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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A jelen ügy előzményei 2001. évre nyúlnak vissza, amikor is Budapest-Csepel Ön-
kormányzata Képviselő-testülete a 329/2001.(VI.12.) Kt. számú határozatában 
210671/33 hrsz-ú, 1610 m2 területű földterületet térítésmentesen 99 évre, azaz 2100. 
június 12-ig a Csepel Királyerdő Református Templom építése céljára rendelkezésre 
bocsájtotta. A határozatban szerepelt, hogy amennyiben az egyház 2002. december 31-
ig nem kezdi meg az építkezést az önkormányzat a használatba adástól eláll. 
Mivel a Református Egyház az építkezéssel kapcsolatos munkálatokat fenti időre nem 
tudta megkezdeni, kérte a határidő módosítását. Ezt a módosítást a Képviselő-testület 
2002. évben a 636/2002.(XII.17.)Kt. számú határozatával megadta és az új határidőt 
2003. december 31-re módosította. 
Bár a kiviteli tervek elkészültek, az új templom felépítéséhez szükséges pénzt továbbra 
sem sikerült előteremteni, s ezért az Egyházközség újabb határidő módosításra kérte a 
kerületi önkormányzatot. Az új határidő 2004. december 31. volt (V.ö. a 
223/2004.(IV.20.)Kt. határozat és 224/2004.(IV.20.)Kt. határozatok). 
Az említett telken és közvetlen környékén végzett tereprendezési és fenntartási mun-
kákon túl egyéb változás továbbra sem történt.  
Mivel időközben egyre mélyülő válság és pénzhiány az egyházon belül is megszorítá-
sokat jelentett, látható volt, hogy az eredeti elképzelés – egy teljesen új templom fel-
építése – nem tartható. Az Egyházközség vezetői ekkor olyan ingatlant kerestek a ke-
rületben, ami felújítás után alkalmas lehet egyházi (gyülekezeti) feladatok végzésére, s 
egyben megoldja az évek óta húzódó építkezés problémáját is. 
Az időközben kiürült és a CSEVAK kezelésében lévő Schmidt-villa (XXI. Szent Ist-
ván út 194-196.) alkalmas lehet fenti funkciókra, s a jelentős felújítást igénylő épület 
használhatóvá tétele még így is nagyságrendileg kisebb, mint egy új templom építése. 
Segített az épület kiválasztásában az a tény is, hogy ez az épület korábban már volt 
egyházi kezelésben, s ezért a belső elrendezése ma is kitűnő lehetőségeket nyújt hitéle-
ti funkciók ellátására. 
A Csepel Királyerdei Református Egyházközség a Duna-melléki Református Egyház-
kerület, a Budapest-Déli Református Egyházmegye azzal a kéréssel fordul a Képvise-
lő-testülethez (kérés megfogalmazó levelet a Kt. tagjai korábban már megkapták, de 
jelen előterjesztésemhez ismét csatolom), hogy 99 évre adja át térítésmentesen hitéleti 
szolgálatra, templom céljára az említett ingatlant. A felújításhoz úgy a Budapest-Déli 
Református Egyházmegye, mint a Duna-melléki Református Egyházkerület minden 
támogatást megad. Az Egyházközség az ingatlant kizárólag hitéleti szolgálat céljára 
használhatná, amellyel a kerület gyermek, ifjú és felnőtt lakóinak lelki, lelki gondozói, 
hitoktatási, szociális, mentális és beteglátogatási téren nyújtana segítséget. 
A kérést tartalmazó levélben az egyház vezetői nyilatkoznak arról is, hogy ha a Szent 
István úti ingatlan használati jogát megkapják, akkor már nincs szükség a II. Rákóczi 
Ferenc úti – jelenleg beépítetlen – telekre, így annak használati jogáról lemondanak, 
melynek következtében az ingatlan felett a jövőben kizárólag az Önkormányzat ren-
delkezne.  
A Képviselő-testület tudomásul bír arról, hogy az Önkormányzat jelenlegi tulajdonát 
képező ingatlan korábban önkormányzati szociális funkciót látott el. Ismeretes az is, 
hogy az un. Schmidt-villa korábban egyházi tulajdonban lévő lazarista misszióház 
volt.  
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A megüresedés után több civil szervezet hasznosítási javaslatot fogalmazott meg. A 
Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület hasznosítási javaslatát – melyet a 
szakbizottságok nagyobb része korábban megismerhetett – az előterjesztéshez csato-
lom. 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

