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BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZMEGHALLGATÁS 2016 

 
1. BEVEZETŐ 
 
Az éves közmeghallgatás egy áttekintése a kerület életében történteknek. Lehetősé-
get ad arra, hogy bemutassuk önkormányzati munkánkat és újradefiniáljuk törek-
véseinket. Az összefoglaló anyagok és a fényképes prezentációk letölthetők az Ön-
kormányzat hivatalos weboldaláról, a www.budavar.hu oldalról is.   
 
2015. márciusban fogadta el a Képviselő-testület a kerület fejlesztési programját 
(közkeletű nevén a ciklusprogramot). Feladataink ellátását és városfejlesztő mun-
kánkat ezen hosszútávú koncepció alapján végezzük. Ennek eredményeképpen a 
kerület állapotát és a munkánkat jellemző adatok egyenes vonalú, folyamatos elő-
rehaladást mutatnak, amelyet nem szakítanak meg váratlan és kiszámíthatatlan vé-
letlenek, kisiklások. A megtett lépések egyetlen folyamatba illeszkednek, az előző 
év eredményeire épülnek – és ezt tükrözik a közmeghallgatáshoz kiadott beszámo-
lók is.  
 
A fejlesztések, különböző programok megvalósítása során az a célunk, hogy olyan 
barátságos lakókörnyezetet alakítsunk ki, amelyben mind az itt élők, mind pedig az 
idelátogatók jól érzik magukat. Elkötelezettek vagyunk a hosszútávú, stratégiai fej-
lesztések iránt, amelyekhez a pénzügyi fedezetet a takarékos működés és a koncep-
cionális tervezés biztosítja. Bevételeink lehetőséget teremtenek arra, hogy folytassuk 
a fejlesztési és felújítási feladatokat. Nagyobb figyelmet tudunk fordítani a lakóhá-
zak fejlesztésére, az intézmények felújítására és a városüzemeltetésre. Kiemelt fela-
datunknak tekintjük, hogy a speciális helyi élethelyzetekre szabott ellátási formák-
kal, közösségi és kulturális programokkal is szolgáljuk az itt élőket.   

 
 
2. AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE 
 

A kerület költségvetése – a korábbi évekhez hasonlóan – 2015-ben és 2016-ban is 
stabil pénzügyi alapokon nyugszik; a bevételek és a kiadások egyensúlyban van-
nak, jelentős tartalékokkal rendelkezünk. Ez tehette lehetővé azt, hogy a 2016. évi 

költségvetésről már a 2015. decemberi ülésén dönthetett a Képviselő-testület, no-
ha ennek általános ideje a vonatkozó szabályok szerint 2016. március vége lett vol-
na. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy hosszútávú célokat fogalmazzunk meg, bizton-
sággal tervezzünk. Beruházásainkhoz a kerületi források mellett jelentős pályázati 
és állami forrásokat is igénybe tudtunk venni, így olyan nagyságrendű külső támo-
gatásokhoz jutottunk, amelyekből komoly fejlesztéseket tudunk megvalósítani.  
 

http://www.budavar.hu/
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Költségvetésünk szerkezete jól mutatja, hogy a rendelkezésünkre álló „javakat” 
nem éljük fel, hanem fejlesztéseket valósítunk meg belőlük, és tartalékot képezünk. 
A tartalékok képzése biztosítja a külső finanszírozások lehetséges szerkezeti válto-
zásainak kezelését, valamint pénzügyi alapot teremt egyes – jövedelemtermelő – 
nagyprojektek megvalósításához.   
 
Ezt bizonyítja, hogy költségvetésünk egynegyede kifejezetten felhalmozási célt 
szolgál, amelyből újabb beruházásokat, felújításokat tudunk finanszírozni. A helyi 
iparűzési adóból, az idegenforgalmi adóból és a parkolásból származó bevétel fo-
lyamatos és jól tervezhető bevételi forrássá vált.  
 
A megfelelő bevételek mellett sem hagyjuk fellazulni a pénzügyi fegyelmet, és folytatjuk 
a racionális és takarékos működést mind a hivatal, mind pedig az intézmények tekinteté-
ben. Ez a magatartás alapozza meg az Önkormányzat számára az önként vállalt felada-
tok finanszírozásának gyakorlatát, melyről a kiadásoknál is beszámolunk (pl. egészség-
ügyi, szociális kiadások, valamint szabadidő, kultúra, sport és vallás területén működő 
civil szervezetek támogatása). 
 
 
2.1. Bevételeink 
A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult 2015-ben: 
 

 
 
A működési célú támogatások összege 2.6 milliárd Ft volt 2015-ben. A központi 
költségvetésből, illetve uniós forrásból 2,1 milliárd forint érkezett az Önkormány-
zathoz, míg intézményeink részére 524 millió forint.  
 
Közhatalmi bevételekből összesen 2,782 milliárd Ft származott. 
Az önkormányzati adóhatóság a bevételeinek növelése érdekében azt a stratégiai 
döntést hozta, hogy adóemelés helyett az adózói kör szélesítésére helyezi a hang-

súlyt, vagyis az eddig rejtőzködő adózókat az adó megfizetésre kötelezi. Az adókö-
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telezettség teljesítése érdekében adóellenőrzési eljárásokat kezdeményez. Ez az im-
már harmadik éve intenzíven folyó munka eredményes volt: például az építmény-
adó-bevételek annak ellenére is növekedni tudtak, hogy 2014. óta még a valorizáci-
ós adókorrekció lehetőségével sem élt az Önkormányzat. Ezt kiegészítette a 2015. év 
végén bevezetett elektronikus adóigazgatási eljárás is, mellyel nemcsak Budapest, 
hanem országos viszonylatban is az élenjáró önkormányzatok közé kerültünk. 
 
 

 
 
 

A 2015-ös adóévben már – az előző évek tapasztalatait is figyelembe véve – az adó-
bevételek további növekedése és a késedelmi pótlékok és bírságok összegének 
csökkenése került a tervezés középpontjába. A kerületben a telekadó-bevételek az 
ingatlanok kis számára tekintettel tovább már nem növelhetők, így az építményadó 
lehet az adóbevételek növelésének alapja. Ezért további ellenőrzéseket terveztünk 
ezen a területen, azonban munkánk segítésével és együttműködő magatartással az 
adóbírságok megállapítása mérsékelhető, akár mellőzhető is. 
 
Összességében elmondható, hogy adóbevételeink mindegyike teljesítette a terve-

zett előirányzatot, nagy része meg is haladta azt.  
 
Működési bevételekből összesen 1,983 milliárd Ft származott. 
Ezen belül a parkolásokból származó, eredeti előirányzatok szerinti 971 millió Ft 
helyett 942 millió Ft bevétel keletkezett. Ennek oka, hogy a Várkert Bazár mélygará-
zsának üzemeltetését a Várgondnokság Kft átvette tőlünk, így az abból származó 
bevétel az átadást követően már nem az Önkormányzathoz került – viszont a ga-
rázs fenntartásának kiadásaitól is mentesültünk.  
 
A felhalmozási célú támogatások 3,917 milliárd Ft-os bevételt jelentettek. 
A központi költségvetésből, illetve uniós forrásból az alábbi támogatások érkeztek: 

- belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása, 
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- család és gyermekjóléti központ egyszeri támogatása, 
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 
- a Budai Vár és környéke közlekedésének fejlesztése /KÖZOP/, 
- a Halászbástya felújítása /Nemzeti Örökségvédelmi Központ/, 
- energetikai korszerűsítés (Iskola u., Czakó u.) /KEOP/, 
- megújuló energia-felhasználás az intézményeknél /KEOP/. 

A fentiek közül a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztése KÖZOP Projekt volt 
a legmeghatározóbb, mivel erre a programra 2015-ben 3,669 milliárd Ft felhalmozá-
si támogatás érkezett.  
 
Felhalmozási bevételekből 0,33 milliárd Ft származott. 
Ennek meghatározó része a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel, közel 
300 millió Ft értékben: részben a bentlakó bérlők számára biztosítottunk kedvezmé-
nyes lakásvásárlási lehetőséget, részben – minimális mértékben (mindössze 7 lakást 
eladva) – piaci alapon értékesítettünk ingatlant. Ezt a bevételi helyet növelte még az 
MVM részvények értékesítése is. 
 
A fentiek is mutatják, hogy a vagyonértékesítésből származó bevétel nagyon cse-
kély mértékű, mivel alapvető célunk az önkormányzati vagyon megtartása, és le-
hetőség szerinti növelése. Egyes ingatlanok eladása a városkép javítása érdekében 
történik – mint az elbírálás alatt álló Krisztina tér 8. sz. épület, mely évek óta üres, 
és időnként illegális beköltözések történnek. Eladásával a szomszédos tűzfalak el-
tűnését és egy igényes lakóépület megjelenését segítjük elő. Az alábbi grafikon is 
igazolja a folyamatos vagyonnövekedést. 
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2.2. Kiadásaink: 
A költségvetés szerkezete 2015-ben is kiegyensúlyozott volt. 
 

