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Egyéni képviselői indítvány az újhegy sétányon található lila épület visszHeserétésére, ^ 
visszavásárlására, és bölcsődévé/óvodává alakítására 

2009. május 26-án testületi döntés született, hogy az óvodai és bölcsődei férőhelygondok csökkentése 
érdekében tárgyalásokat kell kezdeményezni a Fővárosi önkormányzattal, az Újhegyi lakótelepen álló 
lila iskola, hivatalosan Éltes Mátyás iskola épületének visszacseréléséről, megvásárlásáról, ami 
egyébként régen is bölcsődeként, illetve óvodaként működött. A levél elment, a Fővárosi 
Önkormányzat Oktatási Ügyosztálya visszaírt „az ingatlan visszaigényléséhez az önkormányzat nem 
rendelkezik kellő jogalappal". Bár a testületünkben szó sem volt visszaigénylésről, nem ezt kértük, 
mégsem született viszontválasz, a tárgyalások el sem kezdődtek. Később a gazdasági bizottság ülésén 
is született egy hasonló döntés, de azt követően nem történt semmi. 

Az épület ideális lenne bölcsődések, illetve óvodások ellátására, hiszen eredetileg is erre a célra épült. 
Jelentősen tudnánk ezzel segíteni a munkába visszamenni szándékozó szülőket, akik közül sokan a 
férőhelyhiány miatt nem tudják hol elhelyezni a kisgyermekeiket. Ennek a speciális iskolának a 
számára viszont egyáltalán nem ideális a lakótelep közepén fekvő iskola épülete, és számos konfliktus 
is kialakult az elmúlt években az iskola diákjai és az ott lakók között. Szakmailag is indokolt lenne egy 
jobb helyszínre költöztetni ezt az iskolát. 

Az önkormányzat Közoktatás Fejlesztési Tervébe (2010-2016) a javaslatomra ismét bekerült, hogy a 
férőhelyhiány miatt tegyünk kísérletet a lila iskola épületének átvételére. A Fővárosi Önkormányzat 
oktatási bizottsága egybehangzóan (!) támogatta kerületünk közoktatási fejlesztési tervét, amit a 
képviselőtestületünk is egységesen fogadott el. 

Kucsák László fővárosi képviselő ezt követően tett is lépéseket az épület kőbányai tulajdonba kerülése 
érdekében a Fővárosi Önkormányzatban. Azt az oktatási ügyosztály illetékese neki is elismerte, hogy 
az Éltes Mátyás iskola és diákotthon nem szerencsés, hogy egy lakótelep közepén található, és az 
épület feltételei sem igazán megfelelők. A fővárosi oktatási ügyosztályon ugyanakkor nem hallottak 
arról, hogy a Kőbányai Önkormányzat meg is vásárolná, el is cserélné is az épületet, a fideszes 
fővárosi képviselőtől hallottak először a kerületünk ilyen irányú elképzeléseiről. Kucsák László az ügy 
előremozdítása érdekében interpellációt nyújtott be Demszky Gáborhoz. 

Javaslom, hogy a képviselő-testület ismét nyilvánítsa ki, hogy megfelelő feltételek esetén 
megvásárolná, elcserélné az Éltes Mátyás iskola épületét annak érdekében, hogy azt visszaalakítsa 
bölcsödévé, illetve óvodává. Adjunk rövid határidőt a levél elküldésére, mivel szerencsés lenne a 
tárgyalásokat sürgősen lefolytatni. A Fővárosi Önkormányzat oktatási bizottsága már pártállástól 
függetlenül támogatta az igényünket, a fővárosi Fidesz frakció már a kérésünk mellé is állt, és 
szerintem komoly esély van arra, hogy az országgyűlési választások előtt, a fővárosi MSZP és SZDSZ 
frakciók sem fogják kerületünknek ezt a jogos igényét megkérdőjelezni. így ebben a ciklusban már 
meg is születhet a megállapodás, és 2011. szeptemberétől, már fogadhatna is kisgyerekeket a 
visszaalakított épület. 

Határozati javaslat: A Kőbányai Önkormányzat kinyilvánítja azt a szándékát, hogy megfelelő 
feltételekkel visszacserélné, megvásárolná az Éltes Mátyás iskola épületét, abból a célból, hogy ott 
bölcsődét és/vagy óvodát alakítson ki. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 
a tárgyalások megkezdésére. 
Határidő: 2010. március 31. 
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