A leírtakból és mellékletekből megállapítható, hogy ha a kéréseknek megfelelően dön-
tünk, akkor megnyugtató módon rendezhető a Csepel Királyerdei Református Egyház-
község hitéleti és karitatív tevékenységét szolgáló ingatlanok helyezte. 
Tény viszont az is, hogy az építési telek átadásának ellenére nem sikerült új református 
templomot építeni, ezért megfelelő garanciális eleme lehet a határozati javaslatban 
peremfeltételként meghatározott közjegyzői okiratba foglalás, mely az aláíró feleket 
kötelezi vállalásaik teljesítésére. A közjegyző általi okiratba foglalás az Önkormányzat 
számára nagyobb garanciát jelent a szerződés teljesítésére, tekintettel arra, hogy 
amennyiben a szerződő fél vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, ezért az Önkormányzat 
esetleges elállási jogával él, a közokirat alapján az külön bírósági eljárás nélkül végre-
hajtható.  
Az ingatlan használatba adása az Önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzata Kt. sz. rendelete 31. § (1) bekezdése alapján történik. Az átruházásról a 
31. § (3) bekezdése szerint a Tulajdonosi Bizottság és a Pénzügyi, Ellenőrzési és Köz-
beszerzési Bizottság előzetes véleményének ismeretében a Képviselő-testület dönt.  
 
A fentiek figyelembe vételével kérem Képviselő-testület tagjait javaslatom elfogadásá-
ra. 
 
 
 
 
         T ó t h   Mihály 
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Határozati javaslat 
 
1. 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a Csepel Királyer-
dei Református Egyházközség 2009. szeptember 3-án kelt megkeresésére úgy dönt, 
hogy a  210671/33 hrsz-ú 1610 n2 területű, a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
mányzata tulajdonában lévő belterületi telek 99 évre a Csepel Királyerdei Református 
Egyházközség használatára történő átadásáról szóló 416/1994.(IX.20.)Kt. számú, va-
lamint a templomépítés megkezdésének határidejét többször módosító 
329/201.(VI.12.), 636/2002.(XII.17.), 223/2004.(IV.20.), valamint a 
224/2004.(IV.20.)Kt. számú határozatát visszavonja, egyúttal a 206457. hrsz-ú, termé-
szetben Budapest XXI. kerület Szent István út 194-196. szám alatt található ingatlan-
együttes (Schmidt-villa) használati jogát 99 évre, azaz 2108. november 30-ig hitéleti 
célra, térítésmentesen a Csepel Királyerdei Református Egyházközség részére biztosít-
ja.  
 
Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szava-
zata szükséges. 
 
 
2. 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
206457 hrsz-ú, természetben a Budapest, XXI. kerület Szent István út 194-196. sz. 
alatt található ingatlan-együttes Csepel Királyerdei Református Egyházközség részére 
történő használatba adásáról szóló szerződésnek az alábbi fő szempontokat kell tartal-
maznia: 

- A használati jog időtartama 99 év (lejárata 2108. november 30.) 
- A használati jog biztosítása térítésmentesen történik. 
- A Csepel Királyerdei Református Egyházközség (használó) vállalja, hogy az 

épületegyüttest teljes körűen saját költségén felújítja úgy, hogy annak külső 
formáját, építészeti stílusjegyeit megőrizze. A felújítási tervet a területre vonat-
kozó és az érvényben lévő szabályozási tervnek megfelelően kell elkészíteni. A 
műszaki terv tartalmáról a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot és 
a Tulajdonosi Bizottságot tájékoztatni kell, legkésőbb 2010. december 31-ig. 
Szerződő felek a használati szerződésben kifejezetten rögzítik, hogy a 
használó a felújítás elvégzésével az ingatlanon tulajdonjogot nem szerez. 

- Amennyiben a használó pályázati forrásokat kíván igénybe venni a felújításhoz, 
akkor a használatba adó a szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja.  

- A használó vállalja, hogy az ingatlan folyamatos karbantartásról, állagmegóvás-
ról gondoskodik. 
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- A használó a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi költséget 
(közüzemi díjak, adó, stb.) viseli. 

- A használó az ingatlant kizárólag hitéleti, egyházi célokra használhatja. 
- Az ingatlan másnak albérletbe, használatba nem adható. 
- A használó a hitéleti tevékenységet a felújított épületegyüttesben legkésőbb 

2012. január 1-vel megkezdi.  
- A használó szerződésszegése esetén az Önkormányzatot elállási jog illeti meg 

és a használó az épületegyüttest köteles visszaszolgáltatni az önkormányzat ré-
szére a ráfordított értéknövelő kiadások megtérítése nélkül. 

-  a használó a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi és rögzíti, 
hogy amennyiben az Önkormányzat a használó szerződésszegése miatt eláll 
a szerződéstől a használó a 210671/33. hrsz-ú 1610 m2 alapterületű telekin-
gatlan használati jogát az eredeti állapot helyreállítása során sem kapja 
vissza, erre az eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége nem terjed 
ki. 

