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I. BEVEZETŐ 

 
Az éves közmeghallgatás Önkormányzatunk számára nem csak egy jogszabályi kötelezett-
ség, hanem egy fontos alkalom arra, hogy összefoglaló jelleggel mutassuk be az elmúlt egy 
évben végzett munkánkat, elért eredményeinket, amelyekről év közben csak mozaikszerűen 
adhatunk tájékoztatást. 
A beszámoló felépítése, a bemutatott témák az előző évek beszámolóira épülnek, ugyanis 
feladataink ellátását és városfejlesztő munkánkat hosszú távú koncepciónk alapján végezzük, 
a megtett lépések egyetlen folyamatba illeszkednek, az előző év eredményeire épülnek, és ezt 
tükrözik a beszámolók is.  
Stabil pénzügyi helyzetünk lehetővé teszi, hogy stratégiai fejlesztéseket hajtsunk végre, na-
gyobb figyelmet fordítsunk lakókörnyezetünk alakítására. Kiemelt feladatunknak tekintjük, 
hogy a speciális helyi élethelyzetekre szabott ellátási formákkal, közösségi és kulturálisprog-
ramokkal is szolgáljuk az itt élőket. Az összefoglaló anyagok és a fényképes prezentáció le-
tölthető az Önkormányzat hivatalos weboldaláról, a www.budavar.hu oldalról is.   
 
 

II. A KERÜLET PÉNZÜGYI HELYZETE 
 
A kerület, az előző évekhez hasonlóan stabil pénzügyi helyzettel, átgondolt költségvetéssel 
és jelentős tartalékokkal rendelkezik. Mindez abból a tervszerű és gondos gazdálkodásból 
ered, amelyet Önkormányzatunk az elmúlt két évtizedben képviselt.  
2017-ben és 2018-ban is szilárd költségvetési és pénzügyi alapokkal rendelkezünk, a kiadása-
ink és a bevételeink egyensúlyban vannak. Megtervezett fejlesztéseinket, beruházásainkat 
nagyrészt önerőből valósítjuk meg, kisebb hányadára pályázati forrásokból teremtünk fede-
zetet.  
 

II. 1. Bevételek 
 

Közhatalmi bevételeink (adók), és a szolgáltatások ellenértékeként jelentkező bevételeink 
(parkolási-, közterület-használati díjak, bérleti díjak, belépődíjak) is folyamatosak és jól ter-
vezhetők.  
  

http://www.budavar.hu/
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A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult a 2017. gazdálkodási évben: 
 

 
 
Működési bevételekből összesen 2,6 milliárd forint származott 2017-ben. A működési bevé-
telek összetétele az alábbiak szerint alakult: 

 

 
 

Működési bevételeken belül a szolgáltatások bevételeiben a parkolási bevételeink 47%-ot 
tettek ki (ez a legnagyobb bevételi forrás), a közterület-használati díjak aránya 32%, ingatlan 
bérbeadás aránya 11%, a Halászbástya belépőjegy értékesítésének aránya 10%. Számszerű-
sítve, a parkolási bevételeink 1,1 milliárd forintot tettek ki (ez a legnagyobb bevételi forrás), 
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a közterület-használati díjakból közel 802 millió forint, ingatlan bérbeadásból 277 millió fo-
rint, a Halászbástya belépőjegyeinek értékesítéséből 253 millió forint bevételünk keletkezett. 
 

Szolgáltatási bevételeink egymáshoz viszonyított arányát az alábbi diagram szemlélteti: 
 

 
 

Közhatalmi bevételekből − iparűzési adó, építményadó, telekadó, gépjárműadó helyben 
maradó része, késedelmi kamatok − összesen 2,9 milliárd forint származott. Ennek legna-
gyobb részét, közel 59%-ot az iparűzési adó, 22%-ot az építményadó és 12%-ot az idegenfor-
galmi adó jelentette. Adóbevételeink a tervezettek szerint teljesültek. Az egyéb közhatalmi 
bevételek soron számoljuk el a késedelmes adófizetésekhez kapcsolódó pótdíjakat és bírsá-
gokat. 
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Közhatalmi bevételeink egymáshoz viszonyított arányát az alábbi diagram szemlélteti: 

 

 
 

Az adózói befizetések elektronikus úton történő teljesítésének lehetősége következtében az 
adózói fizetési hajlandóság pozitív irányban fejlődik. Az adókat a csekkes és banki átutalásos 
forma mellett csoportos beszedési megbízással, vagy bankkártyás, illetve online fizetéssel is 
teljesíthetik ügyfeleink. 2018. január 1-től a cégek számára kötelezően alkalmazandó elektro-
nikus ügyintézésre az informatikai feltételeket is megteremtettük. 
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Adóbevételeink alakulását adónemenként az alábbi táblázatok szemléltetik: 
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A központi költségvetésből 2017-ben összesen 983 millió forint működési célú támogatás ér-
kezett az Önkormányzat részére, a kötelezően ellátandó állami feladatokra és a működési 
kiadások fedezeteként. 
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II.1. Kiadások 
 

A költségvetésünk szerkezete az elmúlt évekhez képest nem változott. Tovább folytatjuk azt 
a folyamatot, hogy a bevételeink nagy részét a kerület fejlesztésére fordítjuk, illetve átmene-
tileg szabad pénzeszközeinket tartalékba helyezzük.  
Költségvetési kiadásaink alakulása 2017-ben: 
 

 
 

A költségvetési kiadások összetételén látható, hogy nagy részét, 81%-át a működésre (általá-
nos közszolgáltatásokra, városüzemeltetésre, kerületfejlesztésre, szabadidő, sport, kultúra és 
vallási feladatokra, az Önkormányzat intézményeinek üzemeltetésére), és 19%-ot felhalmo-
zási (beruházásokra, felújításokra) kiadásokra fordítottunk. 2017-ben tartalékképzésre is volt 
lehetőségünk, melyet Kamatozó Kincstárjegy vásárlásba fektettük.  
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Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási kiadások) alakulása 2017-ben: 
 

 
 

A tartalékok és intézményi finanszírozások nélkül számított költségvetési kiadásaink 2017-
ben 8,2 milliárd forintot tettek ki.  
 
Működési kiadásainak 37%-át általános közszolgáltatási feladatok (állami és önkormányzati 
rendezvények lebonyolítása, Várnegyed újság kiadása, Budavári helytörténeti kiadvány 
megjelentetése, a parkolás bevételéből származó áfa befizetési kötelezettség, továbbá egyéb 
működési kiadások, úgymint: szakértők, könyvvizsgáló díjai), 26%-át városüzemeltetési 
(közterületek, utak, parkok, várfalak, barlang működtetése és karbantartása), 22%-át kerület-
fejlesztési feladatok (beruházások és felújítások) tették ki.  
 
Kiadásaink 7%-át egyéb feladatokra (oktatási, egészségügyi, közbiztonsági, környezetvé-
delmi), további 4-4%-ot szabadidő, sport- és kulturális feladatokra, valamint szociális véde-
lemre fordítottuk.  
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Az elmúlt nyolc évben az Önkormányzat szociális védelemre fordított költségvetési keretét 
az önként vállalt feladataink, támogatási formáink bővítése révén több mint háromszorosára 
emeltük, miközben a szociális ellátással kapcsolatos feladatok jelentős része a kormányhiva-
talokhoz került át.  
 

 
 

Felhalmozási kiadások alakulása 2017-ben: 

 

 
 

A felújítások már meglévő ingatlanokon, eszközökön végzett munkálatok kiadásait, a beru-
házások új vagyonelem létrehozását mutatják. 
 
A felhalmozási kiadásaink szerkezete mutatja, hogy 2017. évben a felújítások jelentős nagy-
ságrendet képviselnek. A kerületi utak, járdák, parkok egyéb közterületek felújítását tovább 
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folytatjuk. Műemlék épületeink felújítására 650 millió forintot különítettünk el. Beruházása-

ink között játszótérépítés (pl. Mátyás király játszótér gumiszőnyeg borítása), valamint új 

út- és járdaépítések (pl. Naphegy utca II. szakaszának kivitelezése) szerepelnek. 

  

Egyéb felhalmozási kiadások között számoljuk el a kerületi társasházak felújításának támo-
gatási kiadásait, valamint a beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárá-
sok költségeit.  

 

II.3.  A kerület vagyonának alakulása  
 

Kiadásaink és bevételeink számbavétele után elmondható, hogy a kerület továbbra is jelen-
tős, 30,9 milliárd forint összértékű vagyonnal rendelkezik, amely 2017-ben 0,3 milliárd forint-
tal növekedett az előző évhez képest. 

 

 

 
 

III. INGATLANKEZELÉS, INGATLANHASZNOSÍTÁS 
 

III.1. Ingatlanhasznosítás  
 
Lakásgazdálkodás  
 
Jelenleg az 1376 önkormányzati bérlakás közül 164 után fizetnek költségelvű, 118 után piaci 
lakbért. A lakásállomány túlnyomó része, 78 százaléka szociális lakbérrel van bérbe adva. A 
lakbérek emeléséről a Képviselő-testület dönthet, az emelés mértéke az éves inflációval meg-
egyező mértékű. 2012 óta, az alacsony infláció miatt nem került sor lakbéremelésre. 
 
A megüresedett önkormányzati lakásokra a Lakástörvény alapján úgynevezett piaci pályá-
zatot írtunk ki összesen 8 műemléki lakásra. A beadási határidőre összesen 76 pályázat érke-
zett, 2 lakásra nem adtak be pályázatot. Így 6 lakás esetén a nyertes pályázóval öt éves, hatá-
rozott idejű bérleti szerződést kötöttünk, mely szerződésekben a pályázó által vállalt és egy 
éven belül elvégzendő felújítási munkák is meghatározásra kerültek.  
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Helyiséggazdálkodás 
 
Önkormányzatunk a nem lakás céljára szolgáló helyiségeit elsősorban bérbeadás útján hasz-
nosítja. A határozatlan idejű bérleti szerződéseket fokozatosan 5 év határozott idejűvé alakít-
juk. Az 5 éves bérleti idő lejáratakor, kérelemre újabb hosszabbítás adható, amennyiben a 
bérlő a helyiséget rendeltetésszerűen használja, és a bérleti díjat is szerződés szerint fizeti. A 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak szabályozását, kompenzálását szolgáló 
Képviselő-testületi határozat 2017 után 2018-ban is felülvizsgálatra került, a differenciáltabb 
helyiségbérleti díjak meghatározása érdekében. 
 
Rendszeresen kiírjuk az üresen álló helyiségeink bérbeadására vonatkozó pályázatainkat, ta-
valy harmincnál is több helyiséget hirdettünk meg, amelyek közül a jó elhelyezkedésűek, 
jobb műszaki állapotúak bérlőre találtak, de több mint felére pályázat sem érkezett be.  
Sikeres volt az Aranyszarvas étterem bérbeadása, ahol egy kötött pályázati kiírás született, 
hisz a pályázónak vállalnia kellett a tradicionális értékek megőrzését és jelentős műemléki 
felújítást is. A Virág Benedek Ház hasznosítására azonban nem érkezett pályázat, habár egy 
felújított, jó fekvésű ingatlanról van szó. 
 
Ingatlaneladás 
 
A Csalogány utca 38. szám alatti üres telek eladására is kiírtunk pályázatot 2017 decemberé-
ben, melyre 2 pályázat érkezett. A nyertes pályázóval az adásvételi szerződés 107.774.508 Ft 
+ ÁFA vételáron 2018 áprilisában került aláírásra. A tervek szerint egészségügyi központ 
épül az ingatlanon, mely a kerületi lakosok ellátását is szolgálja majd.  
 
Ingatlanvétel 
 
Önkormányzatunk a Krisztina tér 1. szám alatti ingatlanban korábban csupán egy helyiség 
tulajdonjogával rendelkezett, 2015-ben azonban megvásároltuk az MSZP-től a 374/636 há-
nyad tulajdoni részét, összesen 374 m2 alapterületet, 97.500.0000 Ft-ért. Az Önkormányzat 
tulajdoni hányada 435/636-ra változott. Ezt követően egyeztetéseket kezdeményeztünk az 
MNV Zrt-vel az állami tulajdoni hányad megvásárlása érdekében, megkezdődött a tulajdoni 
hányad (201/636 tulajdonrész) értékesítésének előkészítése, ami végül 2018 májusában meg 
is történt, így az ingatlan teljes egészében a Budavári Önkormányzat tulajdonába került. Az 
adásvételi szerződés - bruttó 145.085.000 Ft vételáron – 2018. május 7-én aláírásra került. Az 
épülettel kapcsolatos terveinkről a beszámolóban még visszatérünk. 
 
Telekhasznosítás 
 
Az üresen álló telkeink hasznosítására is több pályázatot írtunk ki a tavalyi évben. A bérlők-
kel rövidtávra (1-3 évre) kötöttünk bérleti szerződést, melyek könnyen és gyorsan felmond-
hatók, ha a városfejlesztési és ingatlanhasznosítási szempontok indokolják.  
 
 

III.2. Épületfelújítási támogatások 
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Épületfelújítási pályázat vissza nem térítendő támogatásra 
 
A Budavári Önkormányzat 1995. óta folyamatosan minden évben meghirdeti az I. kerületi 
társasházak épület-felújítási pályázatát. A 24 év alatt összesen 1.061.084.000 Ft támogatásról 
döntött a Képviselő-testület. Korábbi években homlokzat-felújításra, függőfolyosók, tetőszer-
kezet és kémények felújítására, nyílászárók és kapuzat cseréjére pályáztak a társasházak.  
 
