
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Egyéni képviselői indítvány 

Tárgy; Budapest, X- kerület Újhegyi lakótelepen ideiglenes közösségi helytség(ek) megnyitása 

Tisztelt képviselő testület! 
Több éve meglévő jogos igénye az Újhegyi lakosságnak hogy ügyes-bajos dolgaikat, amelyek összefüggnek az 
Önkormányzattal a közelben intézhessék , hogy baráti társaságok, egyesületek, közösségek, egy-egy órácskára 
fedett tiszta helyiségben leülhessenek és kulturált körülmények közt beszélgessenek. 

Az előző igényre jó példát mutat, a Bem lakótelepen kialakított bajtársi klub. 

Az elmúlt években a képviselő testület tagjai pártállástól, színtől függetlenül egyet értettek a vázolt helyzet 
rendezésében, megoldásban, közösségi helyiség kialakításában. 

A képviselők és a lakók kezdeményezésére megindult a tervezés, a közös gondolkozás, a helyiség kiválasztása és a 
funkció meghatározása. 

Testületi határozatok, döntések születtek, ezekből egy csokorral felsorotok: 

- 1390/2007.(XH.6.) 
a) „az Újhelyi lakótelepen biztosítani kell egy kulturális célra szolgáló helyiséget és ennek fedezetét" 
b) „az Újhegyi sétányon meg kell vizsgálni a kihelyezett ügyfélszolgálati iroda kialakításának 
lehetőségét" 

- 359/2008.(11.28.) 
képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy az Újhegyi sétány 16-ban, kultúrház illetve 

ügyfélszolgálati iroda kialakításának feltételeit dogozza ki és terjessze a képviselő testület elé. 
A határidők ez esetben többször módosításra kerületek" 

- 989/2009.(V.26.) 
„.... az újhegyi sétányon kialakítandó művelődési és szabadidő központ valamint ügyfélszolgálati iroda 
engedélyezéseinek elkészítésére nyílt pályázatot írjon ki. A tervezéshez szükséges pénzügyi forrást -
6.000.000.- Ft keretösszegig - a képviselő testület felhalmozási célú általános tartalékkeretéből biztosítsa." 

- 1674/2009.(X.15.) 
16 igen, 5 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett fogadta el a testület. 
Budapest, Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete a „Kedvezményes hitelfelvétel 
beruházásokra" az alábbi felhalmozási feladatot jelöli a meghatározott összeghatár figyelembe vételével 
Újhegyi sétányon ügyfélszolgálati iroda kialakítását 50.000.0Q0.-Ft 

Tisztelt képviselő testület! 
Az előző felsorolásból látszik, hogy a 2010. évben a közösségi helyiség, illetve az ügyfélszolgálati iroda átadására 
kicsi az esély. 
Újhegyen élők, lakók, dolgozók addig is szeretnének találkozni, beszélgetni. 
Javaslom, hogy a lakótelepen lévő két iskola a hónap egy-egy napjának délutánján fogadjon be egy-egy termébe a 
kisebb-nagyobb közösségeket. 
E célra az iskolák 40 fő feletti befogadó képességű termét javaslom 15.00 és 20.00 között megnyitni a lakosság 
részére. 

Az iskolák részére ez időszakban a testület biztosítja a portás (ügyeletes) bérét és közterheit és a dologi kiadásokat 
100.000.-Ft/hó össszegben. 



Határozati javaslat: 

Budapest, Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen 
az Újhegyi sétányon kialakítandó művelődési és szabadidő központ valamint ügyfélszolgálati iroda átadásáig a 
Széchenyi István és a Fekete István Általános Iskola havonta egy-egy alakalommal délután 15.00 és 20.00 óra 
között termébe fogadja be az Újhegyi közösségeket, egyesületet, nyugdíjas klubot, egyéb formaciójú kis 
csoportokat stb... 

E célra a képviselő testület havi lOO.OOO.-Ft-ot biztosít a működési célú általános tartaléka terhére. 

Határidő 2010. július 08-tól értelemszerű, felelős : Verbai Lajos polgármester, végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli 
Isván jegyző, végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Kántásné dr. Szabó ivett 

Budapest, 2010. június 25. 

Nyulász János 
területi képviselő 