- Az épület birtokbaadása a használati szerződés aláírását követő 8 munkanapon 
belül történik, mely időponttól az ingatlan terheit a Csepel Királyerdei Refor-
mátus Egyházközség viseli. 

- A szerződő felek a használati szerződésben kifejezetten rögzítik, hogy a 2002. 
január 31-én kötött, a 210671/33. hrsz-ú 1610 m2 alapterületű telekingatlan 
használatára vonatkozó megállapodást közös megegyezéssel megszüntetik, a 
Csepel Királyerdői Református Egyházközség a fennálló használati jogának 
ingatlannyilvántartásból történő törléséhez kifejezetten hozzájárul és vállalja, 
hogy a telekingatlant a használati szerződés aláírását követő 5 munkanapon be-
lül az Önkormányzat képviseletében eljáró vagyonkezelő, a CSEVAK Zrt. bir-
tokába visszaadja.  

- A szerződés tartalmazza továbbá mindazokat a kötelező szerződési elemeket, 
melyeket a Ptk. e vonatkozásban előír. 

 
A szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségét az Önkormányzat  
viseli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 206457. hrsz. alatti ingat-
lanra vonatkozó használati szerződést készítse elő, és a Pénzügyi, Ellenőrzési és Köz-
beszerzési Bizottság valamint a Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményének ismere-
tében írja alá.  
 
Határidő:  elfogadásra:   azonnal 
   végrehajtásra: 2010. január 31. 
 
Felelős:   Tóth Mihály polgármester 
   Végrehajtásét, szerződés előkészítéséért, a bejegyzett használati 
jog töröltetéséért felelős: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szava-
zata szükséges. 
 
 
 



Orosz Ferenc
 

alpolgarmester urnak
 

CSEPELI ONKORMANYZAT, POLGARMESTERI HIVATAL
 

Igen Tisztelt Alpolgarmester Or! 

Azzal a kEm~~ssel fordulok Alpolgarmester Orhoz es Alpolgarmester Oron keresztOI a 

Tisztelt Kepviselo TestCtlethez - a Budapest-Csepel-Kiralyerdei Reformatus Egyhazkozseg, a 

Dunamelleki Reformatus EgyhazkerOlet, a Budapest-Deli Refo(matus Egyhazmegye es a 

Csepeli Lelkeszkor egyetertesevel, tamogatasaval es nevOkben is -, hogy a Szent Istvan ut 

19~-19~. sz. alatti Schmidt-villat a nevezett kozosseg, a Budapest-Csepel-Kiralyerdei 

Reformatus Egyhazkozseg szamara 99 eYre, teritesmentesen hiteleti szolgalatra, tobbek 

kozott a yaros gyermek, ifju es felnott lak6inak lelki, lelkigondoz6i, hitoktatasi, szocialis, 

mentalis es beteglatogatasi teren segitsegere legyen. 

KeresOnket a fentieken kivOI azzal is ala szeretnenk tamasztani, hogy a villa legut6bbi 

funkci6ja mar regebben megszunt. Tobb elkepzeles volt az ingatlan sorsat illetoen, vegleges 

dontes nem sZOletett, s pillanatnyilag nincs nyilvanos funkci6kereses (berlemenybe kiadni, 

eladni). 

Ez az epOlet mar volt egyhazi kezelesben, s ez segithet abban, hogy terbeli 

felosztasaban rna is kitUno lehetoseget nyujtson hasonl6 celra. 
\ 

Az epOlet egyhazi (gyOlekezeti) celra val6 atadasa eseten megszunnek a II. Rak6czi 

Ferenc uton az Onkormanyzat altai felajanlott telekkel kapcsolatos hatarido-m6dositasok. 

Ezen a helyen is szeretnenk megkoszonni az Onkormanyzat vezetoinek, Polgarmester, 

Alpolgarmester uraknak, a Kepviselotestlilet minden tagjanak tlirelmet, megerteset, 

amellyel kezeltek a Budapest-Csepel-Kiralyerdei Reformatus Egyhazkozseg es a felettes 

testoleteinek igyekezetet, megoldas-keresesi kiserleteit az epitkezes meginditasaval 

kapcsolatban. 

Termeszetesen, ha a Kepviselotestolet szives dontese reven megkapjuk a 

lehetoseget a nevezett ingatlan hasznalatara, a II. Rak6czi F. uti telek hasznalatar61 

lemondunk es a Kepviselotestolet tovabbi rendelkezesere bocsatjuk. 

A kiralyerdei gyOlekezet eletet figyelemmel kisero felettes szervek: a Dunamelleki 

Reformatus EgyhazkerOlet, a Budapest-Deli Reformatus Egyhazmegye es mint a 



gyOlekezetet is magaba foglal6 helyi Csepeli Lelkeszi Kor egyarant szivOkon viselik nevezett 

gyOlekezetonk sorsat, ezert kerjOk szives es kedvezo dontesOket, amely minden bizonnyal 

hosszabb idore eldonti e csepeli kozosseg sorsat. 

