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Kedves
Terézvárosiak!
Sokszor a legfontosabb telefonszámokat,
e-mail-címeket hirtelen csak a kezem ügyébe eső fecnire jegyzem fel. Aztán persze
amikor kellene, sehol sem találom azt az elérhetőséget, amire a legnagyobb szükségem
lenne. Ezt a füzetet azért raktuk össze, hogy
önök ne járjanak így, ne kelljen keresgélni az
elérhetőségeket, hanem legyen meg egy helyen mindig minden, ami Terézvárost jelenti,
ami a kerületi ügyintézéshez kell.
Ebben a füzetben ott van a polgármesteri hivatal minden fontos elérhetősége. Egy
helyen megtalálható az összes bölcsődénk,
óvodánk címe, baj esetére az orvosi ügyeletek, rendelőnk telefonszámai, azok a szervezetek, melyek a családsegítésben, idősgondozásban nélkülözhetetlenek. De egy helyre
gyűjtöttük azt a rengeteg támogatást is,
amit igényelhetnek a kerületben, ha baj van,
ne habozzanak tehát böngészni, és segítséget kérni tőlünk.
Az a célunk, hogy a kerületben élők a lehető
legkönnyebben el tudjanak érni bennünket,
önkormányzatot. Ki-ki úgy, ahogy az számára a legmegfelelőbb: levélben, e-mailben,
telefonon vagy akár személyesen.
Önökért vagyunk, forduljanak hozzánk bizalommal!

Soproni Tamás
polgármester

A polgármesteri hivatal
A polgármesteri hivatal központi elérhetőségeire érkező megkeresések az illetékes
osztályokhoz, alpolgármesterekhez vagy
a polgármesterhez kerülnek, és azokra az
érintettek rövid időn belül válaszolnak. Akkor hívja a központi számot, ha nem tudja,
hogy ügyében melyik osztály lehet az illetékes.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Itt lehet hozzájutni az ügyintézésekhez szükséges nyomtatványokhoz,
parkolási engedélyhez, konténer elhelyezéséhez előírt közterülethasználati
hozzájáruláshoz, és itt lehet leadni az
ügyintézésekhez a kérelmeket, iratokat, továbbá a talált tárgyakat.
1067 Budapest, Eötvös u. 4.
telefonszám: +36 1 351 8939
nyitvatartás:
hétfő: 08:00-18:00
kedd: 08:00-16:00
szerda: 08:00-16:30
csütörtök: 08:00-16:00
péntek: 08:00-13:30

IGAZGATÁSI ÉS ANYAKÖNYVI OSZTÁLY

POLGÁRMESTERI HIVATAL
1067 Budapest, Eötvös utca 3.
telefonszámok: +36 1 342 0905,
+36 1 342 0906, +36 1 342 0907,
+36 1 342 0908
fax: +36 1 322 1832
e-mail: hivatal@terezvaros.hu,
onkormanyzat@terezvaros.hu
ügyfélfogadás:
hétfő: 13:30-18:00
kedd: zárva
szerda: 08:00-16:30
csütörtök: zárva
péntek: 08:00-11:30
Soproni Tamás polgármester
telefonszám: +36 1 351 7967
fax: +36 1 322 5202
e-mail: polgarmester@terezvaros.hu
dr. Mogyorósi Sándor jegyző
telefonszám: +36 1 351 7965
fax: +36 1 351 8934
e-mail: jegyzo@terezvaros.hu

ADÓÜGYI OSZTÁLY
Az adóhatósági feladatokat látja el,
így egyebek mellett adókivetéssel és
-behajtással összefüggő ügyekkel,
adócsökkentési és részletfizetési kérelmekkel,
adóigazolás-kérésekkel
lehet hozzájuk fordulni.
megbízott osztályvezető:
Virágh Zoltán
telefonszám: +36 1 351 8936
e-mail: viragh.zoltan@terezvaros.hu

FŐÉPÍTÉSZI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI IRODA
Ez az osztály felel a városrendezési
és építési szabályzatok, szabályozási
tervek elkészítéséért és korszerűsítéséért, képviseli az önkormányzat
településfejlesztési, szabályozási, építészeti és örökségvédelmi érdekeit. A
főépítészi irodához tartoznak a kertészeti és környezetvédelmi feladatok,
valamint a közterületi rendezvények
zajkibocsátási engedélyezése is.
osztályvezető: Matus István
telefonszám: +36 1 351 7968
e-mail: foepitesz@terezvaros.hu

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvitás ügyekben, hagyatéki eljárásban,
valamint születési, bejegyzett élettársi, házassági, halotti anyakönyvet
érintő, továbbá állampolgársági és
honosítási ügyekben lehet az osztályhoz fordulni. Ők látják el a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő
magatartásokkal, sőt az állattartással,
állatok védelmével összefüggő feladatokat is.

