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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár között 2003. december 18-án megkötött „Megállapodás” alapján 

önkormányzatunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére biztosította a II. 

Rákóczi Ferenc u. 106-108. szám alatt működő Karácsony Sándor Általános 

Iskola területéhez tartozó főző és tálalókonyha, valamint az ebédlőből és két 

tanteremből álló területet a megépítendő új, korszerű központi könyvtárhoz. Ez a 

beruházás 2006. augusztus 28-án befejeződött, és az új könyvtár megnyitotta 

kapuit a látogatók előtt.  

Az ezideig a kerület legnagyobb könyvtáraként a Királyerdei Művelődési 

Házban működő könyvtárnak ezután csak a királyerdei körzet ellátását kell 

biztosítania, ezért a korábbi 500 négyzetméter fölötti terület helyett ezt a 

szolgáltatást kisebb területen is meg tudja oldani. 

A szükséges egyeztető tárgyalások után történt megállapodás alapján a könyvtár 

a Szent István út 230. szám alatti Királyerdei Művelődési Házban 256 

négyzetméternyi területet foglal el. Ennek a területnek a teljes felújítását, 

szociális blokk kialakítását a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  13 millió forintos 

beruházás keretében elvégezte. 

 

A további működésről szóló egyeztető tárgyalások eredményeképpen létrejövő 

megállapodás szerint egy „Használati megállapodás”-sal Budapest XXI. Kerület 

Csepel Önkormányzata a Királyerdei Művelődési Ház meghatározott 

helyiségeinek használatát az önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 38/2005.(XII: 13.) Kt. számú rendelet 27. 

§ (1) a) bekezdés alapján  közérdekű kötelezettségvállalás keretében  ingyenesen 

biztosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár számára kizárólag könyvtári 

funkciók ellátására.   

 



 

 

A könyvtárnak az általa használt helyiségek közüzemi díjait és a szükséges  

karbantartási feladatok költségeit térítenie kell.  Ennek részletes kidolgozását a 

„Használati megállapodás”-nak tartalmaznia kell.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a fenti feltételek mellett a 

„Használati megállapodás” megkötését. 

 

Budapest, 2007. január 5.                                                  

                                                                                       Tóth Mihály 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár közötti – a Szent István út 230. szám alatti Királyerdei 

Művelődési Házban 256 négyzetméteren működő könyvtár területhasználatáról 

szóló „Használati megállapodás„ feltételeit elfogadja és megbízza a 

polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő:  elfogadásra:     azonnal 

                végrehajtásra:  2007. január 31. 

 

Felelős:  végrehajtásra:                     Tóth Mihály polgármester 

              végrehajtás előkészítésére:  Vukovich Zoltán irodavezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 

szükséges. 
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