
 
Tabán Mozi – Filmklub 
A Tabán Moziban nagy sikerrel rendezzük meg a Filmklubot, a 2018-as évadban Fábri 
Zoltán rendező filmjeiből válogattunk, 2019-ben pedig Latinovits-filmeket vetítünk, 
majd színészekkel, rendezőkkel, filmtörténészekkel beszélgetünk a filmekről és 
társadalmi hatásukról. 
 
Várnegyed Galéria 
Az Önkormányzat által megnyitott galéria idén ünnepli fennállásának 15. 
évfordulóját. Az elmúlt másfél évtized alatt a Várnegyed Galéria nem pusztán a 
kerület, de az egész főváros képzőművészeti életének rangos helyszínévé vált. A 
nemzetközileg is elismert alkotók kiállításai mellett gyűjteményes tárlatok, 
helytörténeti kiállítások várják a látogatókat.  
 
Jókai Anna Szalon 
A Jókai Anna Szalon megnyitása óta egyedülálló kulturális helyszín és közösségi tér a 
kerület polgárainak és az ide látogatóknak. Színvonalas koncertekkel, irodalmi 
programokkal, könyvbemutatókkal várjuk a látogatókat, a rendezvények között 
biztosítunk ingyenes programokat is. Emellett a Szalon befogad a küldetésébe beleillő 
programokat, irodalmi és komolyzenei esteknek ad otthont, valamint a termeket bérbe 
is adjuk.  
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TÉR-KÉP Galéria 
A Tér-Kép Galéria 2018. november 15-én nyitott Fábri Zoltán filmrendező 
festményeivel. Már az első kiállítás után érezhető volt, hogy a galéria gyorsan a 
képzőművészeti élet rangos helyszínévé válik majd. Folyamatosan érkeznek 
megkeresések kiállítási lehetőséggel kapcsolatban.  
Nagy sikert aratott a Krisztinaváros anno című helytörténeti fotókiállítás; Saly Noémi 
irodalom- és Budapest történész a Fortepan archívuma segítségével idézte fel a 
Krisztinaváros és az itt élők történetét.  
A Tér-Kép Galériában bemutattuk Sára Sándor filmrendező India – a szépség koldusa 
című tárlatát, majd a Magyar Üvegművészeti Társasággal és a Kiskép Galériával 
együttműködve egy csoportos üvegművészeti kiállítást hoztunk létre, amely a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik programja volt.  
A kortárs fotóművészet egyik elismert alakja, Radisics Milán MÚOSZ-nagydíjas 
természetfotós sorozatát állítottuk ki 2019 májusában. Ezzel a kiállítással nemcsak a 
környezetvédelemre tudjuk felhívni a figyelmet, hanem a művészet alakulására a 
modern technikák által, hiszen a kiállított fényképek mind drónnal készített légifotók. 
 
Tabáni Kuckó  
2018 nyarán a felújított Virág Benedek Házban nyílt meg ez a kedves, családias 
hangulatú kiállítótér, amely a Tabáni Kuckó nevet kapta. 2018 szeptemberében 
Kányádi Sándornak állítottunk emléket egy személyes hangvételű kiállítással, majd 
decemberben az adventi-karácsonyi népi hagyományokat mutattuk be.  A Tabáni 
Kuckóban ünnepeltük a Püski Kiadó 80 évét, itt mutattuk be a Kalevala-pályázatra 
érkezett alkotásokat. Tavasszal Prokop Péter Rómában élt pap és festőművész 
festményeit állítottuk ki Titok – kint és bent címmel. A képeket a Szent Ferenc Kórház 
gyűjteményéből válogattuk erre a különleges centenáriumi emlékkiállításra. 
 
Vízivárosi Klub 
A Vízivárosi Klub a kerület egyik népszerű közösségi színtere. A környékbeli lakók 
igényeit figyelve, velük együttműködve alakítja programjait. A hely adottságait, 
családias jellegét alapul véve fő célunk továbbra is, hogy a művelődés, kikapcsolódás, 
egészségmegőrzés klubszerű, kiscsoportos formáinak teret biztosítsunk. 
Önkormányzati támogatással biztosítunk egyebek  között gerinctornát, meridián 
tornát és társastánc tanfolyamot az időseknek. A klub előtti tér péntekenként a 
termelői piacnak ad otthont. 
 
