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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, mint „Használatba adó" és a Bem 
József Bajtársi Egyesület, mint „Használó" között 2008. augusztus 28. napján megállapodás 
jött létre a Budapest X. ker., Hungária krt 5-7. sz. alatti ingatlanon levő, 118 m2 alapterületű 
közösségi célú helyiség ingyenes használatba adására, határozatlan időre. 
A jelzett megállapodás 6. pontja szerint a fentiekben jelzett helyiség működési (közüzemi, 
őrzési, takarítási és karbantartási, valamint a kert fenntartási) költségei 2008. december 31. 
napjáig „Használatba adót", 2009. január 1. napjától „Használót" terhelik, figyelemmel arra, 
hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. alapján a működési költségek 
fizetését az Önkormányzat nem vállalhatja át. 

Pap András a Bem József Bajtársi Egyesület elnöke kérelmet terjesztett elő, melyben 
fenntartási költség-hozzájárulás címén 2009. évre 600.000.- Ft támogatást kér, melyből a 
jelzett helyiség működési költségeit kívánják finanszírozni. 

A kulturális tevékenységet folytató Egyesület, mint helyi Kulturális Központ működik, kb. 
3000 fő részére nyújt helyi kulturális lehetőséget. 2008. évben tizennyolc nagy rendezvényük 
volt, 2009-ben ugyancsak több rendezvényt terveznek, továbbá tevékenységüket új 
csoportokkal, sorozattal és szakkörökkel kívánják bővíteni. 

Az Egyesület Alapító Okirata korábban havi 100 Ft tagdíjat írt elő, azzal a céllal, hogy minél 
nagyobb számban jelentkezzenek a lakótelepen zömmel panelházakban élő nyugdíjasok. 
2009. január 29-i közgyűlésen ezt az összeget 50 %-al megemelték. A tagdíjból és 
adományokból kb. 90-100 ezer forint bevételük van, melyet rendezvények megtartására 
fordítják. További anyagi forrás nem áll az Egyesület rendelkezésére, így a helyiség működési 
költségeit finanszírozni nem tudják, ezért kérik a fenti támogatást. 

2008. évben a helyiség működtetésére, - a 2008. évi költségvetésben biztosított 900.000.-Ft 
összegű keret terhére- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 53 3.000.-
Ft-ot fizetett ki az ingatlan többi részét használó Természetes Gyógyítás Alapítvány részére. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 



Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés 
működési célú általános tartalékkerete terhére 600.000.-Ft összeget biztosít a Bem József 
Bajtársi Egyesület részére, a Budapest X. ker. Hungária krt. 5-7. sz. alatti, 118 m2 
alapterületű közösségi helyiség működési költségeinek finanszírozására, a 2009. 01.01 -
2009.12.31. közötti időszakra. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést az Egyesülettel 
kösse meg. 
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