 

 
 
 
 

A következő kördiagramok a kiadások három területét részletezik:  
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A projektek költségeit 100%-ban EU-s és hazai költségvetésből finanszíroztuk, így 
ezek a kiadások költségvetésünk bevételi oldalán is megjelentek. A működési kia-
dások összetételéből jól látható, hogy 18% általános tartalék maradt fenn takarékos 
gazdálkodásunk eredményeképpen, amely összeget nem költöttük el, hanem tarta-
lékaink növelésére fordítottuk. 2015-ben a pénzintézetek versenyeztetése helyett a 
magasabb kamatot fizető kamatozó kincstárjegy vásárlása mellett döntöttünk (ez a 
finanszírozási kiadásokon belül 55%-ot képvisel). Ezen pénzügyi befektetések álta-
lános tartalékot jelentenek Önkormányzatunk számára, mintegy 5,5 Mrd Ft összeg-
ben, amely befektetést 2016-ban is megtartunk. Ezek a pénzügyi tartalékok teremtik 
meg gazdálkodásunk stabilitását, a külső körülmények esetlegesen negatív hatásai-
nak kiküszöbölését, és lehetőséget adnak közcélú és/vagy jövedelmező projektek 
indítására. 
 
2016-ban költségvetésünk szerkezete, belső arányai megváltoztak. Ennek oka, hogy 
a jelentős kiadásokkal járó KÖZOP Projekt I. üteme tavaly lezárult, idén pedig a II. 
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ütemben nem várható jelentős mértékű kiadás. Mindez a felhalmozási kiadások 
arányát csökkenti. A finanszírozási kiadások (intézményfenntartás és pénzügyi be-
fektetések) összegei nem változtak 2016-ban.  
 

 

 
 
Az Önkormányzat eszközeinek főösszege 2015 végén 3,85 milliárd Ft-tal haladta 
meg az előző évit, a saját tőkénk összege pedig 6,06 milliárd Ft-tal nőtt. Ebben vál-
tozást fog jelenteni idén, hogy a KÖZOP projektben az állami tulajdonon végrehaj-
tott beruházásainkat a projekt lezárása után jogszabályi kötelezettségként át kell 
adnunk az állam javára, ebből adódóan 5,4 milliárd Ft összegű vagyoncsökkenés 
történik 2016-ban. (A KÖZOP Projekt 2012-2015 között 10,9 milliárd Ft-ot használt 
fel, ebből történt az 5,4 milliárd Ft-os ráfordítás állami ingatlanokon.) 
 
A kiegyensúlyozott gazdasági háttérnek köszönhetően költségvetésünk közel egy-
harmadát fordíthatjuk önként vállalt feladatok ellátására és finanszírozására. Ezek 
között évről évre jelentős összegeket fordítunk a társasház-felújítási pályázatra, civil 
szervezetek támogatására, valamint kulturális és közösségi programokra. A tavalyi 
évtől önként vállalt feladatként érzékenyítő foglalkozásokat tartottunk az iskolák-
ban.    
 
 

 
3.  FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK 
 
 
3.1. Állami, fővárosi beruházások  
 
A Nemzeti Hauszmann Terv a Palotanegyed megújításának és a polgárvárosban 
lévő, állami tulajdonú ingatlanok funkcióváltásának, rehabilitációjának állami prog-
ramja. A Budai Vár átfogó rekonstrukciójára legalább 10 éves program keretében 
jelentős állami forrásokat fordítanak. A felújítás célja a II. Világháborúval kezdődő 
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értékvesztési folyamat és esztétikai rombolás visszafordítása, a magyar nemzet 
szimbolikus erővel bíró, épített nemzeti örökségének helyreállítása. Már megkez-
dődött, és még a jelenlegi kormányzati ciklusban újjáépül a budavári Lovarda, a 
Főőrségi épület és a Stöckl-lépcső, valamint a tervek szerint 2018-ig rekonstruálják 
a palota Szent István-termét is.  

 

A palotába nem költöznek minisztériumok; a jelenlegi elképzelések szerint palota-
múzeumot alakítanak majd ki benne. A Budapesti Történeti Múzeum és az Orszá-
gos 
Széchényi Könyvtár bennmaradó intézmény, míg a Magyar Nemzeti Galéria új he-
lyet kap. A Várkert Bazárban "Hauszmann tervei és a Nemzeti Hauszmann Terv" 
című kamara-kiállításon a budai királyi palota visszaépítendő épületeinek eredeti, 
restaurált terveit láthatják az érdeklődők. 
 
A Karmelita kolostor épületegyüttese a Miniszterelnökség vezetésének lesz új 
munkahelye. A kolostor eredeti falait a Színház utcai kivételével mind megtartják. 
Ide helyeznék át a miniszterelnök dolgozószobáját és fogadóhelyiségeit, valamint 
az épület és a várfal között egy reprezentatív díszkert kialakítása is tervben van.  
Egy új hivatali épület a kolostor és a Vízi kapu között zárja majd a térfalat, a háború 
előtt állt régi épület helyén. A templomteret (ahol még Beethoven is fellépett) 500 fő 
befogadására képes rendezvényteremmé alakítják, amely időnként koncertterem-
ként is funkcionál majd. Az épületegyüttes befogadóképessége nem teszi lehetővé a 
Miniszterelnökség valamennyi dolgozójának elhelyezését, ezért csak a szorosabb 
stáb (100-120 fő) kap itt helyet. 
 

Ezen állami építkezések, valamint a Palota út alatti csatorna szerkezetének halaszt-
hatatlan felújítása miatt idén június 1-től ideiglenes forgalmi rend lépett életbe, 

alapvetően a turistabuszok okozta forgalmi terhelés csökkentése érdekében. A kor-
mányzati szereplőkkel közösen kidolgozott intézkedés szerint június 1-től október 
31-ig napközben egyidejűleg összesen nyolc busz tartózkodhat a Várban. A buszok 
az előzetes regisztráció után, egyedi jelöléssel hajthatnak fel a Várba és csak az uta-
sok leszállásának idejére állhatnak meg. Ezt követően (általában 10 percen belül) el 
kell hagyniuk a Vár területét.   
 
Fővárosi beruházásban készült el a Széll Kálmán tér rekonstrukciója, amely több 
évtized – 45 év – után valósulhatott meg. Bár rendezésére a kétezres évek elejétől 
már több terv is született, és az érdekeltek többször is megpróbáltak konszenzusra 
jutni a felmerülő kérdésekben, a megvalósításhoz nem volt elegendő forrás, és hi-
ányzott az eltökéltség, a kellően szilárd elhatározás is. A munkák 2015. január 12-én 
kezdődtek meg. A közlekedési csomópontot – amely egyben a főváros legendás 
helyszíne is – mintegy másfél évnyi átépítési munka után, májusban újra használat-
ba vehették a fővárosiak.  
A fejlesztések az átadást követően is folytatódnak: a tervek szerint még az idén új 
MOL Bubi állomást létesítenek a kerületben, és folytatódnak a tér környékén az 
akadálymentesítési munkák. A felújítást a „Budai fonódó villamoshálózat” projekt 
európai uniós forrásaiból, részben pedig fővárosi, illetve állami pénzből finanszí-
rozták. A teljes felújítás költsége mintegy nettó 5,3 milliárd forint volt. 
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A „Budai fonódó villamoshálózat” projekt az Európai Unió Kohéziós Alapja, a 
magyar kormány és a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásában valósult meg. Az 
átadásra 2016. január 16-án került sor. A fonódó villamos-hálózat kialakításának 
terve – akárcsak a Széll Kálmán tér rehabilitálásáé – legalább másfél évtizedre nyú-
lik vissza, de a munkálatok csak 2014. október végén kezdődhettek el.  
A budai fonódó villamos-hálózat kialakítása az utazók kényelmét szolgálja a járatok 
útvonalának meghosszabbításával és a hiányzó vágányszakaszok megépítésével. A 
projekt megvalósítása során kiépültek az észak–dél irányú közlekedési kapcsolatok. 
A vágányok mellett több helyen is felújították az utakat, parkokat.  
 
 
3.2. Kerületi beruházások pályázati források bevonásával 
 

KÖZOP 
Tavaly decemberben befejeződött a Budai Vár és környéke közlekedésének fej-

lesztését célzó európai uniós program. A négyéves program az Európai Unió csak-
nem 11 milliárd forintos támogatásával valósult meg. Ennek eredményeként akár 
gyalogosan, akár korszerű buszokkal, liftekkel vagy mozgólépcsővel akadálymen-
tesen elérhetővé vált a Budai Vár. A Várnegyedben és a Várkert Bazár környékén 
megvalósult fejlesztések nemcsak a közösségi, a gyalogos és a kerékpáros közleke-
dés színvonalának és biztonságának javításához járultak hozzá, de a mélygarázsok 
megépítésével és a turistabuszok vári forgalmának szabályozásával illetve korláto-
zásával a kerület környezeti terhelésének csökkentését is elősegítik. 
 
