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Tárgy: Javaslat a balánbányai katolikus kö
zösségi ház beruházási munkálatainak 
támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Szent László Napok 2010. évi rendezvénysorozatán Meres 
Mihai polgármester úr, Nistor Imre alpolgármester úr és Bálint Emil a 
Balánbányai Római Katolikus Plébánia plébánosa megbeszélést folytatott velem 
és a képviselő-testület néhány tagjával a balánbányai katolikus közösségi ház 
2002. évben kezdett építéséről, mely beruházási munkálatainak befejezéséhez a 
mellékelt levél alapján anyagi segítséget kérnek. 

A balánbányai katolikus egyházközség által kezdett közösségi ház építése a 
két település egyházi és kulturális eseményeinek kapcsán a két város közössé
gének együttműködését tudná szolgálni (Csíksomlyói zarándokok fogadása, fia
talok táborozása, idősek táborozása). 

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság augusztus 31-ei ülésén tár
gyalta az előterjesztést, határozatát a testületi ülésen ismerteti. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
balánbányai katolikus egyházközség kérelmére a katolikus közösségi ház beru
házási munkálatainak befejezése költségeihez bruttó 300 ezer forint keretösz-
szegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a képviselő-testület mű
ködési célú általános tartalékkerete terhére. Felkéri a Vagyongazdálkodási és 
Városüzemeltetési Bizottságot, hogy határozza meg a felújítási támogatás pon
tos összegét. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért: Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Hajdú Péter főosztályvezető 

B u d a p e s t , 2010. augusztus 30. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. TSTeszteli István 
j e g y z ő 

jrbai Lajos 
polgármester 
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BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Szervezési és Ügyviteli Főosztály 

Szervezési Osztály 

Kivonat a Sport, IfjúsáRi. Civil és Kisebbségi Bizottság ülésén készült 
jegyzőkönyvből: 

Az ülés időpontja: 2010. VIII. 31. 

A kivonatot kapja: Képviselő-testület 

243/2010. (VIII. 31.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(6 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
a balánbányai katolikus egyházközség kérelmére a katolikus közösségi ház 
beruházási munkálatainak befejezése költségeihez bruttó 1 millió forint összegű 
támogatást biztosítson - megállapodás keretében - a képviselő-testület működési célú 
általános tartalékkerete terhére. 
A Bizottság egyben felkéri a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Bizottságot, 
hogy alakítsa ki a kérelemmel kapcsolatos álláspontját és határozza meg a felújítás 
támogatási összegét, a bizottság általjavasolt összegű támogatás keretében. 

B u d a p e s t, 2010. szeptember 8 

A kivonat hiteles: 

Korányiné Csősz Anna 
osztályvezető 
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Tisztelt 

Verbal Lajos 
polgármester úK 
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A kőbányai városnapok és Szent László ünnepségek alkalmával szóba 
került, hogy a balánbányai katolikus közösség 2002-ben egy ifjúsági ház 
építését kezdte el amelynek befejezése a szűkös anyagi lehetőségek miatt 
nehézkesen halad. 

önnel és a helyi képviselő testület néhány tagjával arra a felismerésre 
jutottunk, hogy az épület nagyszerűen szolgálná a két település kulturális és 
egyházi közösségeinek együttműködését különféle programok 
szervezésének keretében, (pl.Csíksomlyó-i zarándokok fogadására, fiatalok 
táborozására, idősek egymás közötti találkozására, stb.). 

Az épület kb. 30 személy befogadására alkalmas. 
Működéséhez szükség lenne a fürdőszobák elkészítése és a manzárd 

részének beépítése, valamint a bútorzat kiegészítése. Sajnos az anyagi 
lehetőségeink nem elegendőek a beruházás befejezéséhez és ezért kérjük az 
ön valamint az önkormányzat támogatását. 

Tisztelettel kérjük a polgármester urat, hogy szíveskedjék kérésünket 
az önkormányzat testülete elé terjeszteni. 

Kérésünk meghallgatásának reményében, maradunk mély tisztelettel. 
Tsten áldása kisérje munkájukat! 

Balánbánya 2010 augusztus 19. 

A helyi önkormányzat nevében 

Méreg Mihai 
Balánbánya polg 

A helyi római katolikus^ v . _ 
n e v é b e n , / ^ ^ 9 ^ ^ 

Bálint Emi 
plébáno 

Nistor Tresztián István 
gondnok ^ 
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