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Tárgy: A Helytörténeti Gyűjtemény 
beépítési koncepciója a Bp. X. 
Füzér u. 32. sz. ingatlanon 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 1280/2007. (XI. 15.) sz. 
határozata szerint a Budapest Kőbányai Önkormányzat Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény volt székhelyét a Füzér u 32. számú megüresedett 
épületet a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésére biztosítja. A Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. a Helytörténeti Gyűjtemény vezetőivel felülvizsgálta az épület 
műszaki adottságainak legmegfelelőbb épület-átalakítás lehetőségeit. A Gyűjtemény 
optimális elhelyezése az utcafronti épületben teljes egészében megvalósítható, 
kihasználva az alatta elhelyezkedő pincerendszer lehetőségét is. A berendezés szakmai 
elképzelései a Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének alkotó munkáját dicsérik. A 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Képviselő-testület későbbi döntései alapján 
előkészítette az ingatlan társasházzá alakítását, és ennek folyamán az épület mögött 
elhelyezkedő kertet is olyan módon határozta megosztani, hogy a Gyűjteménynek 
lehetősége nyíljon a kertben is egy szoborpark kialakítására. Az engedélyezési tervek 
elkészültek a Közigazgatási Hivatal kijelölte az Építésügyi hatóságot. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
1180/2009. (VI. 18.) és 1181/2009. (VI.18.) sz. határozatai alapján: 
1180/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Föv. X. ker. Köb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a Helytörténeti Gyűjteménynek a Budapest X. ker., 
Füzér u. 32. sz. alatti ingatlanon történő elhelyezésének tárgyában készítse el az 
engedélyezési tervet, a kiviteli tervet, továbbá a közbeszerzési kiíráshoz szükséges 
tender dokumentációt. 
1181/2009. (VI. 18.) sz. Bp. Föv. X. ker. Köb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
1180/2009. (VI.18.) számú határozatában megjelölt feladatokra, valamint az eddig 
elvégzett munkálatokra a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére az e célra 
céltartalékban lévő 38 M Ft-ból 4 M Ft + áfa összeget biztosít, egyben felszabadít. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Tekintettel arra, hogy a munkák elvégzése, valamint annak kiszámlázása 2009. 
december 21-én valósult meg, a 2009-es költségvetési év lezárult, így a 2010. évi 
költségvetésben a „Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése" sor ismét céltartalékba 
került. 



Fentiekre való tekintettel kérjük T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 2010 évi költségvetés 15. sz. mellékletében a céltartalékok között 
található „Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése" soron biztosított 38 M Ft-ból 4 
M Ft + ÁFA, azaz bruttó 5 M Ft-ot felszabadít a Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által közösen készített - a Füzér u. 
32. sz. alatt a Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezésére vonatkozó - beépítési 
koncepció tartalmi megvalósítására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Fecske Károly 

Budapest, 2010. április 02. 
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