A gyalogos közlekedés terén hatalmas előrelépés, hogy a Vár környékén három he-
lyen, valamint a Várkert Bazárban ingyenes, akadálymentes liftek és szabadtéri 
mozgólépcső segíti a Budai Vár akadálymentes megközelítését, emellett pedig for-
galomcsillapított övezetek és intelligens kamerarendszer teszi biztonságosabbá a 
közlekedést. A program részeként új kerékpárutak és kerékpártárolók épültek a 
Lánchíd utcában és környékén. A Hilton által gerjesztett turistabusz-forgalom Vár 
területéről való kiszorítása érdekében turistabusz-forduló és alsó bejárat épült a 
szálloda alatt, a Várkert Bazárnál új, 297 férőhelyes mélygarázs enyhít a felszíni 
parkolási gondokon, a Várban pedig korszerűbb behajtási rendszer és új díjfizető 
automaták segítik az autósokat.  
 
A fejlesztési program részeként 2015 végén 16 db új, környezetkímélő, alacsonypad-
lós autóbusz váltotta fel a korábbi szennyező buszokat a 16-os vonalán, és 2016 ta-
vaszától már elektromos meghajtású kisbuszok is közlekednek a Budai Várban. 
Mindemellett még hajókikötő és akadálymentes villamos- és buszmegállók is épül-
tek a Várkert Bazár környékén.  
 
A nemrégiben lezárult fejlesztések innovativitását és jövőorientáltságát mi sem jelzi 
jobban, mint hogy „Budavár360” néven új, ingyenes okostelefonos applikáció segíti 
a tájékozódást a Várnegyedben, a Várkert Bazár mélygarázsában és a Lovas úti par-
kolónál pedig villámtöltő-berendezések segítik az elektromos autókkal közlekedő-
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ket – és ezáltal egy zöldebb, környezetbarátabb közlekedés kialakítását a Főváros e 
kiemelt világörökségi helyszínén. 
 
A Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztését célzó európai uniós program befe-
jeződésével nem zárulnak le a fejlesztések a Várnegyedben és környékén. A Buda-
vári Önkormányzat egységes közlekedési koncepciót alakított ki a Vár területén a 
gépjárműterhelés csökkentése érdekében, melynek része volt három mélygarázs 
megtervezése is a várfalakon kívül: a Palotaépületnél, a Szabó Ilonka utcában és a 
Lovas úton.   
 
Energetikai felújítások 
Az energetikai korszerűsítés az önkormányzat hosszútávú programja, amelyben az 
energia- és így a költségmegtakarítás mellett a környezetvédelem is fontos szerepet 
játszik.  
 
Tavaly júliusban megkezdődött az I. kerületi óvodák és bölcsődék energetikai kor-
szerűsítése. A beruházásokra 178,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert a Budavári Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Opera-
tív Programjából. Ősszel befejeződött a Lovas úti Óvoda, a Mészáros utcai Óvoda és 
a Nyárs utcai Óvoda, valamint az Iskola utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése.  
 
Hasonló programban kaptunk támogatást közel 85 millió forint értékben a Czakó 
utcai Sport és Szabadidőközpont hőszigetelésére, az Iskola utcában a GAMESZ épü-
letének korszerűsítésére, valamint az Iskola utca 10. szám alatti irodaépület energe-
tikai korszerűsítésére.  
 
 
3.3. Kerületi beruházások saját forrásból 
 

3.3.1. Mátyás király játszótér: Az évek óta tartó tematikus játszótérépítés keretében 
2015 őszére a Várban elkészült a Mátyás király játszótér. 
 
3.3.2. Ősanya-lábnyom vitrin: A Corvin tér felújítása során előkerült ősanya-
lábnyom megfelelő elhelyezése érdekében egy időjárásálló és vandálbiztos vitrin 
készült.  
 
3.3.3. 2016-ban is folytatjuk a Halászbástya felújítását, főként a vízelvezetési prob-
lémák megoldásával és kőrestaurálási munkákkal. A Mátyás templom szentélye 
mögötti párkányzatot és fedett erkélyt szerkezetileg visszabontottuk és teljesen fel-
újítottuk.  
 
3.3.4. Útfelújítások: 
 
Kereszt utca – út és járdaépítés  
Időszerű volt a járda felújítása aszfaltszőnyeggel. A közmű-fedlapok szintbehelye-
zésével, a jól járható burkolattal valamint a Naphegy és a Kereszt utca fordulójánál 
található lépcsős kialakítás megszűntetésével akadálymentesítettük, ezáltal a park 
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egyik jól járható sétaútjává alakítottuk ki. Az útpálya a munkák során új, megerősí-
tett szerkezetet kapott, a sérült szegélyek cseréjét követően pedig új aszfalt készült. 
 
Pálya utca – járdaépítés 
A Pálya utca páros oldalán található ingatlanok előtti kockakő-járda megújult, he-
lyette öntött aszfaltburkolat készült. 
 
Bécsi kapu tér 

Felújításra illetve részleges átépítésre került a Bécsi kapu téri Levéltár előtti aszfalt-
járda; a Bécsi kapu tér 5-6-7-8. számú épületeket határoló járda- és útfelület; a Hat-
vany-palotával szemközti park melletti járdaszakasz, valamint a Bécsi kapu téri 
Evangélikus templom melletti járda. A tér sarkán álló fát a növény gyökereinek ele-
gendő helyet biztosító kemény mészkő kazettával vették körbe. 

Az Evangélikus templomnál kicserélték a parkolásgátló pollereket, a Budai Várban 
megszokott oszlopok telepítésével egységessé vált az utcakép, míg a vakok és 
gyengén látók közlekedésének megkönnyítése érdekében a buszmegálló előtti jár-
dába taktilis jeleket építettek. 

A felújítás kiemelt része volt a Hatvany palota előtti „emlékjárda” rekonstrukciója, 
amely őrzi azoknak a művészeknek, íróknak, költőknek az emlékét, akik az 1930-as 
években rendszeres vendégei voltak a Bécsi kapu tér 7. szám alatt álló Hatvany pa-
lotának. A felújítás során a régi, rossz állapotú aszfaltburkolatot gránitlapokra cse-
rélték. A Hatvany palota előtti szakasz a járdában lévő lépcső megszűntetésével az 
akadálymentes közlekedésre is alkalmassá vált, de a kiemelt útszegély ugyanakkor 
megmaradt. A Bécsi kapu tér 5-6-7-8. sz. előtti járda és a meglévő épületek lábazata-
inak, lépcsőelemeinek csatlakozásáról, szintbeli illesztéséről, illetve cseréjükről is 
gondoskodott az  Önkormányzat. 

 
3.3.5. Lakóépületek és intézmények felújítása, karbantartása 
 
A Csap utca 4. szám alatt függőfolyosó-állagmegóvási munkák történtek, a Dísz tér 

3. estében épület-felújítási munkákat végeztünk, a Hunyadi János utca 9. szám alatt 
álló épület új tetőt kapott. 
 
A Magdolna toronynál 2015-ben kicseréltük a mellékhajók tetőzetét, a homlokzat 
vakolatát újraszíneztettük, a mészkőlábazat javításra került. A nyár folyamán a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeummal együttműködve a Tornyot megnyitottuk a lá-
togatók előtt. Azt tapasztaltuk, hogy van igény a Torony látogatására, azonban a 
feltételek nem illeszkednek a turisták szokásaihoz, így az Önkormányzat úgy hatá-
rozott, hogy üzemeltetési koncepcióról szóló pályázatot ír ki, amely májusban 
eredményesen zárult.  
 
A Móra Ferenc utca 2/A-B-ben belső homlokzati állagmegóvási munkák készültek, 
az Országház utca 2. szám alatt a tűzfal és az utcai homlokzat karbantartási munká-
it végeztük el.  
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Az Országház utca 23. alatt homlokzat-karbantartási munkák készültek a csapa-
dékcsatorna felújításával. Részleges felújítások történtek a Táncsics Mihály utca 5. 
sz., a Táncsics Mihály utca 6. sz. és a Táncsics Mihály utca 16. sz. épületeken. Az 

Úri utcában öt lakóépület felújítására került sor. Az Úri utca 6. szám alatt az ud-
vari homlokzat felújítási munkáit végeztük el. Az Úri utca 18. szám alatt a tetőszer-
kezet karbantartási munkáit, az Úri utca 31. szám alatt az épület felújítási munkáit, 
az Úri utca 32. szám alatt az utcai szárny tető-karbantartási munkáit, míg az Úri 
utca 52. szám alatt az épület felújítási munkáit végeztettük el. 
 
A Virág Benedek Házban gépészeti átalakítási munkák történtek. Új falnyílás ké-
szült az éttermi fogyasztótérben, új akusztikai falburkolat készült a padlástérben, új 
csempeburkolat készült a vizesblokkokban és a konyha helyiségeiben, új belső fa 
nyílászárók készültek, a déli homlokzatot felújítottuk, új gépészeti igényeknek meg-
felelő villamoshálózatot építettünk ki. 
 