Miután kerületi szinten a homlokzat - felújítások nagyrészt rendeződtek, 2017-től kibővült a 
támogatható felújítási munkák köre, ugyanis pályázni lehetett személyfelvonók felújítására, 
elektromos gerincvezeték szabványnak megfelelő felújítására, gázvezeték rekonstrukcióra, 
valamint az esővíz-elvezető rendszerek felújítására is.  Az adható támogatás összege maxi-
mum 3 millió Ft lehet, amely nem haladhatja meg a társasház által igazolt saját forrás összegét 
és a felújítási összköltség 40 %-át.  
 
2017-ben a keretösszeg 56.000.000 Ft volt, melyet a sürgősen elvégzendő munkálatok miatt 
további 22.000.000 Ft-tal emeltünk, így erre a célra összesen 76.000.000 Ft lett elkülönítve a 
költségvetésben. A támogatható felújítási munkák kibővítésének köszönhetően összesen 122 
db pályázat érkezett, melyből 71 társasház részesült támogatásban.  
 
A 2018. évi költségvetésben a felújítási alapra 80.000.000 Ft keretösszeg került elkülönítésre. 
A beérkezett 126 pályázat közül 76 társasház részesült támogatásban. A pályázatok többsége 
az elektromos felújítási munkákra érkezett. Az önkormányzat által kirendelt műszaki ellen-
őrök több pályázat esetén is élet- és balesetveszély miatt a sürgősséggel elvégzendő munkák 
közé sorolták a tervezett munkákat. 
 
Az alábbi táblázat a társasházak épületfelújítási pályázaton való részvételének alakulását mu-
tatja az elmúlt 8 évben: 
 

Pályázati év 
Elnyert tá-
mogatás 

(eFt) 

Összes 
résztvevő 

száma 

Kerületi tá-
mogatásban 

részesült 

Halasztási ké-
relmek 

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  

 
 
 
A jövőre nézve azt tervezzük, hogy a felújítási alapot 150 millió forintra emeljük, és külön 
keretet biztosítunk az élet- és balesetveszélyes munkák elvégzésére is. 
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Az ingatlantulajdonos feladata, kötelezettsége, de meggyőződésünk szerint érdeke is, hogy 
ingatlanát jó műszaki állapotban, esztétikus megjelenésben tartsa fenn. Különösen igaz ez a 
nagyforgalmú útvonalak mentén, a műemlékileg védett területeken (pl. Világörökség, Nem-
zeti Emlékhely) közterületről látható homlokzatokra, kerítésekre, kertekre, mivel ezek látvá-
nya ideális esetben felerősíti a hely szépségét, elhanyagolt állapotuk esetén pedig lerontja a 
környezetét is. A településkép védelméről szóló 18/2017 (IX. 29.) számú rendeletünk lehető-
séget ad arra, hogy az önkormányzat településképi kötelezés formájában a településképi kö-
vetelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész fel-
újítására, átalakítására vagy elbontására kötelezze, és az elrendelt munkák végrehajtását al-
kalmanként legalább 50.000 forint, de legfeljebb 500.000 forint bírsággal kényszerítse ki. Bí-
zunk abban, hogy egyre több ingatlantulajdonos felismeri, hogy a folyamatos karbantartás 
saját érdeke, és így nem lesz szükség őket a városképileg indokolt felújításokra kötelezni. 
 
Felújítási hitel pályázat 
 
A nagyobb kivitelezési összegű épületfelújításokra a társasházak egy évben két alkalommal 
államilag támogatott banki hitelre pályázhatnak. Az Önkormányzat e pályázatnál az alábbiak 
szerint nyújt támogatást a társasházaknak hitelfelvételhez: 

- a társasház a banknál jóváhagyott hitele 20%-ig az Önkormányzat óvadéki betétet he-
lyez el a banknál, továbbá 

- a társasház hitelét terhelő kamat 30%-át az első 5 évben, illetve 65%-át a második 5 
évben az Önkormányzat fizeti ki a bank felé (kamat-támogatás). 

A 2017. évben 7 társasház, 2018-ban 2 társasház élt a kamat-támogatott hitel lehetőségével.  
 
A 2017-es év nyarán és őszén készült el a kerület Településképi Arculati Kézikönyve és az új 
Településképi rendelete. Ezek a korábban nem létező dokumentumok azzal a céllal készül-
tek, hogy  

- fejlesszék az építészeti kultúrát,  
- felhívják a figyelmet kerületünk épített és természeti értékeire,  
- iránymutatást adjanak az értékek megóvásához és fejlesztéséhez. 

 
Az Arculati Kézikönyv célközönsége ebből adódóan maga az építtető, a kerületi lakos vagy 
vállalkozó, aki változtatni szeretne jelenlegi ingatlanán – szívből ajánljuk tanulmányozását 
minden érdeklődőnek, talán még a tervezőknek sem haszontalan olvasmány. A Kézikönyv 
ahhoz nyújt segítséget, hogy identitásunk megőrzése, értékeink óvása, közös emlékezetünk 
ápolása mellett harmonikus, emberi létünkhöz méltó épületeket, tereket alkossunk és hagy-
junk örökül. 
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IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
A köztisztviselői munka megbecsüléseként tavaly júliusban a munkatársak illetményalapját 
38.650 Ft-ról 50.000 Ft-ra emelte a Képviselő-testület, amely fővárosi szinten is az egyik leg-
magasabb béralap. A bérfejlesztés mellett a szakmai fejlődés lehetőségével, továbbképzések 
biztosításával is szeretnénk motiválni a kollégáinkat, mindezek ellenére a 104 fős létszámke-
retet nem tudjuk feltölteni. Nagyon nehéz jó szakembert találni, a munkaerőpiacon folyama-
tosan hiány van jogászból, államháztartásban jártas főkönyvelőből, építészből, műszaki szak-
emberből. 
 
Mindezek ellenére is sikeresen vettünk több, mérföldkőnek számító feladatot. Így a törvényi 
elvárásoknak megfelelően 2018. január 1-től az Önkormányzat biztosítja ügyfeleinek az elekt-
ronikus ügyintézés lehetőségét az összes ügytípusban. A törvényi kötelezettség teljesítésén 
túl, olyan informatikai megoldásokat dolgoztunk ki, amelyek megkönnyítik és meggyorsítják 
az ügyfelek számára az ügyintézést. Az Önkormányzat az ügyek ügyfélkapus beküldéséhez 
számos kormányzati szolgáltatáshoz csatlakozott és informatikai fejlesztéseket hajtott végre, 
majd 55 darab elektronikus nyomtatványt tett elérhetővé a weblapon. Az ügyintézés meg-
gyorsítása érdekében fejlesztettük az iktató rendszert, a tömeges kiküldési rendszert és meg-
alkottuk az új, korszerű Iratkezelési Szabályzatunkat.  
 
Gondoskodtunk a május 25-től hatályban lévő EU-s adatvédelmi szabályzatnak (GDPR) tör-
ténő megfelelésről, amely az adatvédelem 21. századi megközelítését biztosítja. 
 
Ezekhez szervesen kapcsolódik az Önkormányzat honlapjának megújítása is, amelyen hóna-
pok óta dolgozunk, és ami a kerület arculatához illeszkedő, modern, átlátható és felhaszná-
lóbarát felület lett.  
 
 

V. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK 
 

V.1. Közterületeink felújítása 
 
Naphegy utca út- és járda felújítás teljes körű kivitelezése csatornaépítéssel 
 
Elkészült a Lisznyai utca és Orvos utca közötti szakasz útpálya burkolatának felújítása, a jár-
dafelújítások az ELMŰ Nyrt. kivitelezésében történtek meg. A Naphegy utca Tabán felőli 
oldalánál az Orvos utcától felfelé új járdát építettünk, melynek eredményeképpen végig jól 
megvilágított, akadálymentes járdát adtunk át a gyalogosforgalomnak. A beruházás összege 
bruttó 109 millió forint volt. 
 
Ponty utca felújítása 
 
A Ponty utcában a Szalag utca és a Fő u. között az úttest és a parkolósáv aszfaltburkolatot 
kapott, ezáltal jelentősen csökkent a csúszásveszély. A járda vágott kockakőből készült. 
A felújítás költsége 125 millió forint volt. 
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Halász utca felújítása 
 
A Halász utcában a Bem rakpart és a Fő utca között egy plusz forgalmi sáv kiépítésével az 
úttest és a járda aszfaltburkolatot kapott. A beruházás 62 millió forint volt. 
 
Mátyás király játszótéren öntött gumiszőnyeg készítése 
 
A játszótéren új, színes öntött gumiburkolatot építettünk, új árnyékolót és párakaput is fel-
szereltünk. A beruházás értéke 28 millió forint. 
 
Európa Liget felújítása 
 
Az Európa Liget felújítása magában foglalta a Kodály szobor visszahelyezését az eredeti he-
lyére, a parkban a burkolat, zöldfelület, közvilágítás, és a sportpálya terveztetését és felújítá-
sát. A várfal tövében fekvő parkban az 1973-ban ültetett fák városnevet jelző feliratait új vé-
sett kőtömbökre cseréltük. A felső zöld terület rendezése mellett a sétautak, padok, és a köz-
világítás megújult. Az elavult sportpálya helyén öntött gumi burkolatú, megvilágított, beke-
rített pálya készült, ami zárható, beléptető rendszerrel védett és térfigyelő kamerával ellen-
őrizhető. Mellette kültéri, felnőttek által használható fitneszpark épült. A beruházás 123 millió 
forintba került. 
 
Reformáció 500 emlékkút létrehozása és környezetének felújítása 
 
Egy különleges jellel, egy emlékforrással gazdagodott az I. kerület a Reformáció 500 emlékév 
alkalmából az Anjou sétányon. A kivitelező rövid határidővel készítette és telepítette a kutat 
és építette át a díszburkolatot. A csobogó kút este a vízből kap kivilágítást. A projekt értéke: 
96 millió Ft volt. 
 
A Kapisztrán téri Koronázó palást díszvilágítása és emléktábla készítése 
 
2017-ben a Mária Magdolna templomromnál felállított Koronázó palást áthelyezése után a 
bronz dombormű díszvilágítást kapott. Idén húsvétkor egy multimédiás információs táblát 
állított az Önkormányzat, amely bemutatja az alkotást és annak történetét. A projekt bruttó 
költsége 3,5 millió forint volt. 
 
 

V.2. Műemlék lakóházaink felújítása, karbantartása 
  

Az Önkormányzat azt vállalta, hogy a választási ciklus végére az összes műemléki lakóingat-
lan felújítását elvégzi. A Várban és a Vízivárosban található műemlék lakóházaink, épülete-
ink felújítása, karbantartása, jelentős feladatot ró az Önkormányzatra, a költségvetésünkben 
minden évben jelentős forrásokat különítünk el erre a célra. 
 
Hosszú idő után végre sikerült korszerű internet- és kábeltévé szolgáltatást is biztosítani a 
vári műemléképületekben lakók számára. Azokban a műemléki lakóépületekben, amelyek-
ben az optikai csatlakozás eddig nem történt meg, a lakóktól az Önkormányzat átvállalja a 
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bekötés költségeit. Az összesen 10 millió forint fedezi az internet, kábeltévé- és telefonbekap-
csolásának díját az első végpontig, vagy a lakás meglévő kiépített rendszerre történő csatla-
kozásig. 

 
Fortuna utca 7. 
 
Az utcai homlokzat karbantartását végeztük el, melynek során vakolatjavítás, homlokzatfes-
tés, lábazatjavítás és a nyílászárók felújítása történt meg. A felújítás 20 millió forintba került. 

 
Fortuna utca 8. 
 
Elvégeztük a tető és udvari homlokzat felújítását, a lépcsőház karbantartását (új tetőlécezés 
új cserepekkel, tartószerkezet javítása, homlokzat festése. A kivitelezés költsége 48 millió fo-
rint volt. 

 
Hunyadi János u. 9.  
 
Megtörtént a nyílászárók karbantartása, ennek keretében az ablaktokokról a régi festéket el-
távolítottuk, a hiányzó fa szerkezeti részeket pótoltuk, alap- és fedőmázolást végeztünk, a 
vasalatokat, zárakat javítottuk, a párkányok bádogozását lecseréltük. A felújítás 78 millió fo-
rintba került. 

 
Országház utca 5. 
 
Az utcai és udvari homlokzat, tető és falépcső felújítását végeztük el. A tető védőkezelése és 
a tartószerkezet javítása mellett megtörtént a padlásfödém hőszigetelése, új tetőlécezés tör-
tént, új cserepeket rakattunk és lefestettük a homlokzatot. A felújítás költsége 63 millió forint 
volt. 

 
Országház utca 10. 
 
A lakóépület tetőfelújítására került sor, mely során a tetőszerkezetet javítottuk, védőkezeltük, 
új tetőléceket és új cserepeket raktunk, illetve bádogos munkákat végeztünk összesen 45 mil-
lió forint értékben. 

 
Országház utca 19.  
 
Ennél az épületnél is a tető felújítását végeztük el, szintén tartószerkezetet cseréltünk, újra-
raktuk a tetőléceket és a cserepeket. A kivitelezés költsége 28 millió forint volt. 

 
Szalag utca 12. 
 
A tetőszerkezet részleges felújítására került sor, a munkálatok során a tető védőkezelését, a 
tartószerkezet javítását, a tetőlécezést, újra cserepezést és bádogos munkákat végeztünk. A 
felújítás 22 millió forintba került.  
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Táncsics Mihály utca 17.  
 
Megtörtént az utcai homlokzat felújítása. Vakolatjavítást, felülettisztítást végeztünk, majd le-
festettük a homlokzatot. A felújítás költsége 22 millió forint volt. 
 
Tárnok utca 6. 