KERESKEDELMI OSZTÁLY
Kereskedelemhez, vásárok tartásához
szükséges engedélyek, rendezvénytartási engedélyek, telepengedélyezés, szálláshely-szolgáltatáshoz szükséges működési engedélyek ügyében
ehhez az osztályhoz lehet fordulni.
Ők vizsgálják ki a fenti tevékenységek
működésével összefüggő panaszokat
és bejelentéseket is.
osztályvezető:
Perényi Lászlóné
telefonszám:
+36 1 342 0905/2185-ös mellék
e-mail: perenyi.laszlone@terezvaros.hu

HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI
FŐOSZTÁLY
A főosztály az egészségügyi, gyámhivatali, szociális, köznevelési és közművelődési feladatokat látja el. Ide
tartozik a szociális és gyermekvédelmi osztály, amelyhez segélyekkel
kapcsolatos kérdésekben, támogatási kérelmekkel és a siófoki üdültetés
ügyében is lehet fordulni.
osztályvezető: a főosztályvezetői feladatokat dr. Preczlik Gábor, a szociális és gyermekvédelmi osztály vezetője látja el
telefonszám:
+36 1 342 0923/2153-ös mellék
e-mail: preczlik.gabor@terezvaros.hu

VÁROSÜZEMELTETÉSI
FŐOSZTÁLY

TULAJDONOSI FŐOSZTÁLY
Az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérbeadásához
és értékesítéséhez kapcsolódó bérbeadói, tulajdonosi teendőket látja
el. Többek között ide tartozik a társasházak támogatásával összefüggő
feladatok ellátása, a társasházi pályázatokhoz kötődő feladatok.
osztályvezető: Virágh Zoltán
telefonszám: +36 1 351 8936
e-mail: viragh.zoltan@terezvaros.hu

TELEPÜLÉSKÉPI OSZTÁLY
Ingatlan rendeltetésének megváltoztatásáról szóló bejelentéssel, építési
tevékenység megkezdéséhez szükséges településképi bejelentéssel,
zajvédelemmel, valamint parkolóhelymegváltás ügyében ehhez az osztályhoz lehet fordulni.
osztályvezető: Dudás Mónika
telefonszám: +36 1322 0619
e-mail: dudas.monika@terezvaros.hu

A közterületek hasznosítását érintő,
például pavilon kihelyezésére, vállalkozási célú rendezvényekre, vásárokra, vendéglátóterasz kialakítására vonatkozó kérelmekkel ehhez a
főosztályhoz lehet fordulni. Itt végzik
a kerületi közutak és közterületek kezeléséhez kötődő feladatokat, kezelik
az ezekkel kapcsolatos panaszokat,
valamint ellátják a hulladékgazdálkodási feladatokat is.
főosztályvezető: dr. Bodó Krisztina
telefonszám: +36 1 351 7969
e-mail: bodo.krisztina@terezvaros.hu
varosuzemeltetes@terezvaros.hu

FENNTARTHATÓSÁGI ÉS
RÉSZVÉTELISÉGI OSZTÁLY
A kerület környezeti állapotának
védelméért, megóvásáért, valamint
a társadalmi részvétel növeléséért
felelős osztály.
főosztályvezető:
Rigó István, főkertész
telefonszám:
+36 1 342 0905/2222-es mellék
e-mail: rigo.istvan@terezvaros.hu

TERÉZVÁROS MAGAZIN
– SZERKESZTŐSÉG
1068 Budapest, Hunyadi tér 4.
(bejárat az Eötvös utcai oldalon)
e-mail: sajto@terezvaros.hu
nyitott órák:
hétfő: 11:00-14:00
csütörtök: 13:00-17:00

PROJEKT KOORDINÁCIÓS
OSZTÁLY
A kerület fejlesztési céljainak ös�szefogása, koordinálása, fejlesztési
projektek nyomon követése, éves
fejlesztési tervjavaslat összeállítása.
főosztályvezető: Herbai Csilla
telefonszám:
+36 1 342 0905/2422-es mellék
e-mail: herbai.csila@terezvaros.hu

A szociális ellátórendszer intézményei
és az elérhető szociális támogatások

Szociális támogatások
Támogatás neve

A terézvárosi önkormányzat szociális
intézményei gondoskodnak azokról a
helyiekről, akik átmeneti vagy tartós
segítségre szorulnak. Intézményeink
mindegyikében felkészült és elhivatott
szakemberek dolgoznak. A képviselő-testület a hivatalban dolgozó szakemberekkel együttműködve igyekszik
olyan támogatási rendszert kidolgozni,
amellyel a lehető legszélesebb körnek,
a lehető legtöbb problémára tud segítséget nyújtani.

TERÉZVÁROSI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
- TCSGYK

Babacsomag

Minden olyan terézvárosi újszülöttet megillet, akinek legalább
egyik szülője legalább 1 éve a
kerület lakosa. A babacsomagot nem kell külön igényelni,
mindenkinek jár, aki jogosult
születési támogatásra. A csomagokat negyedévente osztja ki az
önkormányzat, ennek módjáról
levélben kapnak tájékoztatást a
szülők.