Oktatási intézményekben elvégzett munkák 
2015-ben 340 millió forintot biztosítottunk az intézményeink felújítására, karbantar-
tására. Folytatódott a mosdók és öltözők rendbetétele, a kazánok cseréje, a vízveze-
tékek és villamosvezetékek karbantartása, az elöregedett burkolatok cseréje. Csak 
néhány az elvégzett munkákból a teljesség igénye nélkül: felújításra került az Iskola 
utcai óvoda földszinti konyhája és a Lovas úti Óvoda udvara, sor került a Szilágyi 
Erzsébet Gimnáziumban a vizesblokk felújítására és a Budavári Általános Iskolában 
a világítás korszerűsítésére, a sportudvar gumiburkolattal való ellátására, a Gondo-
zási Központ kazáncseréjére és a világítás korszerűsítésére, a Zamárdiban lévő üdü-
lőben a stég javítására, és 11 db faház telepítésére. Elkészült a Toldy Ferenc Gim-

názium tetőfelújítása, a Batthyány Lajos Általános Iskola gondnoki lakásából ki-
alakított fogadótér, ajtócserék, valamint elkészítjük a Batthyány Lajos Általános Is-
kolában tornatermi bővítésének terveit.  
 
3.3.6. Terveink: 
 
Fiáth János utca 
A Fiáth János utcában az Ostrom utca és a Szabó Ilonka utca közötti szakaszon a 
meglévő út és járda kerül felújításra. Az utca első szakaszának felújítása 2016. júni-
us 15-ével veszi kezdetét, a második ütem a Szabó Ilonka utcától a Hattyúházig tar-
tó szakaszon 2017-ben kezdődik majd. A második ütemben készülő felújításig ter-
veink szerint az utca kátyúzása is elkészül a könnyebb járhatóság érdekében. 
 
Babits köz 
A köz teljes felújításának tervei elkészültek, jelenleg hatósági egyeztetés alatt van. 
Kivitelezése 2016 nyarán megtörténik. A közbeszerzési eljárás előkészítése folya-
matban van. Az út új útalapot és új kockakőburkolatot kap. Új csapadék- és 
szennyvízelvező csatorna kiépítése is megvalósul. 
 
A Naphegy utca szakaszos felújítása 
A Naphegy utca közművilágításának korszerűsítése 2016-ban megvalósul (az Orvos 
lépcső és a Czakó utcai szakaszon; a Fém utca és a Czakó utcai szakaszon kétoldali 
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közvilágítás lesz). 2017-ben a Czakó utca és az Orvos lépcső közti szakaszon új jár-
da épül, 2018-ban az utca teljes útburkolatának cseréje történik meg. Az idei évben 
elkészültek a tervek, a hatósági egyeztetés szakaszába léptünk. 
 
Halászbástya, kővitézek helyreállítása 
A hat kővitéz szobra sajnos továbbra is pusztulnak, ezért gondosan kiválasztott 
természetes kőből lesznek újrafaragva. 
 
A Kagyló lépcső felújítása (Hunfalvy utca – Szabó Ilonka utca – Toldy Ferenc 
utca közötti szakasz) 
A lépcső burkolatának állapota indokolttá teszi a mielőbbi felújítást a meglévő jár-
daburkolat újraépítésével. 
 
A Batthyány tér felújítása 
A beruházáshoz előkészítő tanulmányterv készül, reményeink szerint pályázati for-
rások is megszerezhetők lesznek.  
 
Játszótér kialakítása a Tabánban 
A Tabán területén – a Bethlen parknál – egy egyedi tervezésű és kivitelezésű játszó-
tér megvalósításán dolgozunk. A játszótér elemei egyes képzőművészeti alkotáso-
kat fognak megjeleníteni. A beruházás még előkészítés alatt áll.  
 
 
 

4. INGATLANKEZELÉS, INGATLANHASZNOSÍTÁS 
 
 
Gazdálkodásunk eredményessége nagyban függ ingatlanvagyonunk hasznosításától. 
Célunk az, hogy a rendelkezésre álló vagyont a kerületi feladatok ellátása, vagyis az itt 
élők érdekében működtessük. A bérbe adható épületek, helyiségek folyamatosan jöve-
delmet termelnek számunkra, ezért fontos, hogy ezt a lehetőséget kihasználjuk.  
 
4.1. Társasház-felújítási pályázatok, rendkívüli kamatmentes kölcsön és felújítási 
célú hitelfelvételi pályázatok 
 
Minden évben jelentős összeget fordítunk a társasházak felújítására. A pályázat ta-
pasztalatait és a menet közben felmerült igényeket figyelembe véve, jelentősen ki-
bővítettük a támogatható felújítási munkák körét, ennek köszönhető, hogy ez a pá-
lyázati lehetőség egyre népszerűbb. 2015-ben összesen 109 pályázat érkezett, és 79 
lakóközösség kapott összesen 53,8 millió forint vissza nem térítendő támogatást. 
2016-ban 90 pályázat érkezett és 63 lakóközösség jutott vissza nem térítendő támo-
gatáshoz.   
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Társasház- és Épületfelújítási pályázatok 2012. és 2016. között 

 

 
 
 

 
 
 
Az Épületfelújítási Pályázaton túl az Önkormányzat 12/2005. Kt. sz. rendelete alap-
ján a lakóközösségek igényelhetnek a „vis maior” alapból kamatmentes anyagi se-
gítséget,  illetve az államilag támogatott felújítási célú banki hitelhez kamattámoga-
tást az Önkormányzattól.   
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Az államilag támogatott felújítási célú banki hitelfelvételi pályázat esetében (ahol az 
Önkormányzat az óvadékot biztosítja, illetve 2007-től a kamatterheket is átvállalja) 
nagyobb volumenű felújítások finanszírozására lett lehetőség. A tavasszal, illetve 
ősszel kiírt pályázaton kamatmentes támogatás igényelhető legfeljebb 10 éves fu-
tamidővel. A 2015-ben is kétszer hirdettünk nyilvános pályázatot, amelyre összesen 
5 társasház nyújtott be kérelmet. A megkötött szerződések alapján az óvadékkal 
együtt 8,5 millió forint hitelt vettek fel 10 éves futamidővel. Rendkívüli kamatmen-
tes hitelt 2015-ben hat társasház igényelt.  
 
Az önkormányzat adta ingyenes használatba azt a helyiségcsoportot, ahol a Buda-
pest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala 2013. január 1-jén megkezdte 
munkáját az Attila út 12. szám alatti ingatlanban. A napi működés során láthatóvá 
vált, hogy a hivatal szervezeti egységeinek elhatárolása, az ott dolgozó ügyintézők 
elhelyezése átszervezést igényelt, mivel egyes – szükségből kialakított – munkaál-
lomások nem biztosították a minőségi munkavégzés feltételeit. A hivatali struktúra 
kialakítását követően a munkavégzés, valamint az ügyfélfogadás optimális körül-
ményeit csak a helyiségek bővítésével lehetett biztosítani.  
A Képviselő-testület 2015. márciusi döntésével támogatta a Pauler u. 4. szám alatti 
106 m2 alapterületű üres helyiség ingyenes használatba adását. Így a helyiségcso-
port felújítását követően a Kerületi Hivatal bővülő ügyfélforgalmát igényes, kultu-
rált környezetben tudja fogadni. 
 
 

5. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A korábbi fejezetek során már érintettük ezt a kérdést is, hiszen – például – a kerü-
leti intézmények és a lakóépületek felújításánál már szempont volt az energiataka-
rékosság. Az intézmények energiatakarékos működését elsősorban pályázati forrá-
sokból végeztük el. A kerékpárutak kiegészítésével is a környezetkímélő közlekedé-
si formák elterjedését segítjük elő (ld. Széll Kálmán tér és a Várkert Bazár környé-
ke). Különösen fontos számunkra a vári közlekedés, hiszen a barlangok sérülékeny-
sége és a légszennyezés miatt nagyon érzékeny területről van szó. A vári forgalmi 
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rend megváltoztatása, a turistabuszok behajtásának szabályozása egyben környe-
zetvédelmi intézkedés is. 
 
A már korábban is működő, bevált környezetvédelmi programok mellett újak is 
beléptek a rendszerbe: 
2015 novemberétől a budai Vár és környéke közlekedésének fejlesztését célzó prog-
ram keretében forgalomba álltak az új Karsan ATAK midibuszok. A 16 darab, Eu-
ro 6-os kibocsátási normának megfelelő, dízelmotoros jármű fejlesztésének teljes 
költsége 909 millió forint, amely uniós támogatásból valósulhatott meg. 2016 tava-
szától megjelentek a forgalomban a magyar fejlesztésű „MODULO” elektromos 
kisbuszok is. 
 
Elektromos járművek töltéséhez szükséges berendezéseket telepítettünk a Várne-
gyedben két helyszínen: a Lovas úton és a Várkert Bazár mélygarázsában. A beren-
dezéseket töltő kártyával lehet használni. A kártyákat a Kapisztrán téri Ügyfélszol-
gálati irodán igényelhetik az ügyfelek. A villámtöltőket (kb. félórás töltési idő ele-
gendő!) a Budai Vár és környéke közlekedésének fejlesztését célzó európai uniós 
program részeként, a környezeti fenntarthatóság jegyében helyezték üzembe.  
Az Önkormányzat döntése alapján, elsőként a települések között az e-mobilitás el-
terjedése érdekében ingyenes parkolást engedélyeztünk a zöld forgalmi rendszámú, 
környezetkímélő gépjárművek számára 2015. október 1-től. Ezt a kezdeményezé-
sünket több kerület, majd a Fővárosi Önkormányzat is bevezette saját területein.  
 