 
A lakóépület tető és utcai homlokzatát újítottuk fel. Ennek során a tető védőkezelését, a tar-
tószerkezet javítását és az újracserepezést végeztük el, továbbá új kéményseprőjárdák készül-
tek, vakolatjavítás, felülettisztítás és festés történt, valamint sor került az ablakok felújítására 
is, mindösszesen 31 millió forint értékben. 
 
Úri utca 8. 
 
Elvégeztük az utcai homlokzat felújítását: vakolatjavítás, felülettisztítás, színterv szerinti fes-
tés, bádogos munkák történtek. A kivitelezés költsége 26 millió forint volt. 
 
Úri utca 19. 
 
Az utcai homlokzat és kapualj felújítása keretében a festés mellett a földszinti ablakokat is 
felújítottuk és a bejárati nagykapu is megújult. A felújítás 37 millió forintba került. 

 
Úri utca 27. 

 
Az épület utcai és udvari homlokzatának felújítása során a homlokzat festését és a kovácsolt-
vas szerkezetek mázolását végeztük el 50 millió forint összegben. 

 
Úri utca 32/B 
 
A tetőszerkezet karbantartására került sor. A tető védőkezelést, új tetőléceket és cserepeket 
kapott. Bádogos munkákat végeztünk, és kiépítettük a kémény-megközelítéseket. A felújítás 
költsége 23 millió forint volt. 
 
Úri utca 33. 
 
Sor került a nyílászárók karbantartására, melynek keretében a külső szárnyak újragyártását, 
a belső szárnyak felújítását, a kétszárnyú bejárati kapu felújítását, és lakatos szerkezetek má-
zolását végeztük el. A felújítás 18 millió forintba került. 
 
Úri utca 35. 
 
Elvégeztük a tető, valamint az utcai és udvari homlokzat felújítását: a tető védőkezelése, új 
tetőlécezés új cserepekkel, új kéményseprőjárdák, vakolatjavítás, felülettisztítás, festés, és az 
ablakok felújítása történt meg. A kivitelezés költsége 60 millió forint volt. 
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Úri utca 43.  
 
Az épület tető-, udvari homlokzat- és lépcsőház - felújítása során a tető védőkezelést, új tető-
léceket és cserepeket kapott, megtörtént a vakolatjavítás, felülettisztítás és a festés, valamint 
a lábazat felújítása is összesen 55 millió forint értékben. 
 
 

V.3. Intézményi felújítások: 
 
A fenntartásunkban, tulajdonunkban lévő intézmények felújítására is kellő hangsúlyt fekte-
tünk. A bölcsődékben, óvodákban rendszeresen végzünk kisebb-nagyobb felújításokat, akár-
csak az idősek klubjaiban is, valamint a Gondozási Központban. Az elmúlt évben is jelentős 
felújítást végeztünk a Zamárdi Önkormányzati Üdülőben és a Horányi Táborban is.  
 
Toldy Ferenc Gimnázium tetőfelújítása 
 
Bár az iskolák állami fenntartásba kerültek, az Önkormányzat vállalta a gimnázium tetőfel-
újításának befejezését 96 millió forintos ráfordítással. A sérült szerkezeti elemeket kicserél-
tük, a födémet hőszigeteltük, az oromzatokat helyreállítottuk. 
 
Horányi Ifjúsági Tábor 
 
2017-ben nyitotta meg kapuit az Önkormányzat tulajdonában álló, a Szentendrei-szigeten 20 
ezer négyzetméteres erdős területen elhelyezkedő Horányi Ifjúsági Tábor, amelyet korábban 
egy alapítvány bérelt az Önkormányzattól. Az elmúlt egy évben elvégeztük a tábor teljes 
körű felújítását és megtörtént a működéséhez szükséges felszerelések beszerzése is. 
 
Zamárdi Önkormányzati Üdülő 
 
A telek bővítését követően a terület rendezését, kerítés építését végeztük. Megtörtént a közös 
vizes helyiségek felújítása és új térkő - burkolat létesítése. 
 
A Budavári Kapu Kft. új ügyfélszolgálati irodájának kialakítása 
 
2017 júliusában a Budavári Kapu Kft. ügyfélszolgálati irodája a Fő utca 15. szám alatti önkor-
mányzati tulajdonú helyiségbe költözött. Az Iskola utcai irodát a Kft. bérelte, a bérleti szer-
ződés lejártát követően saját tulajdonú helyiséget kerestünk. A helyiség építészeti és épület-
gépészeti felújításon esett át. Az ügyfélszolgálat akadálymentesített, modern irodában, jól 
megközelíthető helyen áll az ügyfelek rendelkezésére. 
 
Bölcsődei felújítások 
 

- Iskola utca 22-24.: elektromos hálózat cseréje (II. ütem), emeleti folyosó burkolatának 

cseréje, irodák felújítása, 

- Lovas utca 3.: mosogató helyiség felújítása, tágulási tartály cseréje. 
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Óvodai felújítások 
 

- Dísz tér 3.: folyosói lambéria felújítása, 
- Iskola utca 44.: udvari gumiburkolat felújítása, emeleti fürdőszoba felújítása, 
- Lovas utca 3.: alsó udvar és az étellift felújítása, 
- Mészáros utca 56/b: emeleti konyha felújítása, 
- Nyárs utca 2-4.: fénycsöves világítótestek cseréje, nyílászárók cseréje, első udvar gu-

miburkolása, emeleti kisterem felújítása, tornaterem árnyékolása, 
- Tigris utca 58-60.: homlokzati faburkolat felújítása, elektromos főelosztó cseréje,  
- Toldy Ferenc utca 66.: alsó udvar gumiburkolása. 

 
 

VI. TERVEINK 
 

A Bécsi kapu és a csatlakozó várfal felújítása 

A középkori, többször átépített kapuzat helyén 1936-ban építették a jelenlegi Bécsi kaput. A 

háromosztatú kapuzat és a csatlakozó szurokkiöntő nyílásos várfalszakasz, valamint a felve-

zető lépcsőzet statikai megerősítése, vízszigetelése és kőrestaurátori munkái látványos javu-

lást eredményeznek majd. Az építményen több mint negyedszázada nem végeztek felújítást. 

A munkákat a buszforgalom megtartása mellett végzi majd a kivitelező. 

A Táncsics Mihály utcai út- és járdaburkolat felújításának tervezése és kivitelezése 

A Táncsics Mihály utca funkcionális átgondolásával, a gyalogos és gépjárműforgalom, vala-

mint a parkolás figyelembevételével készülnek majd a tervek. Az utca csillapított forgalma 

megmarad, tekintettel az útpálya alatt húzódó barlangokra csak a helyben lakók parkolását, 

az itt található közintézmények és vendéglátóhelyek, üzletek működését, a közműszolgálta-

tók bejutását, valamint egyben a turisták gyalogosforgalmát is biztosítaná a Szentháromság 

tértől a Bécsi kapu térig. 

Az Anjou bástya útburkolat-felújításának tervezése, kivitelezése 

A Budai Vár északi várfalszakaszán az Anjou sétány 4600 m2 kiskockakő burkolatú út- és 

járda felújításának tervezése, valamint a zöldfelületek összenyitásához a növény sáv kialakí-

tásának tervezése megkezdődött. A Reformáció 500 emlékkút tágabb környezetének látvá-

nyos megújítása vált szükségessé a Bécsi kaputól az Esztergomi rondelláig. 

Batthyány tér felújítása 

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

2010-ben elkészültek az engedélyezési tervek, de a budai fonódó villamos-hálózat építése mi-

att a megvalósításra nem került sor. 2016-ban átadták a budai fonódó villamos-hálózatot, a 
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tér teljes felújításához a korábban elkészült terveket felülvizsgáltuk, a koncepciót újragondol-

tuk. A tér közösségi térré való felújítását a történeti épületekből álló térfalak és a látkép szé-

pítésével, a vendéglátás szerepének erősítésével, a pihenő és zöldfelület növekedése rende-

zésével és növelésével tervezzük megvalósítani. A közösségi és pihenő funkciók, a zöldfelü-

let és a fásítás növekedése, a látkép, a történeti épületek könnyebb megközelíthetősége von-

zóbbá teszi a teret a potenciális térhasználók, a sétálók, babakocsis anyukák, az itt találkozó 

fiatalok, megpihenő idősek és a turisták számára. A rendezett, átlátható tér, és a közterület-

felügyelet folyamatos jelenléte a hajléktalanok életvitelszerű megtelepedését és számát is 

visszaszoríthatja. A beruházáshoz szükséges források előteremtéséhez a Főváros által kiírt 

TÉR-KÖZ pályázaton a szaktervező által készített előkészítő tanulmánytervvel 270 millió Ft 

támogatást nyert el kerületünk. A Budavári Önkormányzat a Batthyány tér felújításának, át-

építésének tervezésére közbeszerzési eljárást folytatott le a tér vázlattervi és engedélyezési 

tervdokumentációinak készítésére, amelyet a nyertes pályázati dokumentáció tanulmány-

terv-anyaga alapján kell elkészítenie a nyertes ajánlattevőnek. A tervezési feladatok elvégzé-

sének határideje 2018 októbere, a tér teljes felszíni megújulása a 2019. évben fejeződhet be. 

Krisztina tér 1. felújítása 

Idén májusban az épület teljes egészében az Önkormányzat tulajdonába került, miután hosz-

szas egyeztetéseket követően az állami tulajdonú részeket is megvásároltuk. Időközben kor-

mányhatározat született az Andrássy Emlékmúzeum létrehozásáról, melynek érdekében a 

Kormány a Bem rakpart 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületet meg kívánja vásá-

rolni. Amennyiben az adásvétel létrejön, a Budavári Művelődési Házat ki kell váltanunk egy, 

a funkcióra alkalmas helyszínnel. Az Önkormányzat a kezdetektől kulturális-közösségi funk-

cióra kívánta hasznosítani a hajdani Budai Polgári Casino székházát, mely alkalmas arra, 

hogy a Művelődési Háznak otthont adjon. Az említett kormányhatározat a Krisztina tér 1. 

szám alatti ingatlan felújítására 900 millió forintot biztosít a Budavári Önkormányzatnak. 

Zajlik az épületfelújítás tervezése, legkésőbb 2019. év végén az épület megnyithatja kapuit a 

látogatók előtt. 

Krisztina körút 85. szám alatt galéria kialakítása 

A több éve üresen álló helyiség új funkciót kap, kortárs művészek kiállításainak otthont adó 

galériaként nyitjuk meg idén szeptemberben. A felújítás során a bejárati ajtó, valamint az ut-

cai üvegportált lecseréljük hő és hangszigetelt üvegezéssel, teljes gépészeti felújítást végzünk, 

és a vizesblokkot is felújítjuk. 

Maros utcai rendelő alagsorának felújítása 

Növelni szeretnénk a szolgálatnak otthont adó épület szakellátásra hasznosítható alapterüle-

tét. Ezt leggazdaságosabban az épület alagsorában található, használaton kívüli, vagy aláren-

delt területek szakellátási területbe való bevonásával lehet elérni. Ennek érdekében a beruhá-
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zás előkészítése 2017-ben megkezdődött. Az átalakítási munkával érintett területek az alag-

sor, a földszinti teraszok, az udvari homlokzat teljes egészében a legfelső ereszig, és a hátsó 

udvar. Az átalakítás során a betegellátás teljes mértékben üzemelni fog. Az újonnan kialakí-

tott alagsori területen kap majd helyet a labor, így a vérvételre várók kulturált körülmények 

között várakozhatnak majd a vizsgálatra. 

Mikó utcai gyermekorvosi rendelő felújítása 

A Mikó utca és a Pauler utca sarkán lévő Gyermekorvosi rendelőt is felújítjuk. Az áttervezés 

során a rendelő 3 db új bejárati ajtót kap. Az egységes bejárat könnyebb megközelítését a 

Mikó utcai homlokzat elé helyezett rámpa segítségével valósul meg. Külön bejáratot kap az 

orvosi rendelő, az elkülönítő rész és a védőnői szolgálat. Az orvosi rendelőben 3 különálló 

rendelő kerül kialakításra egy nagy váróteremmel, akadálymentes mosdóval, szélfogóval. 

Mind a váróteremre, mind az orvosi szobákra az egyszerű vonalvezetés, világos színek, mi-

nőségi anyagok megjelenése, takaríthatóság figyelembe vétele jellemző. Az orvosi rendelő, 

az elkülönítő rész és a védőnői rész átjárhatósága érdekében egy belső használatú folyosó 

kerül kialakításra. Ezen keresztül érhetőek el a közös helyiségek, mint teakonyha, öltöző és a 

raktár is. Az áttervezés során mind a gépészeti kialakítás, mind az elektromos hálózat kor-

szerű formát ölt, biztosítva ezzel mind a dolgozók, mind a kisgyermekes családok itteni tar-

tózkodását. A homlokzat a Mikó utca felől és a Pauler utca felől az osztópárkányig teljesen, 

az osztópárkány felett pedig csak a színezést érintő homlokzati felületeken, tagolásokon meg-

újul.  

Új helyszínre költözik a Közterület-felügyelet 

Július elején az Attila út 107. szám alatti modern és jól felszerelt helyiségbe költözik a Közte-

rület-felügyelet. A jelenlegi helyükön, az Iskola utcában a felügyelet felállításakor két külön 

épületben tudtuk elhelyezni az állományt, ami munkaszervezés szempontjából nem haté-

kony, így mikor az Attila úti helyiség visszakerült az Önkormányzat birtokába, megkezdtük 

a tervezési feladatokat, jelenleg a kivitelezés végénél tartunk. 