Terézváros
újszülöttje

Terézváros újszülöttje címet kap
az önkormányzattól az a gyerek,
aki az adott év június 6-án (vagy
az ahhoz legközelebbi időpontban) születik.

1068 Budapest, Király u. 82.
telefonszám: +36 1 344 6060,
+36 1 344 6064
e-mail: kozpont@tcsgyk.hu

1065 Budapest, Podmaniczky u. 18. I/6.
telefonszám: +36 1 311 2230
e-mail: iroda@terezeno.hu

TERÉZVÁROSI NAPPALI
MELEGEDŐ

1. számú gondozási központ:
1061 Budapest, Király utca 38.
2. számú gondozási központ:
1068 Budapest, Benczúr u. 35/c.
telefonszám: +36 1 413 6601
e-mail: tegosz@tegosz.hu

Születési
támogatás

Minden olyan terézvárosi újszülöttet megillet, akinek legalább
egyik szülője legalább 1 éve a
kerület lakosa. A támogatási
igényt a gyerek születését követő 90 napon belül kell benyújtani
a polgármesteri hivatalhoz.

Fiatalok
életkezdési
támogatása

A terézvárosi önkormányzat
a Start-számlával rendelkező
újszülötteket egyszeri, 42.500
forintos támogatással segíti.
Az életkezdési támogatás iránti
kérelmet a gyerek születését
követő egy éven belül lehet
benyújtani.

1067 Budapest, Eötvös u.21.
telefonszám: +36 1 312 2217
e-mail: szert.zoltan@maltai.hu

SZOLIDARITÁSI KÖZPONT
1068 Budapest, Szófia u. 7.
telefonszám: +36 1 342 0904
e-mail: varga.laszlone@terezvaros.hu

TEGOSZ BENCZÚR UTCAI
IDŐSEK KLUBJA
Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 35/C
telefonszám: +36 1 342 4826
e-mail: tegosz@tegosz.hu

Feltételek

ÚJSZÜLÖTT/CSECSEMŐ

TERÉZVÁROSI ÉRTELMI
FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI
OTTHONA - TERÉZÉNÓ

TERÉZVÁROSI GONDOZÓ
SZOLGÁLAT - TEGOSZ

Támogatás
tartalma

Támogatás leírása

pelenkázótáska, fürdőlepedő,
mosható pelenka,
babaétkészlet, előke,
fürdetéshez való játék, tájékoztatófüzet,
írható hűtőmágnes,
könyv

60 000 forint értékű
utalvány

- az újszülött terézvárosi állandó lakcímmel rendelkezik
- legalább egyik szülő
legalább egy éve
terézvárosi állandó
lakcímmel rendelkezik
- az újszülött terézvárosi állandó lakcímmel rendelkezik
- adott év június 6-án
(vagy ahhoz legközelebbi időpontban)
születik
- az újszülött első
bejelentett lakóhelye
Terézváros

60 000 forint

- legalább egyik szülő
a gyerek születését
megelőzően minimum 365 nappal már
terézvárosi lakcímmel
rendelkezett, és életvitelszerűen itt él
- Start számla
- egy éven aluli
gyerek

42 500 forint

- a gyerek, illetve
legalább egyik szülő
terézvárosi állandó
lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen itt él

ÓVODÁS
Óvodás
csomag

Az első óvodai évüket kezdő
gyerekek kapják.

hátizsák, kulacs,
gyurma, színesceruza, játéknyomda,
hűtőmágnes, alkoholos filc

Terézvárosi óvodában első óvodai évét
kezdő gyerek kapja
ajándékba, igényelni
nem kell.

Támogatás neve

Támogatás leírása

Támogatás
tartalma

Feltételek

Támogatás neve

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS

Az általános iskola első osztályát
kezdő gyerekek kapják.

Terézvárosi általános iskolában első
osztályt kezdő diák
kapja, igényelni nem
kell.

Iskolás csomag
(5. osztályt
kezdők)

Az általános iskola ötödik osztályát kezdő gyerekek kapják.

tornazsák, 50 kaland
könyv, A világ
műanyag nélkül
könyv, pendrive,
szövegkiemelő,
diákigazolvány-tartó,
vonalzókészlet,
kulcstartó, ördöglakat

Terézvárosi általános
iskolában ötödik
osztályt kezdő diák
kapja, igényelni nem
kell.

Terézvárosi
tanulmányi
ösztöndíj

Tanulmányi átlag, valamint
szociális rászorultság alapján
kaphatják meg terézvárosi
általános iskolák felső tagozatos
diákjai, továbbá terézvárosi
szakközépiskolai, szakgimnáziumi, gimnáziumi tanulók.

havi 35 000 forint
12 hónapon keresztül

- terézvárosi általános
iskolában tanuló,
felső tagozatos diák
- terézvárosi bejelentett lakóhellyel vagy
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező diák

KÖZÉPISKOLÁS
Terézváros
kiváló diákja

A kiemelkedő tanulmányi és
sportteljesítményeket elérő diákok kapják, az iskolák javaslata
alapján.