 

6. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 
 
A városüzemeltetéshez számos olyan feladat tartozik, amely közérzetünk szem-
pontjából meghatározó. Az itt élők és az ide látogatók komfortérzetét erősen befo-
lyásolja a közterületek rendezettsége, tisztasága, az utak és a zöldterületek állapota. 
Ez magyarázza, hogy a legtöbb elégedetlen levelet, bejelentést éppen ilyen „apró” 
ügyben kapjuk. Ezért kiemelt feladatunknak tartjuk a felmerülő problémák gyors 
megoldását.  
 
A kerület kezelésében lévő utak állapotát folyamatosan ellenőrizzük, az észlelt út-
hibák javítását rövid határidőn belül elvégezzük. Kiemelten kezeljük az útbeszaka-
dások, ütős kátyúk kijavítását. Az elmúlt egy éves időszakban kb. 150 helyszínen 
kellett útkarbantartást végeznünk. A Fővárosi kezelésben lévő úthibákat pedig ha-
ladéktalanul jelezzük a kezelő, a BKK Zrt., illetve a Budapest Közút Zrt.-nek. A táb-
lák, felfestések és egyéb forgalomtechnikai eszközök állapotát folyamatosan ellenő-
rizzük, és szükség szerint pótoljuk, de sajnos, még mindig van arra példa, hogy sa-
ját területén a Budapest Közút Zrt. csak többszöri jelzésre végzi el ezt a munkát. 
  
A Budai Várban 2015-ben – a vári útfelújítások befejeztével – felülvizsgálták és mó-

dosították a forgalmi rendet (koncentrált rakodóhelyek kijelölése, mozgáskorláto-
zott várakozóhelyek megszüntetése, áthelyezése, gyalogosveszélyt jelző táblák, 30-
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as övezet, egyenrangú útkereszteződésekre történő felhívás, járdák levédése 
parkolásgátló oszlopokkal, stb.).  
 
Komoly változást jelentett a kerületben a fővárosi útvonalakra 2015. június 1-től 
bevezetett fizetős parkolási rend, melynek üzemeltetője a Budavári Önkormányzat 
és a Fővárosi Önkormányzat megállapodása alapján a Budavári Kapu Kft. 
 
Folyamatosan végezzük a kerület kezelésében lévő parkok és zöldfelületek, játszó-
terek fenntartását. Figyelemmel kísérjük a kerület területén, de a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévő zöldfelületek állapotát is, és a felmerülő problémákat 
jelezzük az üzemeltetőnek, a Főkert Zrt.-nek. 
 
Sikeres volt a Kertszépítési program, amelynek keretében 150 társasház kapott „termé-
szetbeni” támogatást – növény, föld, virág, mulcs, fűmag formájában – összesen 16 millió 
Ft értékben. 
 
A környezeti tudatosság javítását, a környezetvédő gondolkodás elterjesztését szol-
gálja a Föld Napja, amely alkalomból graffiti-mentesítést végeztünk a Vérmezőn, 
illetve az iskolásokkal a játszótereinket szépítettük, a vári játszóteret sepregettük. A 
graffitik előfordulása különben – a folyamatos ellenőrzésnek és a gyors tisztításnak 
köszönhetően – folyamatosan visszaszorul; általában havi 3-5 helyszínen észlelünk 
kisebb mértékű firkákat. A falfirkák eltávolítása hozzávetőlegesen 1,5 millió Ft-ba 
került az elmúlt évben. 
 
Folyamatosan végezzük a meglévő padok karbantartási munkáit, eltört lécek cseré-
jét. Szükség szerint pótoltattuk a hiányzó hulladékgyűjtőket, több helyszínre kutya-
szemetest raktunk ki. Az elmúlt időszakban kétszáz kisebb-nagyobb utcabútor 
(pad, szemetes, kutyaszemetes, kerékpártámasz) került ki az utakra, terekre. Az 
egyre népszerűbb kerékpáros közlekedés elősegítése érdekében több helyszínen 
telepítettünk kerékpártámaszokat. 
 
 

7. A KÖZTERÜLETEK RENDJE  

 
A közterület-felügyeleti tevékenységünket a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitányság-
gal, az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel és a kerületi Polgárőrséggel 
szoros együttműködésben végezzük. Közvetlen a kapcsolatunk a kerületi Kor-
mányhivatallal, illetve a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal. Ta-
valy ősszel a BRFK Központi Közlekedési Szabálysértési Osztályának vezetője tar-
tott továbbképzést a kerületi közterület-felügyelőknek.  
 

Közterület-felügyelői tevékenységek 

Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet kap a jogosulatlan közterületi értékesítés. 
A közterület-felügyelők tavaly, az idegenforgalmi szezonban folyamatosan jelen 
voltak a Szentháromság téren, és eljártak ezekben az ügyekben. Több tucat esetben 
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elszállíttatták a termékeket, és szabálysértési feljelentést tettek a jogtalanul árusító 
kereskedők ellen.  
 
Március 16-tól a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Irodája intelligens 

térfigyelő kamerarendszert működtet a Lánchíd utca Várkert Bazár előtti szaka-
szán valamint a Szentháromság téren. A kamerarendszer felismeri és rögzíti a köz-
lekedési szabálysértések és szabályszegések tényét (például járdán vagy kerékpár-
úton történő megállás), ami alapján a közterület-felügyelet megteszi a szabálysértési 
feljelentést, illetve kezdeményezi a közigazgatási eljárás megindítását.  
 
Tavaly nyártól heti rendszerességgel köztisztasági bejárásokat tartottunk az FKF, a 
polgárőrség és rendőrség munkatársaival, ősszel pedig kidolgoztunk egy cselekvési 
tervet. Ennek eredményeképpen az év vége felé megtisztítottuk a Gellérthegy olda-
lát, illetve a heti bejárások során nagy mennyiségű szemét kerül el a közterületek-
ről. 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal történt hosszas egyeztetés után elkezdődött a 
Batthyány téren élő hajléktalanok szállón való elhelyezése.  
 

 
8. GONDOSKODÓ ÖNKORMÁNYZAT  
 
Szociális ellátások   
2015 márciusától átalakult a szociális ellátások rendszere: az aktív korúak ellátása a 
Kerületi Hivatal hatáskörébe került át, az ún. jövedelem-kiegészítő támogatásokat 
továbbra is az Önkormányzat biztosítja saját költségvetése terhére. Takarékos és 
céltudatos költségvetési politikánk továbbra is lehetőséget biztosít komplex szociá-
lis támogatási ellátásokra, a korábban megismert szociális ellátások rendszerét to-
vább tudtuk bővíteni.  
 
Teljes segélyezési kifizetések 
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A fenti grafikonból jól látható, hogy az Önkormányzat évről évre jelentős forrást 
szán a szociális támogatásokra, a segélyezési rendszerünket úgy alakítjuk folyama-
tosan, hogy senki ne maradjon támogatás nélkül. 
  
Budavári Egészségkártya 
A közgyógyellátás helyett 2015. március 1-jétől beindítottuk a Budavári Egészség-
kártya-programot, amely havi 6.000 Ft összegű természetbeni támogatást jelent fő-
ként az idős, krónikus betegségben szenvedők számára. A támogatást az Önkor-
mányzat a Budavári Egészségkártyára tölti fel, amely - hasonlóan a Budavári Szoci-
ális Kártyához - csak meghatározott célokra, jelen esetben kizárólag gyógyszer és 
gyógyászati segédeszköz vásárlására használható fel. A kártya valamennyi kerületi 
gyógyszertárban valamint a kerület határán lévő, nagyobb gyógyszertárakban ér-
vényesíthető (a Déli pályaudvarnál és a Mamut Üzletközpontban lévő gyógyszertá-
rak). Jelenleg közel 150 fő rendelkezik ilyen kártyával, az elmúlt közel másfél év 
tapasztalatai azt mutatják, hogy a rendszer jól működik, a támogatottak számára 
nagy segítséget jelent ez az ellátási forma. 
 
Oltási program 
Az Önkormányzat a prevenciós program részeként a védőoltások költségének rész-
beni átvállalásával is támogatást nyújt a kerületben élőknek; újszülöttek esetében a 
három vakcinából álló rotavírus elleni oltást kétharmad részben támogatja az Ön-
kormányzat.  
A 80 éven felüliek esetében a tüdőgyulladás elleni védőoltást biztosítunk, melynek 
teljes költségét átvállalja az Önkormányzat. 
 
Önkormányzati lakásfenntartási támogatás 
A támogatás évente két alkalommal összesen 30.000 Ft segítséget jelent a rászorulók 
számára. A lakásfenntartási támogatásra az a szociálisan rászorult személy jogosult, 
akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, feltéve hogy a lakásfenntartás 
elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 20%-át eléri vagy meg-
haladja. A támogatás közös költség kifizetésére, a lakbér, illetve a rezsiköltségek 
kifizetésére fordítható. 
 