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont – új pavilon telepítése 

A jelenlegi nyitott Pagoda több mint 50 éve áll a Sportközpontban. Ez idő alatt nagyon el-

használódott, rossz állapotban van. Ennek a területnek a jobb kihasználtsága érdekében cél-

szerű egy nagyobb, korszerűbb pavilon felállítása, amely jó időben a mostanihoz hasonlóan 

minden oldalról nyitott, rossz idő esetén mozgatható üvegfallal három oldalról lezárható. 

Esztétikailag is jobban illik majd a környezetbe, az új közösségi épületünkkel azonos stílus-

ban tervezték meg. Mivel a Sportközpontban kevés az árnyékos hely, a pavilon előtti füves 

területre napvitorlák kerülnek, és a mostaninál több kerti bútort telepítünk. A régi Pagoda 

bontását késő őszre tervezzük, az új felállítására 2019 kora tavaszán kerül sor. Becsült beke-

rülési költség 25 millió Ft. 
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Batthyány Lajos Általános Iskola - új tornaterem építése 

 A jelenlegi tornaterem a Donáti utca felőli telekhatár mellett található. A meglévő tornaterem 

mérete nem teszi lehetővé a kettéosztást, és így a megfelelő óraszám biztosítását. Bár az isko-

lák az önkormányzatoktól a KLIK-hez kerültek, továbbra is fontosnak tartottuk, hogy segít-

sük a kerületi oktatást. Az Önkormányzat saját forrásból elkészítette egy új, korszerű és meg-

felelő méretű tornaterem engedélyes terveit. A tervek alapján a meglévő tornaterem elbon-

tásra kerül, a helyére készül az új tornaterem, az alagsor padlószintjére. A tervezett tornate-

rem verseny kosárlabdapálya méretű játéktérrel rendelkezik, a pálya mérete 14 x 26 méter, 7 

méter tiszta belmagassággal. Az új tornaterem kettéosztható, a tornatermi szárny tetején já-

tékudvar található. Az új tornaterem és a meglévő épület közötti terület – jelenleg belső udvar 

– lefedésre kerül, közösségi gyülekező helyet biztosítva az iskola mindennapi életéhez. A be-

ruházási költség nagyságrendileg 800-840 millió Ft. 

 

VII. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
2017 októberében meghirdettük Környezettudatosság programunkat, mely során lehetőséget 
biztosítottunk a kerületben lakóknak a gallyak, vastagabb ágak, őszi lomb elszállíttatására. 
Az Önkormányzat egy-egy körzetre lebontva fix időpontban szállította el a hivatalos lerakó-
helyre a ház elé kirakott fanyesedéket, az avar és a könnyebb, „lágyabb” zöldhulladékot. 
Látva a program sikerét, az idén is szeretnénk újra meghirdetni. 
 
A társasházak a magánterületeiken lepermetezett, injektált vadgesztenyefák után járó támo-
gatásban részesültek (permetezés 5 000 Ft/fa, injektálás 15 000 Ft/fa). A támogatást évről 
évre egyre többen veszik igénybe. 
 
Decemberben a Képviselő-testület elfogadta a kerület klímastratégiáját, amely hangsúlyozza, 
hogy kerületünk esetében mind környezeti, mind társadalmi és gazdasági szempontból egy-
aránt kulcsfontosságú az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés. A klímastratégia bemu-
tatja azon eszközöket is, amelyekkel helyi szinten csökkenthető, lassítható az éghajlatválto-
zás. Az elfogadott stratégia alapján az önkormányzat további környezetvédelmi intézkedé-
seket tud előkészíteni a jövőben. 
 
2017-ben tovább bővítettük az elektromos gépparkunkat. Először egy Tennax 1.0 típusú 
elektromos kommunális seprő-felszívó gép került beszerzésre. A fejlesztésnek köszönhetően 
környezetkímélő munkaeszközzel végezhetjük a kerület tisztántartását. Minimális ráfordí-
tással tud üzemelni, napi karbantartást, tisztítást és elektromos töltést igényel. Ezzel a kar-
bantartással a következő napi munkaidőt végig tudja dolgozni. 
 
Idén egy elektromos kis tehergépkocsi került beszerzésre, melynek típusa Melex N391.  A 
járművel a kerületben kihelyezett kutyaszemetes edények tartalmát gyűjtjük össze. Ez a 
jármű is 100% elektromos hajtású, minimális karbantartást, napi töltést igényel, így a követ-
kező napi munkaidőt végig tudja dolgozni. Egy feltöltéssel mintegy 80 km-t tesz meg. 
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VIII. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 
 
Útfenntartás 
 
A kerület kezelésében lévő utak állapotát folyamatosan ellenőrizzük, az észlelt úthibák javí-
tását rövid határidőn belül elvégezzük, kiemelten kezeljük az útbeszakadásokat, mély, ütős 
kátyúkat. Az elmúlt egy éves időszakban kb. 150 helyszínen kellett útkarbantartást végez-
nünk a kátyúk, süllyedések és egyéb hibák kijavítására. A Fővárosi területeken lévő úthibákat 
pedig haladéktalanul jelezzük a kezelő, a Budapest Közút Zrt. felé.  
 
Saját költségünkre újítottuk fel a fővárosi kezelésben lévő Krisztina tér – Orvos lépcső közötti 
szakaszán a rossz állapotú, süllyedt balesetveszélyes járdaburkolatot. 2017 őszén megújult a 
Szirtes út és Antal lépcső közötti útpálya szakasza, valamint a Bérc utca 19-21. szám előtti 
járdaszakasz. Szintén 2017 őszén a közlekedés biztonságát növelve új nagyméretű fekvőrend-
őrt alakítottunk ki a Tigris utca – Fenyő utca – Párduc utca – Nyárs utca kereszteződésében. 
2018 májusában megújult a Bécsi kapu előtti töredezett járdaszakasz is, ahol a parkolásgátló 
oszlopokat is lecseréltük.  
 
Forgalomtechnikai fenntartási munkák 
 
A forgalomtechnikai eszközök (táblák, felfestések, stb.) állapotát folyamatosan ellenőrizzük, 
és szükség szerint pótoljuk, de a hiányosságok nagy része a Budapest Közút Zrt. feladatai 
közé tartozik, amit továbbítunk feléjük. 
 
Várfalak, támfalak és barlangok karbantartása 
 
Várfalak és barlangok karbantartása során elsődlegesen veszélyelhárítási, balesetmegelőző 
karbantartási munkákat végzünk. A több km hosszú vár- és támfal felületén a repedések 
megfigyelése szükséges a növényzet irtása mellett. Az északi várfal karbantartása, megerősí-
tése történt meg 2018 tavaszán. A Bécsi kapu felújítására (a szuroköntő nyílásos falszakasz 
statikai megerősítésével) a tervek elkészültek. Közbeszerzés keretében a kivitelezési munkák 
idén megkezdődnek. Az Esztergomi rondellánál a várfal repedéseinek és mozgásának mé-
rése havonta történik. 
 
Parkok- és zöldfelületek fenntartása 
 
Folyamatosan végezzük a kerületi kezelésben lévő parkok, zöldfelületek fenntartási munkáit, 
valamint figyelemmel kísérjük a kerület területén, de a Fővárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban lévő zöldfelületek állapotát is, és a felmerülő problémák megoldására felhívjuk az üze-
meltető Főkert Zrt. figyelmét. Ellátott feladataink egyebek közt: öntözés, gyommentesítés, 
növényvédelem, kaszálás, virágtelepítés és fenntartás, sövényfenntartás, fakivágás, gallya-
zás, fa- és cserjeültetés. 2017 második féléves beruházásként történt meg a Fátyol parkban és 
a Pálya utcai zöldterületen automata öntözőrendszer kiépítése. Az Önkormányzati telkeken 
rendszeresen végzünk kaszálási, cserjeirtási feladatokat, elősegítve a beépítetlen részek ren-
dezettebbé válását. 
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A Tabáni tanösvényen a megrongált, eltűnt növényismertető táblákat pótoltuk, a táblatartó 
elemeket szükség szerint felújítottuk, a növényágyások szegélyeit kicseréltük. A tanösvény 
űrszelvényezése, szárazgallyazása megtörtént, 7 darab padot felújítottuk. A növényállomány 
kertészeti és növény-egészségügyi kezelése megtörtént. 
 
A Zöldkataszteri program aktualizálása a végéhez közeledik, melynek segítségével pontos 
adatokat kapunk a zöldfelületekről és a rajta található parki elemekről (mekkora a zöldfelü-
let, milyen összetételű és milyen állapotban van), fasorokról (azok nagyságáról, fajonkénti 
összetételéről, egészségi állapotáról és az elvégzendő ápolási munkákról). 
A nyilvántartás alapján meghatározható a növényzet forintban kifejezett értéke, a zöldfelületi 
vagyontárgyak tényleges értéken való nyilvántartása. A környezetvédelmi törekvések haté-
kony, közgazdaságilag is meghatározható támogatása érvényesülhet. Minden egyes fáról le-
írás készül, képekkel, kezelési javaslatokkal. Digitális térképi tartalmánál fogva tervezésre és 
részletes szakági nyilvántartásra is alkalmas. 
 
Sikeres az együttműködésünk a Budai Református Egyházközséggel. Az idén 10. alkalommal 
megszervezett kerület-szépítő program keretében önkéntesek segítségével kb. 700 db begó-
nia palántát ültettünk el. A szükséges szerszámokat és a termőföldet biztosítottuk, valamint 
elvittük a Szilágyi Dezső térről kitermelt szemetet. 
 
Utcabútorok karbantartása, felújítása, cseréje 
 
A hiányzó hulladékgyűjtőket folyamatosan pótoltattuk, valamint sűrítettük a kommunális 
hulladékgyűjtő edények számát. Kérésünkre a Fővárosi Közterület-fenntartó a rossz állapotú 
gyűjtőedényeket mintegy 90%-ban teljesen új, műanyag hulladékgyűjtő edényekre cserélte.   
 
Megkezdtük a régi, rossz állapotú kutyaszemetesek cseréjét. Mintegy 50 helyszínen új, nagy 
kapacitású kutyaszemetest helyeztünk ki a kutyások által gyakran látogatott parkokba (Ta-
bán, Vérmező, Déli kert, Horváth kert) valamint a forgalmasabb útvonalak mentén. A nyár 
folyamán további 30 db új kutyaszemetes kihelyezését tervezzük. 
 
Májusban megnyitottuk ivókútjainkat, és folyamatosan végezzük a meglévő padok karban-
tartási munkáit is.  
 
A gyors észlelésnek és tisztításnak köszönhetően jelentősen visszaszorult a kerületi graffi-
tizés, havonta 3-5 alkalommal észlelünk kisebb mértékű firkákat. Sajnos a Széll Kálmán téri 
és a Lánchíd hídfőjénél lévő villamos alagútban gyakoriak a falfirkálók, ám ezen alagutakat 
a Budapesti Közlekedési Vállalat tartja fenn. 
 
A kerületi térfigyelő-kamera rendszer modernizálása, a Közterület-felügyeleti Iroda mű-
ködése 
 
2017-ben is folytattuk a közterületeink térfigyelő rendszerének megújítását, 9 helyszínen ösz-
szesen 11 új kamerát helyeztünk ki, a szükséges adatátviteli hálózat és erősáramú hálózat 
kialakításával. A megfigyelt területeken egyértelműen javult a közbiztonság, a térfigyelő ka-
merák képei már több bűncselekmény felderítéséhez nyújtottak segítséget. A kamerák képét 
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nem csupán a rendőrség, de a Budavári Közterület-felügyelet munkatársai is látják, és szük-
ség esetén intézkednek. A térfigyelő kamerák segítségével az elmúlt 1 évben számos szabály-
sértési eljárás kezdeményezésére nyílt lehetőségük, és az évek óta komoly problémát, és köz-
biztonsági kockázatot jelentő jogosulatlan közterületi értékesítés (pulóverárusok) javarészt 
kiszorult a kamerák által megfigyelt területekről (Szentháromság tér, Dísz tér jelentős része).  
 

Intézkedések, valamint a közterület - felügyelők által végzett tevékenységek 

2017. június 1 – 2018. május 31 

Feljelentés 
VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.  

3 7 6 5 3 2 2 52 138 157 81 82 538 

Feljelentés intelligens 
kamera alapján 

VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. 
 

107 45 0 0 87 68 0 76 0 0 0 0 383 

Távolléti helyszíni és 
közigazgatási bírságok 

VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.  

92 90 71 139 151 60 92 0 0 0 40 60 795 

Helyszíni bírság és hely-
színi közigazgatási bír-

ságok 

VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.  

3 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11 

Kerékbilincs 
VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. 

 

8 1 5 4 21 18 5 0 0 0 15 21 98 

Térfigyelő kamera 
 felvételei alapján tett fel-

jelentések 

VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.  

0 3 5 4 1 0 0 0 0 5 11 6 35 

Üzletek éjszakai  
ellenőrzése 

VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V.  

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 36 

Összesen 
VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. 