Támogatás
tartalma

Feltételek

FELSŐOKTATÁS

hátizsák, kulacs,
uzsonnásdoboz,
színesceruza,
játékos ABC-s
könyv, hűtőmágnes,
ördöglakat,
diákigazolvány-tartó

Iskolás csomag
(első osztályt
kezdők)

Támogatás leírása

20 000 forint értékű
utalvány

terézvárosi iskolában
tanuló diák

Terézvárosi
tanulmányi
ösztöndíj

Tanulmányi átlag, valamint
szociális rászorultság alapján
kaphatják meg terézvárosi
általános iskolák felső tagozatos
diákjai, valamint terézvárosi
szakközépiskolai, szakgimnáziumi, gimnáziumi tanulók.

havi 35 000 forint
12 hónapon keresztül

- terézvárosi bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel
rendelkező, budapesti szakközépiskolában, szakgimnáziumban, gimnáziumban
tanuló diák

Terézvárosi
tanévkezdő
csomag

Középiskolás és általános iskolás
diákok is igényelhetik.

10 000 forint értékű
utalvány

tanköteles kor, vagy
nem tanköteles korú,
21 év alatti középiskolás

Terézváros
kiváló diákja

A kiemelkedő tanulmányi és
sportteljesítményeket elérő diákok kapják, az iskolák javaslata
alapján.

20 000 forint értékű
utalvány

terézvárosi iskolában
tanuló diák

Terézvárosi
felsőoktatási
ösztöndíj

A felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak, tanulmányi eredmény és szociális
rászorultság alapján. Összesen
négyszer vehető igénybe.

40 000 forint
6 hónapra

terézvárosi állandó
lakcím

SZÜLŐ/CSALÁD
Egyszeri
támogatás

Az ápolási vagy rendszeres gyerekvédelmi támogatásra jogosult
családok kapják decemberben.
A támogatást nem kell külön
kérelmezni.

15 000 forint

ápolási vagy rendszeres gyerekvédelmi
támogatásra jogosult

IDŐS
Karácsonyi
csomag

A kerület 62 éven felüli lakosai
kapják minden évben alanyi
jogon.

kávé, tea, szaloncukor, keksz, csokoládé,
tartós élelmiszerek

- terézvárosi állandó
lakcím
- 62. betöltött év

Támogatás
idősek
világnapjára

A kerület 62 éven felüli lakosai
kapják minden évben az idősek
világnapjára alanyi jogon.

10 000 forint
értékű utalvány

- terézvárosi állandó
lakcím
- 62. betöltött év

Támogatás neve

Támogatás leírása

Támogatás
tartalma

Feltételek

Támogatás neve

Támogatás leírása

Támogatás
tartalma

SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓK

Mosható
nadrágpelenka
támogatása

Lakhatási
támogatás

Fűtéstámogatás

Ápolási
támogatás

Azoknak a gyerekeknek igényelhető, akik rendszeres gyerekvédelmi
kedvezményre jogosultak, vagy
nagycsaládban élnek, vagy tartósan
betegek, illetve a mosható nadrágpelenkát orvosuk javasolta.
A gyerek születését követő egy éven
belül lehet benyújtani a kérelmet.
Indokolt esetben három évente újra
benyújtható a kérelem.

a támogatás
mértéke
rászorultságtól függ

terézvárosi állandó
lakcím

Lakhatási támogatás villanyáram-,
víz- és gázfogyasztás, távhő-szolgáltatás, csatornahasználat és
szemétszállítás díjához, lakbérhez
vagy albérleti díjhoz, lakáscélú
pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, közös költséghez,
tüzelőanyag költségeihez vehető
igénybe. A támogatást az önkormányzat közvetlenül a szolgáltatónak utalja.

a támogatás
mértéke
jövedelemtől függ

terézvárosi állandó
lakcím

Fűtéstámogatást igényelhetnek
a november 1-jétől április 30-ig
terjedő időszakra azok az egyedül
élő személyek, akik havi jövedelme
vagy nyugdíja nem haladja meg a
165.000 forintot,
és azok a családok, ahol az egy főre
eső jövedelem nem haladja meg a
135.000 forintot.

6000 forint/hó,
6 hónapon keresztül

terézvárosi állandó
lakcím

Ápolási támogatásra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló, tartósan beteg 18.
életévét betöltött személy ápolását,
gondozását végzi, családjában pedig az egy főre eső havi jövedelem
nem haladja meg a nyugdíjminimum
háromszorosát, egyedülálló esetén
a nyugdíjminimum 325 százalékát,
továbbá ő vagy családja nem rendelkezik vagyonnal.

34 724 forint/hó

terézvárosi állandó
lakcím, és az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum háromszorosát, egyedülálló
esetén a nyugdíjminimum 325 százalékát, továbbá
ő vagy családja
nem rendelkezik
vagyonnal

Gyógyszer
támogatás

Gyógyszertámogatásra jogosultak
azok, akik családjában az egy főre
eső havi jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum négyszeresét, egyedül élő esetén a négy és
félszeresét.