Támogatás mosható nadrágpelenkára  
2015 márciusától az Önkormányzat elindította a mosható nadrágpelenka progra-
mot. A környezettudatos szemlélet erősítésével a gyermeket nevelő, rászoruló csa-
ládoknak segítséget nyújt a mosható nadrágpelenkák megvásárlásához. A támoga-
tást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a nagycsaládosok, a 
tartósan beteg gyermeket nevelők kaphatják meg, valamint azok a gyermekek, 
akiknek ezt az orvos javasolja. A támogatási összeg mértéke rászorultsági alapon, 
sávozva került meghatározásra, a támogatás iránti igényt a gyermek másfél éves 
koráig lehet benyújtani. 
 
Természetesen a továbbiakban is elérhetőek a korábbi szociális ellátási formák is: 
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Gyermek születése esetén az újszülött érkezésével járó kiadásokhoz nyújt támoga-
tást a megemelt összegű születési támogatás, melyet a gyermek féléves koráig ké-
relmezhetnek az I. kerületi szülők. Az egyszeri támogatás összege 75.000Ft. 
 
Az iskolakezdési támogatást évente egyszer, szeptemberben, gyermekenként 
10.000 Ft értékű Erzsébet-utalvány formájában nyújtja az Önkormányzat az I. kerü-
leti lakcímmel rendelkező általános, vagy – a 19. életévét még be nem töltött – nap-
pali tagozatos középiskolás gyermeket nevelő család vagy egyedülálló szülő részé-
re, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülálló szülő esetében a há-
rom és félszeresét. Az Önkormányzat által biztosított szociális tanulmányi ösztön-

díj a rászoruló diákok középiskolai és felsőoktatási tanulmányait segíti.  
 
A szociális kölcsönt azok vehetik igénybe, akik igazolt havi jövedelemmel rendel-
keznek, és rendkívüli élethelyzetbe kerültek, például elemi vagy bűncselekményből 
származó káresemény károsultjai, orvosi segédeszközt kívánnak vásárolni, vagy 
egyéb súlyos élethelyzetbe (például kórházi ellátás, súlyos betegség) kerültek. Az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság az alkalmi átmeneti segélyt szociális kölcsön 
formájában is nyújthatja, amelyet kamatmentesen 12 havi részletben kell visszafi-
zetni. 
 
Az adósságkezelési szolgáltatás célja a szociálisan hátrányos helyzetbe került sze-
mélyek, családok lakhatással kapcsolatos adósságterheinek enyhítése, felszámolása. 
Az adósságkezelés egy főre jutó nettó jövedelemhatára 71.250 Ft, egyedül élők ese-
tén 85.500 Ft, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 99.750 Ft. 
 
A Szociális kártyán havonta felhasználható keretösszeg 10.000,- forint. Az összeget 
a kártyára utaljuk, és csak meghatározott célokra (alapvető élelmiszerek vásárlásá-
ra) használható. 
 
Igényelhető kedvezményes uszodabérlet is: az Önkormányzat együttműködési 
megállapodás alapján 50%-os kedvezményt biztosít az uszodabérlethez a 70. élet-
évüket betöltött nyugdíjasok részére, a három vagy több gyermeket nevelő családok 
részére, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő és kiskorú gyermekei részére. 
 
Rendkívüli élethelyzetekben eseti letelepülési támogatást, krízistámogatást, szoci-
ális kölcsönt, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, temetési segélyt és közteme-
tést is biztosítunk. 
 
Speciális támogatás az időseknek  
Húsvét és karácsony előtt időszaki támogatást nyújt az Önkormányzat a 80 év felet-
tieknek, a rászoruló nyugdíjasoknak és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő családoknak. A támogatás összege alkalmanként és személyen-
ként 8.000 forint, amelyet Erzsébet-utalvány formájában biztosítunk. 
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Ezzel a támogatással évek óta segítjük a kerületi idős polgárokat, az Erzsébet-
utalvány kivezetése esetén is meg fogjuk találni azt a formát, amivel a kerületben 
élőket támogatni tudjuk majd. 
 
 A támogatások megoszlása: 
 
Segély, támogatás 

típusa 

2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 

Aktív korúak ellátása 9.492.911 7.140.154 14.716.000 

 

21.123.000 23.497.000 17.894.597 3.147.000 

Születési támogatás 8.050.000 6.850.000 7.850.000 5.750.000 3.800.000 7.200.000 7.575.000 

Lakásfenntartási támo-

gatás 

288.900 262.800 549.000 2.259.000 8.192.030 6.349.320 3.637.000 

Átmeneti se-

gély/Önkormányzati 

segély 

22.595.332 24.713.817 20.046.000 24.470.000 20.308.715 31.902.337 39.584.000 

Beiskolázási segély 725.350 739.500 804.500 575.000 756.600 1.000.000 850.000 

Temetési segély 3.257.430 4.374.670 3.367.000 2.860.000 2.560.000 2.282.787 1.739.100 

Közgyógyellátás 5.240.074 7.246.324 5.773.000 4.528.000 3.043.258 3.295.422 517.000 

Rendkívüli gyermekvé-

delmi támogatás 

1.428.500 2.072.500 4.717.000 5.369.000 7.216.450 7.070.660 6.735.000 

Szociális tanulmányi 

ösztöndíj 

917.200 903.000 860.000 834.200 482.400 1.398.080 1.710.000 

Adósságkezelési tá-

mogatás 

123.096 2.515.782 4.246.000 6.154.000 3.293.251 3.211.785 1.578.000 

 

 
Hajókirándulás az Idősek Napján 
Kerületünkben a már hagyománynak számító Idősek Napjára szervezett kirándulás 
tavaly is megvalósult. Több száz kerületi nyugdíjas vett részt hajókiránduláson, 
melynek végállomása Nagymaros volt, ahol egy rövid városnézésre is sor került. 
Karácsonykor ajándékutalvánnyal és a Várkert Bazárban rendezett ünnepséggel 
köszöntöttük a kerület idős, egyedülálló polgárait. Nyáron a zamárdi üdülőben biz-
tosítunk kedvezményes nyaralási lehetőséget.  

 
Gondozási Központ 
Az idősek és szociálisan rászorulók ellátást a Gondozási Központon keresztül bizto-
sítjuk az itt élőknek. A központ szolgáltatásait 14 szociális gondozó és 1 vezető 
gondozó biztosítja. A kliensszám az utóbbi években folyamatos emelkedést mutat. 
A központhoz tartozik a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás, valamint a szociális étkeztetés.  
 
A házi segítségnyújtás a kerületi lakosok részére saját lakókörnyezetükben biztosít-
ja az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást. Azokat gondozzuk ottho-
nukban, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk sem gondos-
kodnak, illetve akiknek a nappali vagy bentlakásos intézményben történő ellátása 
nem biztosítható. Az ellátásért – jövedelemtől függő – térítési díjat kell fizetni.  
 
A házi segítségnyújtás szolgáltatásai: 
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 személyes higiénia: fürdetés, mosdatás, öltöztetés, pelenkacsere, hajápolás, 
borotválás, hajvágás, testápolás, 

 háztartási segítség: vásárlás, takarítás, szemét levitele, csekk befizetése, 

 vérnyomásmérés, vércukorszint ellenőrzés, diéta ellenőrzése,  

 gyógyszer felíratás-, kiváltás, gyógyszerszedés felügyelete, 

 szociális ügyintézés, kapcsolattartás hozzátartozókkal, házi orvossal 

 mentális gondozás, 

 személyszállítás (szakrendelésre, kórházba). 
 
Bár a szociális alapszolgáltatások közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ki-
került, finanszírozását – pályázati forrásból és az Önkormányzat hozzájárulásából – 
fenntartjuk, mivel a kerületben igény van erre a szolgáltatásra. Jelenleg 50 készülék-
re van működési engedélyünk. A képviselő-testület döntése értelmében 2016. július 
1-jétől megújítjuk ezt a szolgáltatást: az intézmény kapacitását 200 főre emeltük, a 
készülékeket pedig olyan korszerű mobil eszközzel váltjuk ki, amely GSM, GPS, 
GPRS technológiával lehetővé teszi a gyors és hatékony segítségnyújtást. Az új ké-
szülékek, melyek a mostanihoz képest elesés-érzékelő funkcióval rendelkeznek és 
kétirányú hangkommunikációra, vagyis a diszpécserközponttal való párbeszédre 
képesek, azonnali reagálást, segítségnyújtást tesznek lehetővé, ezáltal akár életeket 
menthetnek meg. 
 
Szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azok számára, 
akik életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt erről nem képesek gondos-
kodni. Lehetőség van az étel helyben fogyasztására, kiszállítására és személyes elvi-
telére.  
 
Idősek nappali ellátása 
Az idősek nappali ellátását az idősek klubjaiban végezzük:  
I. sz. Idősek Klubja (1015 Budapest, Hattyú u. 16.) 
II. sz. Idősek Klubja (1013 Budapest, Roham u. 7.) 
III. sz. Idősek Klubja (1011 Budapest, Fő u. 31.). 
 