 

216 149 88 153 264 149 100 128 138 162 147 202 1896 

 
 
 

IX. GONDOSKODÓ ÖNKORMÁNYZAT  
 
Az idősekről, rászorultakról, gyermekekről való gondoskodás – a családok mellett – egyrészt 
az állam, másrészt a helyi önkormányzatok feladata. 
Önkormányzatunk mind a szociális, mind pedig a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladati-
nak ellátása során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kerületben élők részére körültekin-
tően és hathatós módon biztosítsa a jogszabályban előírt, valamint önként vállalt feladatait. 
Az elmúlt években – országos szinten - a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rend-
szere jelentős mértékben átalakult. Egyes - részben vagy egészben állami költségvetésből fi-
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nanszírozott - ellátási formák a járási hivatalok hatáskörébe kerültek. A megszüntetésre ke-
rülő ellátási formák helyett települési támogatás keretében az önkormányzatok nyújthatnak 
támogatást egyrészt kötelező, másrészt önként vállalt feladat alapján.  Önkormányzati ren-
delet határozza meg a települési támogatások fajtáit és szabályait. Az ezzel kapcsolatos ki-
adásokat az Önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. Az önkormányzat kiegyensú-
lyozott gazdálkodása és a költségvetési tartalékai lehetőséget teremtettek arra, hogy 2017 jú-
liusától jelentősen, átlagosan 30 százalékkal emelkedjenek a jövedelemhatárok a szociális 
támogatások esetében, és az ellátások összege is nőtt. 
 
 

IX.1.1. Települési támogatások 
 

Budavári Szociális Kártya  
 

A Szociális Kártyán havonta felhasználható keretösszeg 10.000 forint. Az összeget a kártyára 
utaljuk, és csak meghatározott célokra, azaz alapvető élelmiszerek vásárlására használható 
fel. Jelenleg 200 főnek biztosítunk ilyen formában havi támogatást. A jövedelemhatárt 2017. 
július 1-jétől 62.700 Ft-ról 85.500 Ft-ra emeltük. 
 
Budavári Egészségkártya (gyógyszer-támogatási segély) 
 
A Budavári Egészségkártya-program keretében nyújtott támogatás havi 6.000 Ft összegű ter-
mészetbeni támogatást jelent az idős, illetve idült betegségben szenvedő lakosok számára. A 
megítélt támogatás összegét az Önkormányzat erre a célra rendszeresített kártyára tölti fel, 
amely kizárólag gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlására használható fel. A kártya 
valamennyi kerületi gyógyszertárban, valamint a kerület határán lévő nagyobb gyógyszertá-
rakban érvényesíthető. Az ellátásra való jogosultság megállapításánál vizsgáljuk a szociális 
rászorultságot és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékét.  2017. július 1-től 
a rendeletben a rászorultság megállapításához szükséges jövedelemhatárokat megnöveltük 
az alábbiak szerint: az egyedül élők esetén az egy főre eső jövedelem 99.750 Ft, a családban 
élőknél 85.500 Ft, míg a 80 év felettiek esetén pedig 114.000 Ft lett meghatározva. Jelenleg 110 
fő rendelkezik ilyen kártyával. 
 
Adósságkezelési szolgáltatás  

 
Az adósságkezelési támogatás igényének felmérése és a kérelem beadásának előkészítése a 
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban indul, amely lehetőséget biz-
tosít a rászoruló személyek és családok komplex segítésére és támogatására. Az adósságke-
zelési szolgáltatás célja a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek, családok lakha-
tással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése, felszámolása.  
 
Önkormányzati lakásfenntartási támogatás 

 
A támogatás évente két alkalommal, összesen 30.000 Ft összegű támogatást jelent a rászoru-
lók részére. A jövedelemhatár itt is változott, 2017. július 1-től, 85.500 Ft-ra emelkedett. A 
támogatás közös költség kifizetésére, a lakbér, illetve a rezsiköltségek kifizetésére fordítható. 
2017-ben közel 70 fő részesült ebben a támogatásban. 
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IX.1.2. Rendkívüli települési támogatások  
 

Eseti letelepülési támogatás 
 

A támogatás segítséget jelent a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került 
rászorulók számára, akik számára évente három alkalommal összesen 85.500 Ft az adható 
támogatás összege. Az eseti települési támogatásra az a szociálisan rászorult személy jogo-
sult, aki szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra nem szerzett jogosultsá-
got, illetve a saját és családtagjai jövedelmének az egy főre eső havi jövedelem nem haladja 
meg a 85.000 Ft-ot. 2017-ben közel 38 rendkívüli élethelyzetben élőnek tudtunk ebben a for-
mában támogatást biztosítani. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
Elsősorban azokat a gyermekeket szükséges alkalmanként rendkívüli támogatásban részesí-
teni, akiknek az ellátásáról családjuk más módon nem tud gondoskodni, illetve az alkalman-
ként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben levő várandós anya 
gyermekének megtartása, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elő-
segítése, betegség vagy iskoláztatás - miatt a család anyagi segítségre szorul. Gyermekenként 
évente két alkalommal, összesen 68.400 Ft az adható támogatás összege. Rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatásra az a szociálisan rászorult család jogosult, ahol az egy főre eső havi 
jövedelem nem haladja meg a 85.500 Ft-ot. 2017-ben 181 gyermek jogán részesültek a csalá-
dok rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 

 
Krízistámogatás - szociális kölcsön  
 
A krízistámogatást azon személyek igényelhetik, akik igazolt havi jövedelemmel rendelkez-
nek, és rendkívüli élethelyzetbe kerültek. Ez lehet elemi kár vagy egészségügyi probléma, 
ami rendkívüli, illetve váratlan kiadást jelent. A Népjóléti Bizottság a krízistámogatást szoci-
ális kölcsön formájában is nyújthatja, amelyet kamatmentesen 12 havi egyenlő részletekben 
kell visszafizetni. 

 
 

IX.1.3. Egyéb támogatások 

 
Születési támogatás 

 
Gyermek születése esetén az újszülött érkezésével járó kiadásokhoz nyújt segítséget a meg-
emelt összegű születési támogatás, melyet a gyermek féléves koráig kérelmezhetnek a kerü-
letünkben életvitelszerűen lakó szülők. Az egyszeri támogatás összege 2017. június 30-ig 
75.000 Ft volt, mely július 1-jétől 100.000 Ft-ra emelkedett. A kerületi családok körében köz-
kedvelt támogatási formát 2017-ben 66 gyermekre tekintettel tudtuk biztosítani. 
 
Oltási program 

 
Az Önkormányzat a prevenciós program részeként a védőoltások költségének részbeni át-
vállalásával is támogatást nyújt a kerületben élőknek. Újszülöttek esetében a rota vírus elleni 
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oltást támogatja, míg a 80 éven felüliek esetében a tüdőgyulladás elleni védőoltás teljes költ-
ségét átvállalja az Önkormányzat. 2017-ben közel 141 főnek biztosítottunk ilyen formában 
támogatást. 
 
Az úszásoktatás támogatása 

  
Az Önkormányzat együttműködési megállapodás alapján 50 százalékos kedvezményt biz-

tosít 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, gyermekenként 10.000 Ft 

értékű Erzsébet-utalvány formájában nyújtja gyermekenként az I. kerületi lakcímmel rendel-
kező általános, vagy − a 19. életévét még be nem töltött − nappali tagozatos középiskolás 
gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő részére, a rendeletben meghatározott jöve-
delmi 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 szo-
ciális tanulmányi ösztöndíjat a kerületi családok a gyermek tanulási körülményének javítá-
sára (pl.: számítógép vásárlására), illetve a tehetséggondozás költségeinek kifizetésére fordít-
hatják. 
 
Időszaki támogatások 
 
A húsvéti és a karácsonyi ünnepekre való tekintettel időszaki támogatást nyújt az Önkor-
mányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknak és a 80 év fe-
letti rászoruló nyugdíjasoknak. A támogatás összege alkalmanként és személyenként 8.000 
forint, amelyet étkezési Erzsébet-utalvány formájában biztosítunk. A 2017. évben időszaki 
támogatásban átlagosan 2.100 fő részesült.  
A természetbeni támogatás mellett 2017 decemberében a rászoruló családok részére színes 
karácsonyi program került megrendezésre, ahol a programon résztvevő családok 12.000 Ft 
értékű ajándékcsomagot kaptak. Karácsony előtt 5.000,- Ft értékű fenyőfautalványt juttattunk 
el a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatásban részesülő családok részére. 

 
 

IX.2. Szociális és gyermekvédelmi gondoskodás egyéb területei 
 
Gyermekétkeztetés  

 
Az ingyenes étkezésre jogosultak köre kibővült, így jelentős mértékben megemelkedett az 
utóbbi években azoknak a családoknak a száma, akik - jogszabály szerint - ingyenes étkezésre 
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jogosultak a bölcsődei és óvodai ellátásban. Minden iskolai szünetben biztosítunk napi egy-
szeri meleg étkezést a rászoruló gyermekek részére az előzetes igényfelmérések alapján, mely 
átlagosan 20 gyermeket érint.  
 
Nyári napközis tábor 

 
Az Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan a 2017. évben is megszervezte – önként vál-
lalt feladatként a nyári napközis tábort, ezzel is segítve a kerületi családokat. Ezáltal az I. 
kerületben élő, illetve I. kerületi intézményben tanuló, iskoláskorú (6-14 éves) gyermekek 8 
héten át tartó tartalmas vakációt tölthettek el felügyelettel.   

 
Erzsébet tábor 

 
2017. nyarán megrendezésre került az első napközis Erzsébet tábor a 7-12 éves korú gyerme-
kek számára. A Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványtól elnyert pályázati támogatás-
ból, és az Önkormányzat költségvetéséből a gyermekek színvonalas és változatos programo-
kon vehettek részt. 

 
Zamárdi tábor  

 
A nyári időszakban a Zamárdi üdülőben biztosítunk kedvezményes nyaralási lehetőséget, 
mind a rászoruló családok, mind a nyugdíjasok részére. A két turnusban 28 család, összesen 
90 fő (40 felnőtt, 56 gyermek) üdülhetett. 

 
Idősek Napja 

 
Az Idősek Napján immár hagyományosan több száz kerületi nyugdíjas vett részt a Vácra 
szervezett hajókiránduláson.  

 
Generációs nap  

 
2017 szeptemberében ötödik alkalommal Családi- és Sportnap volt a Czakó utcai Sport- és 
Szabadidőközpontban Mozogjunk együtt - „kortalanul”! címmel. A Családi- és Sportnap célja 
a hagyományok ápolása és a környezettudatosság volt. 

 
 

IX.3. Szociális és gyermekvédelmi intézményi ellátások,  
szolgáltatások 

 
 

Idősellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások 
 
Az Önkormányzat az idősek és a szociálisan rászorulók ellátását a Budavári Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgáltatási központon keresztül biztosítja. Az Idősellátáshoz kapcsolódó szolgál-
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tatások körébe tartoznak a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szál-
lítási szolgáltatás, valamint a szociális étkeztetés. A kliensszám az utóbbi években folyamatos 
emelkedést mutat. 
Házi segítségnyújtás  
 
A házi segítségnyújtás hozzájárul - a kerületi lakosok részére - a lakókörnyezetben történő 
önálló életvitel fenntartásához. Azon személyek gondozása történik otthonukban, akik ön-
maguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk más sem gondoskodik, illetve akiknek a 
nappali vagy bentlakásos intézményben történő ellátása sem biztosítható. Az ellátásért – jö-
vedelemtől függő – térítési díjat kell fizetni. A házi segítségnyújtás 2017-ben némileg átala-
kult. A személyi és szociális gondozás megszűnt, helyette csak személyi gondozás van, illetve 
külön szociális segítés. A gondozási feladatok közül a gyógyszerkiváltás átkerült a szociális 
segítés feladatkörébe. 
A személyi gondozásban a mentális gondozás, a higiéné biztosítása és a hozzá kapcsolódó 
tevékenységek zajlanak. 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan 24 órás szolgáltatás, amely 2004 óta áll az I. ke-
rületi lakosok rendelkezésére, 2016 júliusától 200 készülékkel. 
 
A jelzőkészülék krízishelyzetben nyújt segítséget, a riasztás az SOS Központ Diszpécser Köz-
pontjába érkezik, majd az ügyeletes diszpécser telefonon értesíti a gondozónőt a riasztásról. 
A SeniGuard segélyhívó készülék egy korszerű mobil eszköz, amely GSM, GPS, GPRS tech-
nológiával lehetővé teszi a gyors és hatékony segítségnyújtást, bárhol is legyen az illető. A 
készüléket 1-2 naponta szükséges tölteni, melyről a diszpécser emlékezteti a biztosítottat. Az 
eszköz csepp- és ütésálló. Az ügyletet 7 gondozónő heti váltásban látja el.  
 
A szolgáltatásról sok pozitív visszajelzés érkezett a lakosságtól, korszerű és hatékony megol-
dásnak bizonyult, ezzel együtt az Önkormányzat folyamatosan keresi azokat az újításokat, 
fejlesztéseket, amelyek segíthetik a kerületi idősek mindennapjait. Létezik már jelzőrendszer 
okos karkötőbe telepítve, mely egy gombnyomással több csatornára is eljuttatja a riasztást. A 
diszpécserközponton túl a bajba jutott közvetlen környezetében élők is azonnal értesülhetnek 
arról, hogy valaki a közelükben segítségre szorul, illetve beállított kontaktszemélyek SMS 
vagy email-üzenet formájában értesülnek a riasztásról. 
 
Szállítási szolgáltatás 
 
A szállítási szolgáltatás gondoskodik az orvoshoz illetve kórházba történő eljutásról a házi 
segítségnyújtásban részesülők számára. Együttműködünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár-
ral a „Könyvet házhoz szolgáltatás” biztosításában, havonta egyszer gépkocsi szállítja ki a 
könyvtárossal együtt a nehezen mozgó idősek számára a könyveket, a látássérültek részére 
hangoskönyveket. 
 
 
Szociális étkeztetés 
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Az idősek és rászorulók napi egyszeri meleg étkezését biztosítja a szolgáltatás.  
 
 
Idősek nappali ellátása 
 
Az idősek nappali ellátását az idősek klubjaiban végezzük:  
I. sz. Idősek Klubja (1015 Budapest, Hattyú u. 16.) 
II. sz. Idősek Klubja (1013 Budapest, Roham u. 7.) 
III. sz. Idősek Klubja (1011 Budapest, Fő u. 31.) 
 