Hátralék
kiegyenlítő
támogatás

Hátralékkiegyenlítő támogatásra
jogosult az, akinek a családjában az
egy főre eső havi jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum
három és félszeresét, egyedül élő
esetén a négyszeresét, és a lakhatási költségek körébe tartozó legkevesebb 50.000 forint, de legfeljebb
500.000 forint összegű tartozása
van, vagy szolgáltatását kikapcsolták. A támogatást az önkormányzat
közvetlenül a szolgáltatónak utalja.
A hátralékkiegyenlítő támogatás
mértéke legfeljebb az adósság 75%a, összege legfeljebb 300.000 forint
lehet. A támogatott 1 éven keresztül
vállalja a különbözet megfizetését,
valamint a Terézvárosi Család- és
Gyermekjóléti Központtal való
együttműködést.

Eseti támogatás

Eseti támogatásra jogosult az,
akinek a családjában az egy főre
számított havi jövedelem nagysága
nem haladja meg a nyugdíjminimum
400%-át, egyedül élő esetén a
450%-át, és ő maga, valamint
családja nem rendelkezik
vagyonnal.

Feltételek

maximum
140 000 forint
maximum 1 évre

- terézvárosi álladó
lakcím
- az egy főre számított havi jövedelem
nagysága a nyugdíjminimum 450%-át,
egyedül élő esetén
az 500%-át nem
haladja meg.

maximum
300 000 forint

- TCSGYK-nál benyújtott kérelem
- terézvárosi lakcím
- az egy főre számított havi jövedelem
nagysága a nyugdíjminimum 400%-át,
egyedül élő esetén
a 450%-át nem
haladja meg, és a
lakhatási költségek
körébe tartozó
legkevesebb 50.000
forint, de legfeljebb
500.000 forint ös�szegű tartozása van,
vagy szolgáltatását
kikapcsolták

maximum 114 000
forint, három-vagy
többgyermekes
család esetén
maximum
142 500 forint,
évente legfeljebb
6 alkalommal

- terézvárosi állandó
lakcím, illetve életvitelszerűen is
a kerületben él
- az egy főre számított havi jövedelem
nagysága nem
haladja meg a nyu
díjminimum 400%át, egyedül élő
esetén a 450%-át,
és ő maga, valamint
családja vagyonnal
nem rendelkezik

Támogatás neve

Támogatás leírása

Támogatás
tartalma

Feltételek

Támogatás leírása

Támogatás
tartalma

Feltételek

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Temetési
támogatás

Temetési támogatást igényelhet
az a személy, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek
viselése veszélyezteti önmaga,
családja létfenntartását. A
jogosultság és a támogatás
nagysága szociális helyzethez
kötött, a halálesetet követő 90
napon belül igényelhető.

a támogatás
mértéke
övedelemtől függ

szociálisan rászoruló

Méltányossági
segély

Kivételes, rendkívüli helyzetben igényelhető, évente négy
alkalommal.

maximum
120 000 forint/év

- terézvárosi állandó
lakcím
- kivételes méltányosságot megalapozó igazolás

Rendkívüli
bérletidíjtámogatás

A támogatást azok kérelmezhetik, akik olyan rendkívüli
élethelyzetbe kerültek, ami
lakhatásukat veszélyezteti. A
támogatás mértéke a lakbér
maximum 50 százaléka lehet.

maximum
50 000 forint

- terézvárosi állandó
lakcím
- lakhatását átmenetileg
nem önkormányzati vagy
állami tulajdonban lévő
bérlakásban oldja meg

Lakásfelújítási
támogatás

Kétévente adhat be támogatási
kérelmet az a helyi lakos (tulajdonos, bérlő, haszonélvező), aki
legalább három éve a kerületben él, és egy főre jutó havi
jövedelme a 135.000 forintot,
egyedülálló esetén a 165.000
forintot nem haladja meg.

maximum
75 000 forint

Lakbértámogatást az önkormányzat tulajdonában álló
lakások bérlői kérhetnek. A
támogatás mértéke függ az egy
főre eső jövedelemtől és a lakbér mértékétől. A sikeresen kérelmezőnek csökkentett lakbért
kell fizetnie, a lakbérkülönbözetet a Vagyonkezelő számára az
önkormányzat egészíti ki.

az egy főre jutó
jövedelem és a
lakás bérleti díja
alapján csökkentett bérleti díjat
állapítanak meg a
kérelmezőknek

Lakbér
támogatás

Támogatás neve

- a kérelmező legalább
három éve terézvárosi
lakcímmel rendelkezik,
illetve életvitelszerűen is
a kerületben él
- egy főre jutó havi jövedelme a 135.000 forintot,
egyedülálló esetén a
165.000 forintot nem
haladja meg

- terézvárosi lakcím
- az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum
kétszeresét, azaz
57 000 forintot

Fogyatékossági
támogatás

Fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi
járadékában részesülők
támogatása

legfeljebb 12 hónapra
havi 10 000 forint

kerületi lakóhellyel rendelkezik, fogyatékossági
támogatásban vagy vakok
személyi járadékában
részesül, a családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a nyugdíjminimum 350
százalékát egyedül élőnél
pedig a nyugdíjminimum
400 százalékát

Házassági/
bejegyzett
élettársi kapcsolatot létesítő
párok megajándékozása

50.000 forint értékű ajándékcsomag, amely minden friss
házasnak, regisztrált élettársi
kapcsolatot bejegyzett kerületi párnak jár.