Márai Szalon, Budavári Zenei Szalon 
Továbbra is nagyon népszerűek a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány szalonjai, a 
Budavári Zenei Szalon és a Márai Szalon. 
 
Beethoven Budán Fesztivál 
2019-ben immár 20. alkalommal rendezte meg a Budavári Önkormányzat a Beethoven 
Budán Fesztivált. A fesztivál sikerét és elismertségét jól mutatja a közönség 
érdeklődése, hiszen szinte valamennyi koncerten teltház volt, az egy hetes 
komolyzenei programsorozat több mint 2500 látogatót vonzott.   
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Nyárbúcsúztató 
Hagyományainkhoz híven augusztus utolsó szombatján rendezzük meg a 
Nyárbúcsúztatót a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban, ahol a családokat 
kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és színpadi előadások várják. Az est 
sztárja tavaly az arizonai Mogollon Band volt, akik kiváló country zenével 
szórakoztatták a közönséget. 2019-ben Janicsák Veca Fonogram-díjas énekesnő ad 
koncertet a nagyszínpadon.  
 
Budavári Könyvünnep 
A Budavári Könyvünnepet szeptember első hétvégéjén rendezzük meg a Budai 
Várban, a Szentháromság téren. A rendezvény célja, hogy a kisebb kiadók is 
bemutatkozhassanak és kiadványaikkal népszerűsítsék az olvasást. A 
könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, dedikálások mellett gyermekprogramok, 
színpadi előadások, koncertek várják a látogatókat. 2018-ban a Budavári Könyvünnep 
Kányádi Sándor, Kossuth-díjas erdélyi magyar költőnek állított emléket, a rendezvény 
díszvendége Székelyudvarhely volt.  
 
Adventi koncertek 
Szintén hagyományaink közé tartozik, hogy a karácsony előtti négy hétvégén közös 
gyertyagyújtásra és koncertekre várjuk a kerületben élőket. 2018-ban bemutatkozott új 
testvérvárosunk, Savonlinna; a művészeti középiskola diákjai a finn adventi 
hagyományokat mutatták meg. December első hétvégéjén az Orfeo Zenekar és a 
Purcell Kórus, majd Petrás Mária és zenésztársai, végül pedig Sudár Annamária és a 
Misztrál Együttes adott koncertet a Városházán. 
 
Reneszánsz Bál 
2019 januárjában Reneszánsz Bállal emlékezett az Önkormányzat Hunyadi Mátyás 
uralkodóvá választásának 560., valamint születésének 575. évfordulójára. A 
különleges este fáklyás felvonulással indult a Hess András térről Mátyás kútjáig, majd 
a Városházára, ahol megelevenedett Mátyás király és a Budai bíró története. A 
jelmezben érkezőket a Tabulatúra régizene együttes szórakoztatta, és korabeli táncház 
is volt. 
 
 
TESTVÉRVÁROSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK, NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATAINK 
 
Tizenkét testvérvárosunkkal az elmúlt évben is számos program valósult meg, amely 
lehetőséget teremt a kapcsolatok építésére, a tapasztalatcserére, és egymás 
megismerésére. Minden évben nagy sikere van a határon túl élő gyermekek számára 
rendezett nyári tábornak, hiszen barátságok és közös élmények születnek a nyári 
vakáció ideje alatt.  
 
Testvérvárosi szerződést kötött Budavár és a finn Savonlinna 
2018-ban tizenháromra bővült a testvérvárosi együttműködések száma, a kelet-
finnországi Savonlinna városával kötöttünk szerződést. A történelmi város fontos 
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idegenforgalmi és kulturális központ, elsősorban középkori váráról, Olavinlinnáról és 
az évente megrendezett nyári operafesztiválról híres.  
 
 
KERÜLETI ELISMERÉSEK 
 

A kerület legrangosabb elismerését, a díszpolgári címet minden évben május 21-én, a 
Kerület Napján adja át az Önkormányzat. 2019-ben Boldoczki Gábor, Liszt Ferenc-
díjas trombitaművészt választották meg díszpolgárnak.  
 