Ellátási feladatok: 

 étkeztetés,  

 szabadidős programok,  

 egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése, 

 hivatalos ügyek intézése és segítése, 

 életvezetés segítése, 

 mentális gondozás, 

 közösségi programok szervezése  

 
Az idősek nappali ellátása bevált és igényelt gondozási forma, amit az is mutat, hogy kihasz-
náltsága 110%-os. Sokan igénylik a televíziós adásokat, a számítógép és az internet elérhető-
ségét, valamint a különböző audiovizuális eszközök használatát. A továbbiakban is fenn kí-
vánjuk tartani a nappali ellátás ingyenességét, mert a térítési díj bevezetése kiszorítaná a rosz-
szabb anyagi helyzetben élőket.  
 
Idősügyi Infokommunikációs Program 
 
A Budavári Önkormányzat elsők között csatlakozott a kormány Idősügyi Infokommuniká-
ciós Programjához. Az érdeklődés óriási, több mint ötszázan jelentkezetek a programra. Két 
helyszínen (BEM6 és Vízivárosi Klub) összesen 6 csoportban ismerkedhettek meg az érdek-
lődök az internettel és a számítógéppel. Sokan kerültek várólistára, nekik ősszel indítanak új 
tanfolyamokat. Az oktatás ingyenes, nem kell hozzá eszköz. A BEM6-ban 15 laptop áll ren-
delkezésre, a Vízivárosi Klubban pedig a program szervezői biztosítanak táblagépeket. 
 
 

IX.4. Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatások 
 

2016. január 1-jétől a törvényi változások következtében családsegítő szolgálat csak gyermek-
jóléti szolgálattal együtt működhet, aminek következtében a gyermekjóléti szolgáltatás és a 
családsegítés teljes integrációja valósult meg. Az így létrehozott új szakmai egység megneve-
zése Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. A szolgáltatás olyan alapellátást nyújt, amelynek 
igénybevétele térítésmentes és alapvetően önkéntes. 
 
A segítő folyamat az igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatá-
sok (családlátogatás) és a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatnál folytatott segítő munka-
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formák (segítő beszélgetés, tanácsadás, információnyújtás) révén valósul meg. Kiemelt fel-
adata az észlelő és jelzőrendszer koordinálása, a gyermekvédelmi rendszerben szereplők 
munkájának összehangolása.  
 
A család- és gyermekjóléti központ 3 főállású esetmenedzserrel látja el a gyermekvédelmi 
feladatokat a kerületben. A kerületi lakosság összetétele, problémáinak sajátossága, illetve a 
jellemzően mentálhigiénés segítői szemlélet következtében a hatósági intézkedések száma 
más kerületekével összehasonlítva alacsonynak mondható. 
 
Az igénybe vehető szolgáltatások a következők: kapcsolattartási ügyelet, mediáció, utcai szo-
ciális munka (kiskamasz+kamasz csoport), kórházi szociális munka, készenléti szolgálat (krí-
zis-telefon), pszichológiai tanácsadás, családterápia és családi konzultáció. 
 
Gyermekek napközbeni ellátása 

 
Az ellátás célja a családban élő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyelete, gondo-
zása, nevelése, foglalkoztatása, azon gyermekek étkeztetése, akiknek szülei, nevelői, gondo-
zói betegség, munkavégzés vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról gondoskodni nem 
tudnak. Ezen ellátások közé tartozik: bölcsődei ellátás, családi bölcsőde, óvodai és iskolai 
napközis foglalkozás, házi gyermekfelügyelet. 
 
Bölcsődei ellátás 
 
A gyermekek napközbeni ellátását az Önkormányzat az Egyesített Bölcsőde keretében, há-
rom helyen látja el. A bölcsődék irányítása egységes, integrált, fővárosi szinten elismert. Leg-
főbb cél a családban élő gyermekek igényekhez igazított, magas színvonalon történő ellátása. 
 
Mindhárom bölcsődében helyben főznek, a korszerű táplálkozási elvek és igények figyelem-
bevételével. A bölcsődei ellátásnál egyértelműen elsőbbséget élveznek az I. kerületben ál-
landó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és életvitel-szerűen a ke-
rületben élő családok gyermekei. A döntés előtt a Népjóléti Csoport minden esetben környe-
zettanulmányt készít.  
 
Az Egyesített Bölcsőde jelenleg 178 kisgyermek fogadására, nevelésére-gondozására alkal-
mas. A szakmai és a kiegészítő feladatokat összesen 51 fő biztosítja. A létszám az időszakos 
gyermekfelügyelet szolgáltatással kiegészülve általában csoportszobánként 14-16 fő. A 
2017/2018-as nevelési időszakban minden I. kerületben élő gyermek részére tudtunk férőhe-
lyet biztosítani. 
 
Óvodai ellátás 
 
A kerületi óvodai férőhelyszám jelenleg kielégíti a kerületben ténylegesen élők igényeit. A 
2015. szeptember 1-jétől bevezetett, hároméves kortól kötelező óvodai ellátás biztosítása nem 
okozott problémát az intézménynek; minden I. kerületben élő kisgyermeket el tudtunk he-
lyezni valamelyik óvodában. 
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IX.5. Egészségügyi ellátás 
 
Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellá-
tásról, a védőnői ellátásról, valamint a Képviselő-testület döntése alapján a járóbeteg-szakel-
látásról. Fontosnak tartjuk, hogy a beteg lakóhelyén igénybe vehető szolgáltatásokban hosz-
szútávú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függet-
lenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesülhessen. 



A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata OEP-finanszírozás mellett kiegészítő 
önkormányzati támogatással gazdaságilag stabilan működő a kerületi lakosságnak magas 
színvonalú szolgáltatást biztosító intézmény. Fontos kiemelni, hogy a járóbeteg-szakellátás 
fenntartása nem helyi önkormányzati feladat, a Képviselő-testület azonban egyértelműen 
kinyilvánította, hogy a járóbeteg-szakellátási feladatot nem adja át az államnak. A Maros 
utcai szakrendelő felújítására folyamatosan nagy figyelmet fordítunk. Ennek eredményeként 
fokozatosan megújult az épület, folyamatosan bővül és megújul az eszközpark, szem előtt 
tartva a technikai fejlődés adta lehetőségeket. A terveink között már említésre került, hogy 
idén a szakrendelő alagsorának felújítására kerül sor, és megújul a Mikó utcai 
gyermekrendelő is. 
 
Új, nagyobb és felújított helyre költözött a felnőtt háziorvosi ügyelet. Az I. és a XII. kerületi 
polgárok a Városmajor utca és a Csaba utca sarkán, a Városmajor utca 33. szám alatt gyógy-
ulhatnak. Továbbra is az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. biztosítja szerződéses for-
mában a XII. és az I. kerületben élő felnőtt korú lakosság folyamatos, 24 órában történő ügye-
leti ellátását. Tavaly közel ötezer esetet láttak el a két kerületben.  
Az egészséges életmód segítése érdekében – az egészségügyi ellátás biztosítása mellett az 
Önkormányzat együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai szín-
terekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben az ezeket végző szervekkel és szemé-
lyekkel, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi e tevékenységeket. 
 
Egészségügyi megállapodás a Budapesti Szent Ferenc Kórházzal  
 
Támogatási szerződést kötött a Budapesti Szent Ferenc Kórházzal a Budavári Önkormányzat. 
A megállapodás értelmében bővült a kerületi egészségügyi ellátórendszer. Az itt élők 
igénybe vehetik a II. kerületben található egyházi kórház legtöbb szolgáltatását. Emellett az 
I. kerület számára is elérhetővé vált a kórház otthonápolási képzése, ahol az intézmény szak-
emberei otthon elvégezhető ápolási technikákat tanítanak. A képzéshez kapcsolódóan ingye-
nesen elérhetők egyes otthonápolási segédeszközök, amelyekkel megkönnyíthető a hozzá-
tartozók ellátása. Az együttműködés keretében a Budavári Önkormányzat 5 millió forinttal 
támogatta a kórházat, amelyből 3 defibrillátort, valamint EKG-készüléket vásárolt. 
 

IX.6. Sport és ifjúsági ügyek 
 

Az Önkormányzat fenntartásában működik a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont, mely 
megteremti a helyi sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. Az Önkormányzat sporttal 
kapcsolatos tevékenysége egyben az ifjúsági feladatok ellátását is jelenti, mely elősegíti a 
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gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését készségeik, képességeik fej-
lesztését. 
 

 
IX.7. A Kerületkártya program 
 

A lakosság körében egyre népszerűbb az új, vonalkóddal és egyedi azonosítóval működő 
Kerületkártya. A megújuló rendszer az eddiginél több kedvezményt biztosít a lakosság szá-
mára. 
A kártya használata mind a tulajdonosok, mind az elfogadóhelyek számára egyszerűbb lett, 
az azonosító és a vonalkód segítségével már kártyaolvasóval vagy akár mobiltelefonos alkal-
mazással is lehet működtetni. 
A program hatékonyságának növelése, illetve a lakosság folyamatos tájékoztatása érdeké-
ben az elfogadóhelyeket és az általuk biztosított kedvezmények mértékét az Önkormányzat 
által működtetett weboldalon /keruletkartya.budavar.hu/ jelenítjük meg. Készül a Kerü-
letkártya katalógus, amely a csatlakozott elfogadóhelyekről és a kedvezményekről infor-
málja majd a kártyabirtokosokat.  
Az Önkormányzat célja, hogy a kerületi családoknak, gyermekeknek, időseknek minél több 
„célzott” segítséget nyújtson, és csökkentse kiadásaikat oly módon, hogy Kerületkártyával 
kedvezményesen vásárolhatnak és vehetnek igénybe szolgáltatásokat. 
A kártyatulajdonosoknak ingyenes a belépés a Halászbástyára, valamint a Magdolna-to-
ronyba, a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont sport és kulturális rendezvényein is térí-
tésmentesen vehetnek részt, valamint a Budavári Művelődési Ház programjait is kedvezmén-
nyel látogathatják. A programhoz nem pusztán üzletek (élelmiszerbolt, könyvesbolt, aján-
dékbolt), de éttermek, kávézók, egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások, országos 
kulturális intézmények, színházak és sportközpontok is csatlakoztak már. Az Önkormányzat 
a továbbiakban is várja a jelentkezéseket, a csatlakozás díjmentes.  
A Kerületkártyát minden, 14. életévét betöltött, állandó lakóhellyel valamint tartózkodási 
hellyel rendelkező kerületi lakos térítésmentesen igényelheti. 
 
 

IX.8. Szén-monoxid érzékelők beszerzése, telepítése 
 
Magyarországon évente átlagosan 400 esetben riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegysé-
geit szén-monoxid-mérgezéssel összefüggő esethez. A katasztrófavédelemhez a mérgező 
gázzal kapcsolatban beérkező segélyhívások évről évre növekvő számából is jól látható, hogy 
egyre többen használnak szén-monoxid érzékelőt Magyarországon. Hibásan működő vagy 
rosszul karbantartott készülék esetén, ha egy füstcső el van tömődve, vagy ha a helyiség nem 
szellőzik megfelelően, veszélyes szén-monoxid szint alakulhat ki. Ezért minden önkormány-
zati lakást felszereltünk szén-monoxid érzékelő készülékkel megelőzve a mérgezéseket. A 
kerület 1300 darab, magas minőségű Honeywell XC70 berendezést vásárolt, amely megfelel 
a katasztrófavédelem előírásainak. Már három esetben mentett életet a CO-jelző. 
 
 
 

IX.9. Esélyegyenlőség biztosítása  
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Nagy figyelmet fordít az Önkormányzat az esélyegyenlőség biztosítására. Ennek egyik fontos 
elemét, akadálymentes közlekedést kívánunk biztosítani. Az intézmények felújításánál az 
egyik kiemelt terület az akadálymentesítés folytatása. Mint ismert, az elmúlt 10 évben jelentős 
lépések történtek ezen a területen. 
A 2014/2015-ös tanév második félévétől a gyermekek számára a Mozgássérült Emberek Ön-
álló Élet Egyesülettel közösen érzékenyítő órákat tartunk az iskolákban. Az osztályfőnöki 
órák keretében az egyesület tagjai, azaz fogyatékkal élő emberek beszélgetnek a diákokkal, 
és különböző szituációs játékok segítségével ismertetik meg helyzetüket. A gyermekeknek a 
jelnyelv alapjait is megtanítják.  Célunk, hogy a gyermekek az érzékenyítő foglalkozások után 
megértőbben és segítőkészebben viszonyuljanak, és felnőttként is nyitottabbak legyenek a 
sérült emberek iránt. A jó tapasztalatok alapján a következő tanévben is szeretnénk folytatni 
ezt a programot. 
 
 
 

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.  
 
Budavári Művelődési Ház 
 
A 2017-2018-as programkínálat kialakításánál fontosnak tartottuk, hogy a Budavári Művelő-
dési Ház – megtartva korábbi programjait – az eddig elsősorban nyugdíjasokra és kisgyer-
mekes anyukákra koncentráló programokon túl bővítse palettáját, nyisson a fiatalabb gene-
rációk felé is, de a könnyűzenei koncertek, előadások, mozgásórák, találkozók és klubok mel-
lett 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 áp-
rilisától jelentős állami támogatás mellett ingyenesen tudjuk biztosítani a kerületi nyugdíja-
soknak. 
 
Intézményünk továbbra is otthont ad a Rakparti Esteknek, újragondoltuk a Bemrockpart 
című programsorozatunkat, és évről évre május elsején megrendezzük a népszerű Tabáni 
Fesztivált is.  
 