Ellátási feladatok: 

 étkeztetés,  

 szabadidős programok,  

 egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése, 

 hivatalos ügyek intézése és segítése, 

 életvezetés segítése, 

 mentális gondozás, 

 közösségi programok szervezése.  
Az idősek nappali ellátása bevált és igényelt gondozási forma, amit az is mutat, 
hogy kihasználtsága 110%-os. Sokan igénylik a televíziós adásokat, a számítógép és 
az internet elérhetőségét, valamint a különböző audiovizuális eszközök alkalmazá-
sát. A továbbiakban is fenn kívánjuk tartani a nappali ellátás ingyenességét, mert a 
térítési díj bevezetése kiszorítaná a rosszabb anyagi helyzetben élőket.  
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Egészségügyi ellátás 
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata a jelenlegi OEP-finanszírozás 
és az önkormányzati támogatás mellett gazdaságilag stabil intézmény, ahol kerüle-
tünk lakosai magas színvonalú, könnyen hozzáférhető ellátásban részesülnek. Fon-
tos kiemelni, hogy a járóbeteg-szakellátás fenntartása nem helyi önkormányzati fe-
ladat, a képviselő-testület azonban egyértelműen kinyilvánította, hogy az ellátást 
mint önként vállalt feladatot a továbbiakban is biztosítani kívánja. A Maros utcai 
szakrendelő felújítására folyamatosan nagy figyelmet fordítunk. Ennek eredménye-
ként fokozatosan megújult az épület.  2015-ben a szakrendelő mosdóhelyiségeinek a 
felújítása történt meg; idén pedig, várhatóan június végére készül el a várók klíma- 
és szellőztető rendszere, így az idei kánikulában már hűvös és kellően átszellőzte-
tett váróterek állnak a betegek rendelkezésére. 
 
Az egészségügyi alapellátás helyiségeit is folyamatosan fejlesztjük, újítjuk; az el-
múlt időszakban a Csalogány utcai felnőtt-háziorvosi rendelő nyílászáróinak cseré-

jére valamint a rendelők klimatizálására került sor.  
 
Esélyegyenlőség biztosítása  
Nagy figyelmet fordít az Önkormányzat az esélyegyenlőség biztosítására. Lehető-
ségeink szerint szeretnénk elősegíteni, hogy a fogyatékkal élők is teljes életet élje-
nek. Éppen ezért akadálymentes közlekedést kívánunk biztosítani: a Budai Várba 
már liftekkel is fel lehet jönni, így a kerekes székkel vagy babakocsival közlekedők 
is könnyebben megközelíthetik a Várat.    
 
Az intézmények felújításánál az egyik kiemelt terület az akadálymentesítés folyta-
tása. Mint ismert, az elmúlt 10 évben jelentős lépések történtek ezen a területen: lift 
létesült a Maros utcai rendelőben és a Lisznyai utcai Általános Iskolában, illetve 
valamennyi intézményben akadálymentes vizesblokkok kerültek kialakításra.  
Azon tíz intézmény számára pedig, ahol az épület adottságai nem teszik lehetővé 
az akadálymentesítést, lépcsőfeljárót biztosítottunk. 
 
A Könyvet házhoz szolgáltatással segítjük, hogy az idős, mozgásukban korlátozot-
tak számára is elérhetők legyenek a könyvtári szolgáltatások. A dokumentumokat, 
könyveket, újságokat valamint ezek használatát segítő eszközöket a Budavári Szo-
ciális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ gépkocsijával házhoz szállítjuk. Ta-
vasszal újítottuk meg együttműködési megállapodásunkat a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárral. 
 
A 2014/2015-ös tanév második félévétől a gyermekek számára a Mozgássérült Em-
berek Önálló Élet Egyesülettel közösen érzékenyítő órákat tartunk az iskolákban. 
Az osztályfőnöki órák keretében az egyesület tagjai, mozgássérültek, látás- és hal-
lássérültek beszélgetnek a diákokkal, és különböző szituációs játékok segítségével 
ismertetik meg helyzetüket. A gyermekeknek a jelnyelv alapjait is megtanítják. Cé-
lunk, hogy a gyermekek az érzékenyítő foglalkozások után megértőbben és segítő-
készebben viszonyuljanak és felnőttként is nyitottabbak legyenek a sérült emberek 
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iránt. A jó tapasztalatok alapján a következő tanévben is szeretnénk folytatni ezt a 
programot. 
 
 
Bölcsődei ellátás 
A gyermekeknek napközbeni ellátását a Budavári Önkormányzat az Egyesített Böl-
csődei keretben, három helyen látja el. A bölcsődék irányítása egységes, integrált, 
szakmai programjaik fővárosi elismertségnek örvendenek. Célunk a családban élő 
gyermekeket az igényekhez igazítva, magas színvonalon ellátni.  
 
Mindhárom bölcsődénkben helyben főznek, a korszerű táplálkozási elvek figye-
lembevételével. Az étkezési térítési díj a nyersanyagnorma ÁFA-val növelt összege, 
amely 2016-ban 420 forint. A gyermekvédelmi törvény alapján ingyenes ellátásban 
részesülnek azok, akiknek családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap; 
50%-os, kedvezményes ellátásban részesülnek a három- vagy többgyermekes csalá-
dok és a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek. 
 
A kormányzati döntések értelmében 2015 szeptemberétől a tartósan beteg, fogyaté-
kossággal élő gyermekek, a három- vagy több gyermekes családok és azon egy 
vagy két gyermeket nevelő családok gyermekei, ahol a családban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-
át (ez az összeg 2016-ban 89.408 forint), a bölcsődékben illetve az óvodákban ingyen 
vehetik igénybe az étkezést. 

 
A bölcsődei ellátásnál egyértelműen elsőbbséget élveznek az I. kerületben állandó 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a 
kerületben élő családok gyermekei. A döntés előtt a Népjóléti Csoport minden eset-
ben környezettanulmányt készít. A rászorultság döntő szempont. A gyermekek 
számának növekedését látva, tavaly egy új csoportszobával bővítettük az Iskola 
utcai bölcsődét. Ez plusz 12 gyermek elhelyezésére ad lehetőséget. 
 
Az idei – 2015/2016-os – nevelési évben a fent említett szempontok érvényesítésével 
minden I. kerületben élő gyermek részére tudtunk férőhelyet biztosítani. 
 
Óvodai ellátás 
A kerületi óvodai férőhelyszám jelenleg kielégíti a kerületben ténylegesen élők igé-
nyeit. A 2015. szeptember 1-jétől bevezetett – három éves kortól – kötelező óvodai 
ellátás biztosítása nem okozott problémát az intézménynek; minden I. kerületben 
élő kisgyermeket el tudtuk helyezni valamelyik óvodában. 
A bölcsődei és óvodai ellátás mellett a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítunk 
az alternatív napközbeni ellátások, így a kerületben működő családi napközik tá-
mogatására. 
 
Család- és Gyermekvédelmi Központ 
A vonatkozó jogszabályok változásai miatt átalakult a Gyermekjóléti Szolgálat mű-
ködése. Az első és leglényegesebb változást az jelentette, hogy szolgálatunk 2016. 
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január elsejétől Gyermekjóléti Központtá alakult, amely változás egyebek mellett 
négy új szolgáltatás bevezetését is jelentette. A kórházi és az utcai szociális munka, 
a kapcsolattartási ügyelet és a gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat 
bevezetésével sokkal komplexebb módon tudjuk segíteni az I. kerület lakosságát. 
 
 

9. KULTURÁLIS ÉLET  
 
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 prog-
ramokat találjanak a kerületi intézményekben.  
 
9.1. A Budavári Művelődési Házban többek között gyermekfoglalkozások, Török 
Ádám vezetésével Mini Klub, Sebő Klub, Misztrál klub várja a látogatókat. A műve-
lődési ház egyik „védjegye” a BemRockpart. Az idei programok közül kiemelkedik 
a Jubileumi Fesztivál (június 16-18.), amelynek keretében kerül sor a XIII. Tabáni 
Népzenei Fesztiválra, irodalmi-zenei estekre, valamint a Bem Rockpart meghatáro-
zó fellépőjének, a Tolcsvay Triónak koncertjére. 
 
9.2. A Tabán mozit az Önkormányzat közreműködése mentette meg a bezárástól. A 
több évtizede működő Budavári Filmklub rendszeres filmsorozatokkal, estekkel 
jelentkezik. 2016 januárjában indítottuk el a Tabán Kinotékában azt az ingyenes 
programsorozatot, melynek keretében minden jeles ünnephez kapcsolódóan egy 
filmvetítésre és utána egy kötetlen beszélgetésre került sor. A nagy sikerre való te-
kintettel a sorozatot ősztől folytatni kívánjuk. 
 
9.3. A Várnegyed Galéria a megnyitása óta eltelt időben a kerület képzőművészeti 
életének rangos képviselőjévé vált. „Befogadó” intézmény, amelynek programját 
elsősorban a kerületiek látogatják, de a kiállított munkák ennél sokkal szélesebb 
körből, gyakran külföldről, többnyire testvérvárosainkból érkeznek. Így történt ez 
tavaly ősszel is, amikor a székelyudvarhelyi vizuális alkotók (képző- és iparművé-
szek) a grUnd című kiállításon mutatkoztak be. Láthattuk még Vinczellér Imre 
(Prima-díjas festőművész, a Francia Művészeti Akadémiai Társaság tagja), Lendva-
vidéki képzőművészek, id. Blaskó János festőművész és Blaskó János szobrász kiál-
lításait.  
 