Buzás Aliz kerületi
térképe díszdobozban, belépő a Széchenyi Gyógyfürdő
és Uszoda PrivateSpa
részlegébe, Westend-ajándékutalvány
(10 000 forint)

- házasságkötési szándék
bejelentése a hivatalban/regisztrált élettársi
kapcsolat bejegyzési
szándék
- terézvárosi lakcím
(legalább az egyik fél,
legalább 6 hónapja)

Egyszeri
természetbeni
juttatás

Azoknak az egyedül élő
személyeknek és családoknak, akik segélyben vagy
támogatásban részesültek
az adott év július 1-jéig, az
önkormányzat családonként
15.000 forint értékű utalvány
ad szeptemberben.

15 000 forint értékű
utalvány

- terézvárosi lakcím
- adott év július 1-jéig
segélyben vagy támogatásban részesült
személyek számára

Terézváros Ifjú
Tehetsége

Azok a 25 év alatti fiatalok
vehetik igénybe a támogatást, akik művészeti vagy
sportteljesítményükkel hazai
vagy nemzetközi versenyeken
kiemelkedő eredményt értek
el. A pályázás folyamatos, a
szállás, útiköltség, nevezési
díj költségeit számlákkal
igazoltan kell elszámolni.

összege változó

- 25 év alatti fiatal
- terézvárosi állandó
lakcímmel rendelkező,
korosztályukban kimagasló hazai vagy nemzetközi művészeti vagy
sportsikereket elérő,
vagy önálló és kiemelten
eredményes műszaki/
tudományos tevékenységet folytató fiatal

20 000 forint

- terézvárosi bejelentett
lakóhely vagy bejelentett
tartózkodási hely
- közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán aktív tanulói,
ill. hallgatói jogviszony
- 14 és 35 év közötti
életkor
- első nyelvvizsga megszerzése

Nyelvvizsga
támogatás

Ezt a támogatást az első
nyelvvizsga megszerzéhez
vehetik igénybe a 14 és 35 év
közötti fiatalok. A támogatás
tanfolyam, szótár, tankönyv
költségeire használható fel.

Támogatás neve

Támogatás leírása

Támogatás
tartalma

Feltételek

EGYÉB TÁMOGATÁSOK
B kategóriás
vezetői
engedély
hez adott
támogatás
A 18. életévüket
betöltött
terézvárosi
fiatalok megajándékozása

Ezt a támogatást a jogosítvány megszerzéséhez vehetik
igénybe a 16,5 és 20 év közötti
fiatalok. A támogatás a képzés
költségeire használható fel.

maximum
50 000 forint

Minden 18. életévét betöltő
fiatalnak jár.

két darab, egyenként
1600 forint értékű
Budapest Film artmozikban beváltható
mozijegy, egy darab
20 000 forint értékű
vásárlási utalvány

- terézvárosi bejelentett
lakóhely vagy bejelentett tartózkodási hely
- közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán aktív tanulói,
ill. hallgatói jogviszony
- 16,5 és 20 év közötti
életkor

- terézvárosi bejelentett
lakóhely vagy bejelentett tartózkodási hely
- betöltött 18. életév

VÉDŐOLTÁSOK
A legfeljebb 24 hetes korú
gyerekek oltóanyag költségét
átvállalja az önkormányzat.

két vakcina költsége

Meningococcus
B baktérium
elleni védőoltás

A legfeljebb 2 éves gyerekek
oltóanyag költségét átvállalja
az önkormányzat.

egy vakcina költsége
minden gyerek esetében, továbbá kettő és
három vakcina költsége, ha gyerekét a
szülő egyedül neveli/
szociálisan rászoruló

terézvárosi állandó
lakcím

Pneumococcus
elleni védőoltás

A 65 éven felüli kerületi
lakosok pneumococcus elleni
védőoltás oltóanyag költségét
átvállalja az önkormányzat.

vakcina költsége

terézvárosi állandó
lakcím

Rotavírus elleni
védőoltás

Egészségügyi intézmények
Terézváros jól felszerelt és karbantartott
szakrendelővel büszkélkedhet, ahol kiváló szakemberek biztosítják a gördülékeny
és magas szakmai színvonalú ellátást – ez
a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat. A
terézvárosiak baj esetén nem csak rájuk,
hanem az orvosi ügyeletet ellátókra is számíthatnak a nap minden percében.