 A Budavárért Emlékérmet minden év szeptemberében, Buda 1686-os visszavívásának 
emléknapján adják át. 2018-ban Nyulászi András öttusázót, Rieger Tibor Kossuth-díjas 
szobrászművészt és Vajda Józsefet, a Pékműhely tulajdonosát tüntették ki a rangos 
elismeréssel.   
 
Önkormányzatunk számára az is fontos, hogy tolmácsolja a közösség köszönetét az 
orvosok, szociális területen dolgozók, a pedagógusok, a rendőrök és a 
katasztrófavédelemben dolgozók számára.  
 
A Budavári Semmelweis Ignác Díjat a 2018. évben, a Képviselő-testület döntése 
alapján két orvos vehette át: Dr. Keltai Vera háziorvos és Dr. Szabó Sándor, a 
Gyógyszerészeti Kamara tiszteletbeli elnöke, volt gyógyszerügyi miniszteri biztos.  
 
A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díjat 2018-ban, Tatjána Voronkina orosz 
műfordító kapta. A díj átadására Moszkvában a Magyar Kulturális Napok keretében 
került sor.  
 
Szent György napján került sor a Budavári Szent György Díj átadására, amelyet  
Gyebnár Péter László rendőr őrnagy vehetett át 2019-ben. A Budavári Szent Flórián 
Díj kitüntetettje Molnár Péter tűzoltó főtörzsőrmester volt. 
 
A pedagógusok munkáját a Budavári Virág Benedek Díjjal ismeri el a kerület. 2019-
ben Balassáné Tüske Ágnesnek, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. Kerületi 
Tagintézmény igazgatójának és Hallgató Csabának, a Batthyány Utcai Általános Iskola 
testnevelő tanárának ítélték oda a díjat.  
 
 
MEGEMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULÓK 
 
Nemzeti ünnepeinken, emléknapjainkon közös megemlékezésre hívjuk a kerület 
polgárait, hogy együtt merítsünk erőt dicsőségeinkből, és ne feledjük sorsfordító 
tragédiáinkat. Hagyományainkhoz híven március 15-én a Dísz téri Honvéd 
emlékműnél, augusztus 20-án a Szent István szobornál ünnepelünk, október 23-án 
pedig a Tabáni ’56-os emlékműnél rójuk le tiszteletünket a forradalom hősei előtt. A 
kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztünk február 25-én Mansfeld Péter 
szobránál. Hollán Sándor és ifjabb Hollán Sándor kivégzésének 100. évfordulója 
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alkalmából a vörös terror áldozataira emlékeztünk április 22-én – kivégzésük 
helyszínén – a Lánchídnál.  
A kerek évfordulók alkalmából külön megemlékezünk a kerületben élt költőkről, 
írókról, zeneszerzőkről, akik hozzájárultak kulturális értékeink gyarapításához.  
 
 
EMLÉKTÁBLÁINK 
Egy évvel ezelőtt, 2018. június 20-án, életének 90. évében hunyt el Kányádi Sándor, a 
Nemzet Művésze, Kossuth-díjas költő, író, műfordító, a Budavári Önkormányzat 
díszpolgára. Tisztelői a Fátyol parkban gyertyagyújtással emlékeztek rá, a Városházán 
pedig megemlékezést tartottunk a tiszteletére.  
2018. szeptember 30-án, a Magyar Népmese Napján a Fátyol parkban emlékkövet 
avattunk a Kossuth-díjas író egykori otthona szomszédságában. A különleges emlékkő 
alkotója Csák Attila szobrászművész. 
 
2018. november 16-án emléktáblát állítottunk a 10 éve elhunyt Gyurkovics Tibornak, 
Kossuth- és József Attila-díjas költőnek, írónak, Budavár díszpolgárának emlékére. A 
költő egykori lakóháza, a Mészáros utca 10. szám alatti épület falán elhelyezett 
emléktáblát Farkas Ádám szobrászművész készítette.  
 
 
 