9.4. Népszerűek a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány szalonjai: a Budavári Ze-

nei Szalon és a Márai Szalon továbbra is várja az érdeklődőket. A több mint 10 éve 
működő Márai Szalon tavaly tartotta jubileumi, 100. összejövetelét. A kulturális 
rendezvény egyben társasági program is, amelynek komoly és stabil törzsközönsé-
ge van.  
 
9.5. A Nyárbúcsúztató Bál tavalyi fellépője a legendás Skorpió együttes volt, idén 
reményeink szerint az R-Go ad majd koncertet ezen az alkalmon. 
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9.6. Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe a Budai Várban 
Szeptember első hétvégéjén a könyveké, az íróké és az olvasóké a főszerep a Budai 
Várban. A Könyvünnep sikerét jelzi, hogy eleinte megjelenő 10-15 könyves stand 
már évek óta 25-30 körüli megjelenésre emelkedett, a látogatók az egész ország te-
rületéről érkeznek, valamint a rendezvény a 3. legjelentősebb fővárosi irodalmi 
eseménnyé nőtte ki magát a tavaszi Könyvfesztivál, és a júniusi Ünnepi Könyvhét 
mellett. Minden évnek van egy-egy kiemelt eseménye, évfordulója, tematikája (pl. 
Biblia Éve, Reneszánsz Éve), amely az irodalmi élet egy neves szereplőjéhez vagy 
történelmi eseményhez kapcsolódik. Az eddigi alkalmakon olyan neves írók, mű-
vészek emelték a rendezvény fényét, mint Jókai Anna, Jankovics Marcell, Kányádi 
Sándor, Tandori Dezső, Lackfi János, Csoóri Sándor, Czakó Gábor.  
A Könyvünnep tematikájához kapcsolódóan a meghívott vendég mindig egy-egy 
tájegység, régió, város, mely ezen az alkalmon ízelítőt ad az ott született írók, költők 
munkásságából, ismerteti hagyományait és táncos produkcióban mutatja be az 
adott tájegység jellegzetességeit. 
A rendezvénysorozat díszvendége tavaly Csángóföld volt. A könyvünnep alatt az 
Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
különleges tárlatvezetést szervezett. A Magdolna-toronyba ingyen lehetett felmenni 
a Szentháromság téren vásárolt könyv mellé kapott karszalaggal. A Virággyöngy 
Moldvai Csángó Kisegyüttes a gyermekek örömére autentikus moldvai népzenével 
és népmesével lépett fel. Mátyás királyról bábelőadást tartottak, ami nem véletlen, 
hiszen ekkor nyitották meg a Mátyás király játszóteret. Idén a Hajdúságé lesz a fő-
szerep. 
2011 óta adjuk át ünnepélyes keretek között a Budavári Tóth Árpád Műfordítói 

Díjat. Az Önkormányzat által, Tóth Árpád születésének 125. évfordulójára alapított 
díjat azok az alkotók, műfordítók kaphatják meg, akik tevékenységükkel gazdagí-
tották a magyar kultúrát, illetve hozzájárultak annak nemzetközi megismertetésé-
hez. A páratlan években az idegen nyelvről magyarra fordítókat díjazzuk (Tandori 
Dezső, Lator László, Zsille Gábor), páros években a magyar irodalmat más nyelvre 
fordítók kapnak elismerést (Ove Berglund - svéd, Lorand Gaspar - francia). 
 
9.7. November végétől ismét megrendeztük Adventi koncertsorozatunkat. A Vá-
rosházán, Advent első vasárnapján az Excanto zenekar és Hacki Tamás füttyvirtuóz 
adott koncertet „Évszázadok magyar zenéje” címmel. A második alkalommal az 
Orfeo zenekar és a Purcell kórus adta elő Bruhns & Buxtehude műveit, a harmadik 
vasárnap a Seven Houses gospelkórus és zenekar lépett fel Gospel karácsony cím-
mel, a negyedik vasárnap pedig Berecz András énekes, mesemondó fellépésének 
örülhetett a közönség.  
 
9.8. Folytatódott a zenei műfajok sokaságával kibővült hagyományos „Beethoven 

Budán” koncertsorozat. Május 5. és 8. között több helyszínen zajlottak a koncertek. 
A nyitóhangversenyen a Budavári Önkormányzat által készíttetett Graf fortepiano 
kópiát szólaltatta meg a világhírű Malcolm Bilson, akinek tudását és tehetségét már 
többször is megcsodálhatta a Beethoven-emlékkoncertek közönsége.  Az Orfeo Ka-
marazenekar ezúttal Berecz Mihály zongoraművésszel lépett fel, Vásáry Tamás pe-
dig Beethoven-szonátaestjén zenén túli történetekkel is meglepte a közönséget. A 
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Hagyományok házában Szalonna és bandája mutatta be a korabeli nép- és cigány-
zenét, amellyel Beethoven is találkozhatott. A Várkert Bazárban Beethoven dalla-
maira Balázs János, Lajkó Félix, Ferenczi György és Balogh Kálmán improvizált. A 
zárókoncerten léptek fel az idei fesztiválra először kiírt kadenciaverseny győztesei: 
Szüts Apor, Kiss Péter és Mester Dávid a Budafoki Dohnányi Zenekarral.  
 
9.9. Néhány évfordulóról külön is szólnunk kell. Idén március 25-én emlékeztünk 
Bartók Béla születésének 135. évfordulójára. A Költészet napján, április 11-én Jó-
kai Anna,  
Kossuth-nagydíjas író, a nemzet művésze mondott beszédet Márai Sándor házánál, 
a Logodi utca sarkán. Június 4-én koszorúzással egybekötött megemlékezést tartot-
tunk a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. A megemlékezésen Lőte Attila 
színművész Weöres Sándor sorait olvasta fel, majd kalotaszegi muzsika hangzott el 
a Békás Együttes előadásában.  
 
9.10. Elismerések 
A kerület legrangosabb kitüntetését az idén Rabati Magda történelemtanár, törté-
nész-kutató, író kapta meg. Budavár legújabb díszpolgárának avatására május 20-
án került sor a Városháza dísztermében 
 
Június 3-án átadták a Virág Benedek díjat is. A díjat olyan, az I. kerületben kiemel-
kedő oktató-nevelő munkát végző pedagógus kaphatja meg, aki áldozatos munká-
jával hozzájárul a gyermekek eredményes neveléséhez, az oktató-nevelő munka 
megújulásához, és legalább öt éve az önkormányzat területén működő oktatási-
nevelési intézményben tevékenykedik. Az idén, Szakács Ágnes, a Batthyány Lajos 
Általános Iskola intézményvezetője mellett Zsolt Péterné Tóth Andrea, az Egyetemi 
Katolikus Gimnázium és Kollégium angol- magyar szakos tanára is elnyerte a díjat. 
 
9.11. Testvérvárosi kapcsolatok 
A 11 településsel ápolt testvérvárosi együttműködések egyik fő célja a határon túli 
magyar városokkal kiépített hálózat fenntartása és továbbfejlesztése, koncentrálva 
elsősorban Budavár és a külhoni magyar közösségek sokoldalú kapcsolatainak ápo-
lására, a testvér-települési együttműködéseken keresztül a magyar nemzeti azonos-
ságtudat erősítésére. A másik fő szándék a közép-európai országok fővárosainak 
belvárosi kerületeivel való együttműködések fejlesztése. Március 15-én Piotr 
Kazimierczak Varsó I. kerületének polgármestere és Andrij Baloga, Munkács pol-
gármestere is beszéddel tisztelte meg nemzeti ünnepünket, és koszorút helyeztek el 
a Dísz téren. 

Idén három településsel, Zentával, Lendvával és Marlow-val ünnepeljük a testvér-

városi kapcsolatfelvétel 10. évfordulóját. Az ünnepi év keretében kulturális prog-
ramokon, kiállításokon, koncerteken keresztül ismerhetjük meg jobban egymás kul-
túráját.  

A május 6. és 8. között megrendezett testvérvárosi találkozóra a Visegrádi Együtt-
működés tagországai és Ausztria fővárosainak történelmi kerületeit képviselő 
városvezetőket hívtuk meg. Az ötoldalú találkozó alkalmával rendezett május 7-i 
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konferencián a történelmi városrészek polgármesterei előadások és kerekasztal-
beszélgetés keretében megvitatták az aktuális kulturális és társadalmi eseményeket, 
a közös városi problémák kezelését. A szakmai nap keretében szándéknyilatkozatot 
írtak alá, melyben leszögezték, hogy a Bécs, Budapest, Pozsony és Prága belvárosa-
inak vezetői által 2007-ben aláírt négyoldalú megállapodást Varsó Belvárosával ki-
bővítik. A közös célok között szerepel, hogy kölcsönös érdekeken alapuló, szoros 
együttműködést alakítsanak ki a turizmus fejlesztésére, a turizmushoz kapcsolódó 
közlekedési és infrastrukturális tapasztalatok cseréjére, a műemlékvédelem terüle-
tén szerzett ismeretek megosztására, hagyományaik ápolására és bővítésére, vala-
mint a polgárok és a civil szervezetek kapcsolattartásának segítésére. Megállapod-
tak továbbá arról is, hogy évente találkozni fognak ebben a körben. 

 