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - TESZ
Igazgató: Dr. Czermann Imre
1074 Budapest, Csengery utca 25.
telefonszám: +36 1 321 2200
e-mail: igazgatosag@tesz.co.hu
web: tesz.co.hu

terézvárosi állandó
lakcím

ÁLLATORVOS
(EBNYILVÁNTARTÓ
ÁLLATORVOS: VET-ART
KER. SZOLG. BT.)
1066 Budapest, Ó utca 36.
telefonszám: +36 1 333 0948,
+36 30 463 5023
e-mail: zitavet67@gmail.com
nyitvatartás:
hétfő: 9:00-12:00 és 16:00-20:00
kedd: 16:00-20:00
szerda: 9:00-12:00 és 16:00-20:00
csütörtök: 16:00-20:00
péntek: 9:00-12:00 és 16:00-20:00

ORVOSI ÜGYELETEK
Felnőtt éjszakai, hétvégi és ünnepnapi orvosi ügyelet
1073 Budapest, Dob u. 86.
telefonszám: +36 1 321 0440
Gyermekorvosi ügyelet
1138 Budapest, Révész u. 10-12.
telefonszám: +36 1 349 8601,
+36 1 349 8603
Sürgősségi fogászati és szájsebészeti ellátás
1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.
telefonszám: +36 1 317 6600

Rendvédelmi szervek
Az önkormányzat rendészete a közterületek rendjéért és tisztaságáért felel,
és adott helyzetekben együttműködik egyéb rendvédelmi szervekkel. Az
önkormányzat támogatásokkal segíti
a rendőrség és a katasztrófavédelem
munkáját, hogy az a leghatékonyabban
tudja ellátni a feladatait.

ÖNKORMÁNYZATI
RENDÉSZET
1063 Budapest, Szív u. 40.
telefonszám: +36 1 815 2270
éjjel-nappal hívható:+36 1 279 2470
e-mail: ugyelet.kozter@terezvaros.hu
ügyfélfogadás:
hétfő: 9:00-18:00
kedd: 9:00-15:30
szerda: 9:00-15:30
csütörtök: 9:00-15:30
péntek: 9:00-13:00

TŰZOLTÓSÁG
1052 Budapest, Gerlóczy u. 6.
telefonszám: +36 1 459 2305
e-mail:
6.ker.pvkirendeltseg@katved.gov.hu

RENDŐRSÉG
1063 Budapest, Szinyei Merse
Pál u. 4.
telefonszám: +36 1 461 8141
e-mail: 06rk@budapest.police.hu

Nevelési, oktatási intézmények
Terézváros öt önkormányzati óvodája és
egyesített bölcsődéjének négy intézménye gondoskodik a legkisebbek ellátásáról, de a kerületben található a Patrona
Hungariae Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium, valamint a Bolgár Kétnyelvű
Nemzetiségi Óvoda is. Bár már nem fenntartója, az önkormányzat igyekszik segíteni a Terézvárosban működő általános
iskolákat és középiskolákat is.

BÖLCSŐDÉK
Terézváros Egyesített Bölcsődék
Intézményvezető: Horváth Zoltánné
Budapest, VI., Dózsa György út 104.
Tel.: +36 1 302 1747, +36 1 472 0900
E-mail: bp6bolcs@gmail.com
1. Számú bölcsőde
Bölcsődevezető:
Molnárné Igri Andrea
Budapest, VI., Aradi u. 17.
Tel.: +36 1 312 1222
E-mail: micimackobolcsi@gmail.com
2. Számú bölcsőde
Bölcsődevezető: Németh Éva
Budapest, VI., Szondi u. 88.
Tel.: +36 1 312 5068
E-mail: csemetelak@gmail.com
3. Számú bölcsőde
Bölcsődevezető:
Szotákné Ács Viktória
Budapest, VI., Városligeti fasor 40.
Tel.: +36 1 322 5812
E-mail: manofeszek2@gmail.com
4. Számú bölcsőde
Bölcsődevezető: Bajkó Szilvia
Budapest, VI., Dózsa György út 104.
Tel.: +36 1 312 3303
E-mail: ficankabolcsode@gmail.com

ÓVODÁK
Terézvárosi Önkormányzat Fasori
Kicsinyek Óvodája
intézményvezető: Barkóczi Mariann
1068 Budapest, Városligeti fasor 28.
telefonszám: +36 1 342 6089
e-mail: ovi28@fasorikicsinyek.hu
Terézvárosi Önkormányzat Szív
Óvoda
intézményvezető:
Szakácsné Nagy Zsuzsanna
1063 Budapest, Szív u. 6.
telefonszám: +36 1 322 8628
e-mail: szivovoda6@szivovoda6.hu

Terézvárosi Önkormányzat
Mesevilág Óvodája
intézményvezető: Jámbor Zsuzsanna
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 10.
telefonszám: +36 1 274 8126
e-mail: tv.mesevilagom@gmail.com,
tv.mesevilagom.titkar@gmail.com

Terézvárosi Önkormányzat
Kincseskert Óvodája
intézményvezető:
Palatinné Kanizsai Zsuzsa
1062 Budapest, Bajza u. 46.
telefonszám: +36 1 331 7373
e-mail: bajzaovi@gmail.com, i
nfo@bajzaovi.hu