A fenti programok mellett kiemelkednek a „Lépcsőházi történetek” elnevezésű akusztikus 
koncertek, melyek az Andrássy palota patinás lépcsőházában kerülnek megrendezésre, vala-
mint a Nemzetiségi Gasztronómiai Est, amelyen a kerületi nemzetiségi önkormányzatok jó-
voltából betekintést nyerhettünk a német, a szerb, az örmény, a roma és a bolgár nemzetisé-
gek színes kultúrájába. A III. Bem6 Fesztivál 2018. június 15-16-án kerül megrendezésre. 
Az elmúlt nyár folyamán az emeleti Andrássy-terem és az irodai helyiségek parkettájának 
újracsiszolása zajlott, illetve a rakpartra néző terem ablakai utólagos hangszigetelése is meg-
történt. A főváros képzőművészeti életében 1957 óta meghatározó szerepet betöltő Ferenczy 
István Vizuális Műhely korszerűsítése is megkezdődött.  
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Tabán Mozi – Filmklub 
 
A Tabán Moziban évek óta futó Filmklub 2017-es témájául a magyar vígjátékok és filmszatí-
rák kerültek kiválasztásra. Az „Így nevettünk egykor…” című sorozatot súlyosabb tematika 
váltotta 2018 januárjában. „A lelkiismeret ösvényén” címet viselő életműsorozat a tavaly száz 
éve született Fábri Zoltán rendező kiváló munkásságának állít emléket. 2018 májusáig a ren-
dező öt korszakalkotó filmje került levetítésre. Az ingyenesen látogatható előadásokat köve-
tően az alkalmak kötetlen beszélgetésekkel folytatódnak meghívott vendégekkel, a filmes 
szakma különböző területeit képviselő szakértőkkel.  
 

Várnegyed Galéria 
 
A Várnegyed Galéria a megnyitása óta eltelt időben a főváros képzőművészeti életének ran-
gos helyszínévé vált. A 2017/2018-as évadban is jeles alkotók kiállításaira került sor, így 2017 
szeptemberében a reformáció 500. évfordulója alkalmából „Szavak, Gyöngyök „Virágok” 
címmel nyílt kiállítás Kósa Klára keramikus és Simon Ilona grafikusművész munkáiból. 
Ugyancsak az 500. évforduló kapcsán rendeztünk kiállítást Richly Zsolt Balázs Béla-díjas rajz-
filmrendező, érdemes és kiváló művész „Luther Márton élete álló és mozgóképeken” címmel. 
 
Finnország születésének 100. évfordulójára emlékeztünk Mikola Nándor magyar származású 
és Carl Wargh finn festőművészek képeiből rendezett kiállítással. A galériában bemutatko-
zott: Morelli Edit Ferenczy Noémi-díjas képzőművész, Török Ferenc Kossuth-díjas építész, 
Budavár díszpolgára, Petrás Mária és Petrás Alina keramikusművészek valamint Kecskés 
Ágnes Munkácsy-díjas kárpitművész. 
 
Vízivárosi Klub 

 

A Vízivárosi Klub a kerület egyik 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, kis-
csoportos formáinak teret biztosítsunk. Ízelítő a programokból: önkormányzati támogatással 
működő foglalkozások (senior gerinctorna, társastánc, számítástechnika tanfolyam), kisgyer-
mekes szülőknek zenés foglalkozás. Nagy sikerrel üzemel már második éve a termelői piac. 
Lakossági felajánlások is érkeznek, ilyen alapon működik pl. az ingyenes jogi tanácsadás és 
az idegen nyelvű társalgókörök. Ezek mellett alkalmanként nagyobb rendezvények (kiállí-
tásmegnyitók, könyvbemutatók, előadások) és nyári táborok gazdagítják a kínálatot. Kiemelt 
célunk a közösségépítő kezdeményezések támogatása, ezen felül a családi programkínálat 
bővítését tervezzük. 
 
Jókai Anna Szalon 

 

A Jókai Anna Szalon 2017 szeptemberében nyitotta meg kapuit egy egyedülálló kulturális 
helyszínt és közösségi teret adva a kerület polgárainak. Két ingyenes sorozat is elindult a 
szalon életében, Eckhadt Gábor zongoraművész interaktív zenetörténeti előadása, a Vízizene, 
majd a Vízivárosi Csillagok, amely a Litea – Budai Krónika Könyvesbolttal közös program, 
és kerülethez kötődő jeles személyiségek előtt tiszteleg. Az utóbbin vendég volt Sass Sylvia 
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Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas opera-énekesnő, Baranyay László Liszt Ferenc-díjas zongora-
művész és Bogányi Gergely Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész. A Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem tanáraival együttműködésben Nyitott Zenei Műhely indult 
kedd délelőttönként, melyen zeneakadémisták nyilvános próbát tartanak, és emellett ha-
vonta koncerteket is adnak. A 19. Beethoven Budán Fesztivál házimuzsikái közül több zajlott 
az épületben. Az egy éve elhunyt Kossuth-nagydíjas írónő emlékét ápolva Jókai Anna Em-
lékestet szervezünk. Júniusban új irodalmi sorozatunk a Márai Sándor Estek indul el Hirtling 
István és Mészáros Tibor előadásában. Mindemellett a szalon befogad a küldetésébe beleillő 
programokat, így könyvbemutatóknak, irodalmi és komolyzenei esteknek ad otthont, vala-
mint bérbe is adja termeit. 
 

Márai Szalon, Budavári Zenei Szalon  
 
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány szalonjai, a Budavári Zenei Szalon és a Márai Sza-
lon továbbra is várja a már meglévő komoly és stabil törzsközönségét, és az új érdeklődőket 
is. A szalonok keretében tartott kulturális rendezvények a kezdetek óta töretlen népszerű-
ségű társasági programok a kerületben.  
 
Beethoven Budán Fesztivál 
 
Idén májusban 19. alkalommal rendeztük meg a Beethoven budai fellépésének emlékét őrző 
fesztivált. A teltházas nyitóhangversenyen Beethoven C-dúr miséje csendült fel az Orfeo Ze-
nekar és a Purcell Kórus előadásában, Vashegyi György vezényletével. 
 
Május 2-án nagy sikerrel mutatták be a Budavári Beethoven Zeneszerzőverseny négy győztes 
pályaművét a Zenetudományi Intézetben. A szakmai zsűri döntése szerint megosztott első 
helyezett lett Ott Rezső és Oláh Patrik Gergő. A második díjat Balogh Máté kapta, a harmadik 
helyen pedig Leszkovszki Albin végzett. A díjat a zsűri elnökétől, Maros Miklós zeneszerző-
től és dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármesterétől vehették át a győztesek. A gálakon-
certen először a pályázat alapjául szolgáló Beethoven An die ferne Geliebte (A távoli kedves-
hez) című dalciklusát hallhatták az érdeklődők Szutrély Katalin és Balog József előadásában. 
A kortárs darabokat pedig Balog József Liszt-díjas zongoraművész, Rácz József (hegedű), 
Szűcs Boglárka (brácsa) és Zétényi Tamás (cselló) adták elő. 
 
Az idei fesztiválon az eddiginél nagyobb hangsúlyt kapott a jazz. Három formáció Beetho-
ven-interpretációit is meghallgathatták az érdeklődők. A 2015-ös Beethoven Budán Fesztivá-
lon hallhatta a nagyközönség először a Sárik Péter Trió Beethoven jazz-feldolgozásait. A be-
mutató harmadik évfordulójára elkészült a program vonószenekarral kibővített változata, 
amely először hangzott el Budapesten. Közönségsiker lett Oláh Kálmán jazz-zongorista 
műve, amelyet a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarral közösen adott elő. A szer-
zeményt a Beethoven Budán Fesztivál felkérésére készítette a művész. A Jazzical Trio szintén 
Beethoven műveiből válogatott, amelyeket eredeti karakterük megőrzésével, mégis egészen 
újszerű megközelítésben játszottak el a fesztiválon. 
 
A tucatnyi házimuzsika program a művészeket és a közönséget is elvarázsolta, sokan voltak 
kíváncsiak ezekre az örömzenélésekre. Az ingyenes programokon kiemelt tehetségű zene-
akadémiai növendékek épp úgy felléptek, mint Liszt Ferenc-díjas, illetve nemzetközi hírű 



39 
 

Kossuth-díjas muzsikusok. Többek között Vásáry Tamást, Balázs Jánost, Balog Józsefet, Bo-
gányi Gergelyt, Baranyay Lászlót, Szabó Balázst és Szüts Aport is hallhatta a közönség.  
 
Házimuzsikákon és két hangversenyen is bemutatkoztak fiatal zenészek az egyhetes prog-
ramsorozaton. Az 1800. május 7-i Beethoven-koncert évfordulójának emlékhangversenyén 
óriási sikert aratott Berecz Mihály zongorajátéka és az Orfeo Zenekar. Ezzel a csodálatos kon-
certtel zárult a Beethoven Budán Fesztivál. A Hadtörténeti Múzeumban először Beethoven 
IV. szimfóniája csendült fel, majd a G-dúr zongoraversenyt hallhatták az érdeklődők. 
 
A Beethoven Budán Fesztivál több koncertjét a Bartók Rádió élőben közvetítette. Terveink 
szerint jövőre is megrendezzük a fesztivált. Célunk, hogy a koncertsorozat 2020-ra – a zene-
szerző születésének 250. és budai fellépésének 220. évfordulójára – egy nemzetközileg jegy-

zett zenei fesztivállá nője ki magát. 
 

Nyárbúcsúztató 
 
Augusztus utolsó szombatján ismét megrendezésre került a Nyárbúcsúztató Bál a Czakó ut-
cai Sport és Szabadidőközpontban. A gyerekeket délután kézműves foglalkozások és ügyes-
ségi játékok várták. Nagy sikerük volt a Baross Imre artistaképző növedékeinek, akik valódi 
cirkuszi hangulatot varázsoltak a színpadra, különleges eszközeiket a gyerekek is kipróbál-
hatták. Az est sztárja, Kovács Kati és zenekara adott fergeteges hangulatú koncertet, amely 
után látványos tűzijátékkal búcsúztatták a nyarat. 2018-ban Mogollon Band, élvonalbeli ari-

zóniai country rock együttes lép színpadra. 

 

Budavári Könyvünnep 
 
A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe az elmúlt évben jubileumához érkezett. A háromnapos 
kulturális rendezvényt 15. alkalommal rendeztük meg szeptember első hétvégéjén a Szent-
háromság téren. A rendezvény díszvendégei, Tokaj és Vizsoly polgármesterei mellett Buda-
vár polgármestere is köszöntötte a Könyvünnep résztvevőit.  
 
Az idei rendezvényen 29 könyvkiadó és 7 kulturális intézmény mutatkozott be, és népszerű-
sítette az olvasást. Programokkal és kedvezményekkel is várta az érdeklődőket a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár, a Kiscelli Múzeum, a Hagyományok Háza és a Zenetudományi Inté-
zet is. Karszalaggal a Budavári Könyvünnepen résztvevő kulturális intézmények programjait 
kedvezményesen látogathatták az ide érkezők a három nap alatt.  
 
A könyvek mellett kulturális és gyerekprogramokkal is vártuk az érdeklődőket. Fellépett töb-
bek között Bognár Szilvia énekes, Gryllus Dániel zenész, a Görömbő Kompánia, a Maszk 
Bábszínház és a Spatzen-Quartett, akik a kerület testvérvárosából, Regensburgból kizárólag 
erre a rendezvényre érkeztek Budapestre. A Magyar Állami Népi Együttes pedig mind a há-
rom napon táncházzal várta a közönséget.  
  
A szeptember 1-jén megnyílt Jókai Anna Szalonban a Finn Nagykövetség, a Finnagora és a 
Petőfi Irodalmi múzeum közös könyvespolc-installációja által a 100 éves államiságát ünneplő 
Finnország irodalmával lehetett megismerkedni a Könyvünnep ideje alatt. A szalon adott 
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otthont egy finn irodalmi estnek is, melynek díszvendége a Budavári Tóth Árpád Műfordítói 
Díjjal szeptember 2-án kitüntetett Jávorszky Béla író, műfordító volt. 
 
A kulturális fesztivál minden este nagykoncerttel zárult. Szeptember 1-jén a Sárik Péter Trió 
Jazzkívánságműsorát hallhattuk, szeptember 2-án a Misztrál együttes zenélt, szeptember 3-
án pedig a Juhász Gábor Trió lépett fel a Könyvünnep színpadán.  
 
Adventi koncertek 
 
A karácsony előtti négy hétvégén ismét koncertekkel vártuk a kerületben élőket. November 
utolsó vasárnapján, az örök élet vasárnapján Malek Andrea énekesnő és az Octovoice Ének-
együttes Robert Ray amerikai zeneszerző Gospel miséjét adta elő. December első hétvégéjén 
az Orfeo zenekar és a Purcell Kórus régizenei koncertje varázsolta el a közönséget. December 
10-én az Istvánffy kamarakórus mutatkozott be, műsorukon gregorián dallamok szerepeltek. 
December 17-én, a sorozat utolsó előadásán Ránki Fülöp zongoraművész klasszikus és ro-
mantikus szerzők műveiből összeállított hangversenye csendült fel a Városházán. A koncer-
tek előtt egyházi vezetők osztották meg gondolataikat az ünnepről, és gyújtották meg a soron 
következő gyertyát az adventi koszorún.  

 
Testvérvárosok 
 
Tizenkét testvérvárosunkkal az elmúlt évben is számos program valósult meg. Kulturális 
programok szervezése mellett több ízben támogattunk iskolai cserekapcsolatokat is. 2017 jú-
liusában az Önkormányzat Zamárdi Üdülőjében zentai, munkácsi és székelyudvarhelyi gyer-
mekeket táboroztattunk, akik hazautazásuk előtt kerületünkbe is ellátogattak. A tábort, ahol 
lehetőség nyílik arra, hogy kerületi diákjaink jobban megismerjék a határon túl élő magyar 
társaikat, idén is megrendezzük. 
 
A nagyszabású együttműködések közül kiemelkedik az Udvarhely Néptáncműhely Apám 
tánca című előadása a Várkert Bazárban. A székelyudvarhelyi együttes a Budavári Önkor-
mányzat meghívására mutatta be előadását a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2018 janu-
árjában, amely óriási sikert aratott.  
 
A zentai csata 320. évfordulója alkalmából 2017-ben Önkormányzatunk „A zentai csata és a 
magyarországi visszafoglaló háborúk” címmel kiállítást készíttetett Zenta város önkormány-
zatának, amely idén került végleges helyére, a zentai Városháza Emlékkiállítójába. A Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a HM Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum szakmai segítségével megvalósult kiállítást megnyitása óta már több ezer 
szerbiai magyar diák látogatta meg. 
 
Idén ünnepeltük a svájci Carouge városával fennálló testvérvárosi kapcsolat fennállásának 
25. évfordulóját. Ebből az alkalomból június elején Carouge vezető testületének 3 tagja, és 
képviselőtestületének 23 tagja látogatott el hozzánk 3 napra. A hivatalos találkozó keretében 
Anne Hiltpold és Dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterek aláírták a testvérvárosi kapcsolat 
megerősítésére vonatkozó dokumentumot. 
 

https://www.facebook.com/Udvarhely-Néptáncműhely-1614206298859042/?fref=mentions
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A tudatosan felépített testvérvárosi kapcsolatrendszer utolsó állomásaként Finnország füg-
getlenségének 100. évfordulóján, 2017-ben a budapesti Finn Nagykövetség javaslatára vettük 
fel a kapcsolatot a kelet-finnországi Savonlinna városával. A Saimaa tóvidék központjában, a 
dél-savói régióban fekvő történelmi város fontos idegenforgalmi és kulturális központ, első-
sorban középkori váráról, Olavinlinnáról és a várudvarban évente megrendezett savonlinnai 
nyári operafesztiválról híres. Az iskoláiról és nyári egyeteméről is ismert város polgármestere 
és a képviselőtestület elnöke 2018 júniusában látogatott el Budavárra, hogy személyesen is 
megismerjék a kerületet, és több kapcsolódási pontot találva hosszútávú együttműködési 
szándékukról biztosítsák a kerület vezetését. 
 
Kerületi elismerések 
 
A Budavári Semmelweis Ignác díj kitüntető címben a 2017. évben, a Képviselő-testület dön-
tése alapján két kiváló orvos részesült. Az elismerést Dr. Vályi Sándor, a Maros utcai szak-
rendelő sebész főorvosa és Dr. Boga Bálint, az I. kerületben élő belgyógyász, geriáter, onko-
lógus főorvos vehette át. 
  
A Budavárért Emlékérmet 2017-ben Bán István orgonaművész, Benkő László zenész és dr. 
Cserháti László Gábor közgazdász kapta.  
 
A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díjat 2017-ben, Finnország centenáriumán Jávorszky Béla 
nyerte el. A díj átadására hagyományainkhoz híven a Budavári Könyvünnepen került sor. 
Az író, műfordító és diplomata több évtizede kimagasló munkát végez a finn-magyar kultu-
rális kapcsolatok erősítéséért. 
 
A 2017. évi Budavári Szent György Díj kitüntetettje Simon Attila volt.  
 
Az idei évben a Budavári Virág Benedek Díjat Török Zsuzsanna, a Brunszvik Teréz Budavári 
Óvodák óvodapedagógusa és Takács Zoltán, a Toldy Ferenc Gimnázium igazgató-helyettese 
vehette át. Az elismerést Varga Antal, Budavár alpolgármestere adta át a díjazottaknak, il-
letve Pedagógus Nap alkalmából több kerületi tanárt is köszöntött Hajnissné Anda Évával, a 
Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatójával. 
 

Budavár díszpolgárává 2018-ban Pál István "Szalonna" népzenészt választotta a képviselő-
testület. Az elismerést május 21-én, a Kerület Napján dr. Nagy Gábor Tamás polgármester 
adta át a prímásnak. 
 

Megemlékezések, évfordulók 
 
2017 szeptemberében a Kulturális Örökség Napjai c. rendezvénysorozathoz csatlakozva az I. 
kerületi Városháza is megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt, akik megismerkedhettek az 
egykori Állami Nyomda épületével, történetével és annak páratlan szépművészeti kincseivel. 
 
2017. október 22-én avatták fel az Anjou sétányon a Reformáció 500 emlékév tiszteletére lét-
rehozott Reformáció Emlékforrást. A Budavári Önkormányzat a kút környezetét saját költ-
ségvetéséből szépítette meg. A projekt testvérvárosi együttműködéssel valósult meg: a terü-
letet speciális prágai kövezettel burkolta le a cseh fővárosból érkezett DAP cég.  
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2017. október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulóján a Tabáni ’56-os 
emlékműnél tartott megemlékezést az Önkormányzat. Az ünnepi beszédet Boross Péter, Ma-
gyarország volt miniszterelnöke tartotta. A megemlékezésen Újlaki Dénes Jászai Mari-díjas 
színművész, Érdemes Művész idézte fel az ’56-os eseményeket, és személyes emlékeiről is 
beszélt a közönségnek.  
 
2017. november 05. napján a kiváló operaénekes, Réti József tiszteletére avattak emléktáblát 
egykori lakóhelyén a Naphegy utca 27. szám alatt. A Liszt Ferenc-díjas, Érdemes Művész, a 
XX. század belcanto tenorjaként ismert operaénekes ebben a házban élt és tanított. Az ünnep-
ségen László Margit és Imre Gabriella operaénekesek emlékeztek a művészre.  Az emléktábla 
Farkas Ádám alkotása. 
 
November végén több jeles alkotó születésének évfordulóját is ünnepeltük a kerületben. Nov-
ember 24-én Jókai Annára filmvetítéssel és irodalmi műsorral emlékeztünk az írónőről elne-
vezett Szalonban. November 26-án Babits Mihály születésének évfordulóján a költő Vérme-
zőn álló szobránál tartottunk megemlékezést. November 29-én, Jankovich Ferenc születésé-
nek 110. évfordulóján a Kossuth-díjas költő, író, műfordító egykori Mátray utcai lakóházánál 
helyezett el koszorút Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester.  
 
2017. december 16-án Kodály Zoltán születésének 135. évfordulójára emlékezett a Budavári 
Önkormányzat és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola.  
 
December 17-én tette le állampolgári esküjét az egymilliomodikként honosított külhoni ma-
gyar a Sándor Palotában. A vajdasági Lajkó Miklós és családja állampolgári eskütételét Dr. 
Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere vezette le. 
 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-én koszorúzással egybekötött megemlékezést 
tartott a Budavári Önkormányzat Kölcsey Ferenc szobránál. Az ünnepségen megosztotta 
gondolatait Dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere és Gálfi Árpád, Székelyudvar-
hely polgármestere. Ünnepi beszédet mondott Eckhardt Gábor zongoraművész. A megem-
lékezést Török Ádám fuvolaművész és Takács Bence előadóművész gazdagította. Ugyanezen 
a napon nyílt meg Kaiser Ottó fotográfus Kárpát-medence feketén-fehéren című kiállítása a 
Városháza aulájában. A tárlatot Korniss Péter, Kossuth-díjas fotóművész nyitotta meg, a 
programot Dresch Mihály játéka színesítette.  
 
Január 30-án, a 200 éve született Görgey Artúr honvédtábornok tiszteletére rendezett koszo-
rúzással egybekötött ünnepségen Simicskó István honvédelmi miniszter mellett Varga Antal, 
a Budavári Önkormányzat alpolgármestere is köszöntötte az emlékezőket, és megkoszorúzta 
a 1848-49-es honvédtábornok, hadügyminiszter lovasszobrát. 
 
Február 2-án a 600 éves legendával övezett Budavári Madonna szobrot mutatta be Prokopp 
Mária művészettörténész a Mátyás-templomban. A szobor restaurálását a Budavári Önkor-
mányzat Vároltalmazó Közalapítványa támogatta. 
 
Megtelt a Városháza aulája február 13-án, a Várnegyed ostroma Buda 1944-45 című helytör-
téneti kötet bemutatóján. A vendégeket Varga Antal, Budavár alpolgármestere köszöntötte. 
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A kötetet dr. Ravasz István alezredes, hadtörténész és prof. dr. Szakály Sándor történész mu-
tatta be. A helyszínen megvásárolható köteteket pedig sokan dedikáltatták a szerzőkkel. 
 
Koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartott a Budavári Önkormányzat az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján a Honvéd emlékműnél. Beszédet mon-
dott dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere és Miłosz Sałagan, Varsó I. kerület al-
polgármestere. Hegedűs D. Géza Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész Petőfi Sándor Apostol 
c. elbeszéléséből szavalt. Az ünnep hangulatát Szabó Sándor tárogatóművész játéka emelte. 
 
Felavatták Rieger Tibor, Kossuth-díjas szobrászművész A koronázási palást c. dombormű 
mellé felállított multimédiás táblát a Mária Magdolna romtemplomban. A tábla ezentúl a ma-
gyar és a külföldi turistáknak is segít a műalkotáson található motívumok közti eligazodásá-
ban. Az ünnepélyes átadón, amely húsvéthétfő este volt, dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár 
polgármester és Dr. Prokopp Mária művészettörténész beszélt a palást jelentőségéről. Török 
Máté, a Mistrál Együttes egyik alapítója pedig énekhangjával emelte az esemény hangulatát. 
Az információs táblát a Budavári Önkormányzat készíttette. 
 
Reisinger János irodalomtörténész előadásával emlékezett a Budavári Önkormányzat a Köl-
tészet Napján Márai Sándor szobránál.  
 
Elektromos meghajtású, zéró emissziós kisteherautót vásárolt a Budavári Önkormányzat, 
amelyet Föld Napja alkalmából mutattak be. Az autóval a kerület utcáiban elhelyezett kutya-
ürülék-gyűjtő edényeket ürítik. A GAMESZ út- és járdatakarító flottáján belül ez a negyedik 
elektromos meghajtású gép, két elektromos gyalogkíséretű hulladékszedővel és egy járdata-
karítóval már rendelkeznek. A rendezvényen a Vigyél Haza Alapítvány alapítója beszélt a 
gyerekeknek a felelős kutyatartásról és bemutatta azt a chipleolvasó készüléket, amellyel 
könnyedén azonosítható egy elveszett kutya. Ezentúl ilyen eszköz a Czakó utcai sportpályán 
is megtalálható. A Vuk játszótéren pedig növényeket ültetett dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester és a GAMESZ munkatársai. 
 
A Budavári Önkormányzat idén is csatlakozott az Emlékhelyek Napja című országos rendez-
vénysorozathoz. Május 12-én sokan voltak kíváncsiak a Budavári Városházára is, melyet több 
vezetett turnusban tekinthettek meg az érdeklődők. 
 
A Honvédelem napján, Budavár 1849. május 21-i visszafoglalásának emlékére emelt Dísz téri 
honvédszobornál tartottak megemlékezést és koszorúzást. Az eseményen - amelyen részt 
vett többek között dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere, Korom Ferenc altábor-
nagy, Honvéd Vezér - kar főnök is Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti 
államtitkára mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség végén a résztvevők elhelyezték az em-
lékezés virágait. A megemlékezés a Várban, a Fehérvári rondellán álló Görgey-szobornál ko-
szorúzással folytatódott, majd az Esztergomi rondellán ért véget, ahol katonai tiszteletadás 
mellett vonták fel a nemzeti lobogót a hagyományőrzők ágyúlövéseivel. 
 
Mint minden évben, idén is színes programokkal vártuk a legkisebbeket május utolsó vasár-
napján, a Kapisztrán téren megrendezett gyermeknapon.  
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Mátyás királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából a Budavári Önkormányzat az em-
lékévhez kapcsolódó rendezvénysorozatot hirdetett. Ennek egyik állomásaként június 2-án a 
Budavári Önkormányzat és a Magyarság Háza szervezésében került sor a Reneszánsz Vigas-
ság című egész napos programsorozatra a Kapisztrán téren. A Magdolna-torony tetejéről ün-
nepi fanfárok indították az eseményeket, a téren zászlóforgatók és gólyalábasok mulattatták 
az érkezőket. A színpadi műsorok között megelevenedtek Mátyás Királyról szóló mesék Gu-
lyás László vándormuzsikus jóvoltából, de volt haditorna-bemutató a Szent György Lovag-
rend előadásában és solymászbemutató is. A reneszánsz muzsikáról és táncbemutatóról a 
Primavera táncegyüttes gondoskodott.  
 
A Nemzeti Összetartozás Napján a Clark Ádám téren tartotta megemlékezését az önkor-
mányzat. Kilencvennyolc éve, 1920. június 4-én írták alá Versailles-ban az első világháborút 
lezáró szerződést. Magyarország elveszítette területének kétharmadát, és több mint három-
millió magyar más állam fennhatósága alá került. Az ünnepségen beszédet mondott Gali 
Máté, a VERITAS Történetkutató Intézet munkatársa. Petrás Mária népdalénekes pedig cso-
dálatos hangjával emelte az ünnep hangulatát. 
 