Terézvárosi Önkormányzat
Játékvár Óvodája
intézményvezető: Horváth Zoltánné
1062 Budapest, Lendvay u. 24.
telefonszám: +36 1 269 5041, +36 1
353 1605
e-mail: vezeto@jatekvarovoda.hu,
titkarsag@jatekvarovoda.hu

Boldog Adolf Kolping Katolikus
Óvoda
intézményvezető:
Farkasné Egyed Zsuzsa
1065 Budapest, Szondi u. 65.,
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 25.
telefonszám: +36 1 312 3513
e-mail: patronaovi@enternet.hu

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Budapest VI. Kerület Bajza Utcai
Általános Iskola
1062 Budapest, Bajza u. 49-51.
telefonszám: +36 1 473 0181,
+36 1 302 7016
e-mail: bajza6igazgato@gmail.com,
bajzaiskola6@gmail.com
Budapest VI. Kerületi Derkovits
Gyula Általános Iskola
1068 Budapest, Városligeti fasor 4-6.
telefonszám: +36 1 342 8542
e-mail: derkovits@derkovits.hu,
titkarsag@derkovits.hu
Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc
Általános Iskola
1068 Budapest, Felső erdősor 20.
telefon: +36 1 322 8449,
+36 1 342 8340
e-mail: info@erkelferenc.hu
Terézvárosi Magyar-Angol,
Magyar-Német Két Tannyelvű
Általános Iskola
1065 Budapest, Pethő Sándor u. 4.
telefonszám: +36 1 321 7375,
+36 1 321 7349
e-mail: info@terket.edu.hu,
martikan.beatrix@terket.edu.hu
Budapest VI. Kerületi Vörösmarty
Mihály Általános Iskola
1064 Budapest, Vörösmarty u. 49-51.
telefonszám: +36 1 312 7811
e-mail: vmai@vmai.hu,
vmai.tit@vmai.hu

KÖZÉPISKOLÁK
Kersuli - Budapesti Gazdasági
SZC Terézvárosi Technikum és
Szakképző Iskola
1064 Budapest, Szondi utca 41.
telefonszám: +36 1 332 5771,
+36 1 332 5772
e-mail: terezvaros@kersuli.hu
Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse
Pál Gimnázium
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 7-9.
telefonszám: +36 1 312 0687,
+36 1 332 1067
e-mail: vezetoseg@szinyeigimibp.hu
Budapest VI. Kerületi Kölcsey
Ferenc Gimnázium
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26.
telefonszám: +36 1 311 4684
e-mail: titkar@kolcsey-bp.hu
Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola és Gimnázium
1065 Budapest, Nagymező u.1.
telefonszám: +36 1 321 7514
e-mail: bbzsz@zeneakademia.hu

Pesti Barnabás Élelmiszeripari
Technikum és Szakképző Iskola
1062 Budapest, Andrássy út 63-65.
telefonszám: +36 1 413 3710;
+36 20 420 1576
e-mail: ig.titkarsag@pestibarnabas.hu
Diákszempont Általános Iskola
és Gimnázium
1066 Lovag u. 9-11.
telefonszám: +36 70 411 8311
e-mail:info@diakszempont.hu

Egyéb önkormányzati intézmények
Terézváros megkerülhetetlen helyszínei
a kulturális eseményeket szervező E10
központ és a Hunyadi téri vásárcsarnok
és piac. Az önkormányzat vagyonkezelő
cége gondoskodik a kerületi tulajdonban lévő ingatlanokról, kezeli a bérbe
adott ingatlanállományt, és üzemelteti
a parkolási rendszert, a Köztiszta pedig
a kerületi járdák tisztaságáért felelős.

Terézvárosi Vagyonkezelő
Nonprofit Zrt.
vezérigazgató:
dr. Bodnár Zoltán György
1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
telefonszám: +36 1 301 6700
e-mail: vezerigazgato@tvvrt.hu
Hunyadi téri vásárcsarnok
piacfelügyelő: Mészáros László
1068 Budapest, Szófia u. 12.
telefonszám: +36 20 257 3627
e-mail: piac@tvvrt.hu,
hunyaditer@gmail.com
nyitvatartás:
hétfő: 07:00-17:00
kedd: 07:00-18:00
szerda: 07:00-18:00
csütörtök: 07:00-18:00
péntek: 07:00-18:00
szombat: 07:00-14:00
Terézvárosi Foglalkoztatást
Elősegítő Nonprofit Kft. – Köztiszta
ügyvezető igazgató: Kárpáti Zoltán
1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
telefonszám: +36 1 332 3962
e-mail: terezvaros@koztisztasag.hu
Eötvös10 Művelődési Ház
vezérigazgató: Gálvölgyi Dóra
1067 Budapest, Eötvös u. 10.
telefonszám: +36 1 690 0970
e-mail: info@eotvos10.hu
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www.terezvaros.hu