Budapest, 2009. szeptember 2. 
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Bp. Csepel-Kiralyerdo Csepeli Lelkeszi Kor elnoke 

Zaradek a BUdapest-Deli Reformatus Egyhazmegye reszerc5l Ikt.szam:474/2009 

A Budapest-Deli Reformatus Egyhazmegye reszerol messzemenokig tamogatom a 

Budapest-Csepel-Kiralyerdei Reformatus Egyhazkozseg kereset a Schmidt-villa 99 evre, 

hiteleti celokra torteno teritesmentes hasznalatat illetoen. Az egyhazmegye reszerol mindent 

megteszOnk azert, hogy az ingatlan szep allapotban es rendeltetesszeruen szolgalhassa 

kornyezetenek lak6it es Csepel polgarait, reformatus es okumenikus tekintetben is. 

Budapest, 2009. szeptember 3. 

450597/2009. szam 

Tamogat6 nyilatkozat a Dunamelleki Reformatus Egyhazkeriilet reszerol 

A Dunamelleki Refonnc:itus Egyhazkeriilet elnoksege neveben nagy orommel tamogatom a 
Bp.-Csepel-Kinilyerdoi Egyhe:izkozseg kerelmet. Egyhe:izkeriiletiink minden tole telheto 
e~~~.lcsi es ~~agi t~mo~atast ~egad annak erdekeben ingatlan melt6 koriilmenyek 
kozott szolgalJa a komyek lak6mak hiteletet es ko ~~~if ;~. 
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(Hasznositasi javaslat) 
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1. Schmidt-villa 

Amikor 1935-ben a Hollandi Bank megkezdte a Kinilyerdo parcellazott telkeinek arusitasat, 

eredetileg a terUletet iidiilo ovezetnek szantak. Kezdetben ennek a funkci6nak megfeleloen cslirda, 

cs6nakhaz es egy fogad6 epiiletet is terveztek. Azon idoszakban az uj telepiilesreszen tahilhat6 feke

tefeny6 erdobe Schmidt Mihaly csepeli epitesi vallalkoz6 emeltette "Schmidt fogad6" elnevezesii 

penzi6jat. Az epiileten fellelhetok a ket vilaghaborU kozotti id6szak elso feIere jellemzo 

neoeklektikus - neobarokk - stilusjegyek. Ezen kiilso formajat - ket haborU kozti polgan epiteszet 

emlekekent - 1945 utan tObb iranyli hasznositasa es atalakitasa ellenere is megorizte. 

Csepel-Kircilyerdo: Lazarisf<1 misszi6shaz. 

A masodik vilaghaborU idejeig az eredeti elkepzeleseknek megfeleloen iidiilosza1l6kent funkci

onalt. Azt kovetoen Lazarista misszi6shaz, 6voda, kultUrhaz, vegiil 2008-ig nyugdijas napkozi ott

hon miikodott az epiiletben. A mgas kert az egykori uradalmi erdo megmaradt resze, ahol az evsza

zados feketefenyo erdo huszonhet peldanya emelkedik az egykori fogad6 fole (ilyen nagysagrendii 

feketefenyo tarsulas Csepel-szigeten csak a fovlirosi vedettsegii Tamariska-dombon figyelheto 

meg). 

. A Schmidt-villa epiilete es a hozza tartoz6 kert egyedi termeszeti es epiteszeti ertek, melynek 

megsziinese helyreallithatatlan klirokat okozna. A Kiralyerd6 legregebbi, jellegzetes epiiletenek 

me 

Csepeli Helytorteneti es Varosszepito Egyesiilet 
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g6vasat kozcelu hasznositassal lehet elerni. Ezert az epiteszeti es tenneszeti erteket kepviselo egy

kori Schmidt Fogadp telkenekes epiiletenek fovarosi szintii vedelem ala helyezesetjavasoljuk. 

2. Hasznositasi javaslat 

A Csepeli Helytorteneti es Varosszepito Egyesiilet javasolja, hogy a Csepeli Helytorteneti Gyiij

temenyt helyezzek el a jelenleg kihasznalatlan Schmidt-villa epiileteben. A Helytorteneti Gyiijte

meny sok evtizedes gyiijto- es kutat6munka eredmenyekentjott letre 1986-ban. Elotte kisebb kialli

tasokon es iskolakban keriilt bemutatasra az addig osszegyiijtOtt anyag. A gyiijtemenyt, amely ma

gaban foglalja a volt Csepel Miivek Gymorteneti MUzeumanak is lelkes csepeliek (a Csepeli Hely

tOrteneti es Varosszepito Egyesiilet tagjai) gyiljtottek ossze a jelenlegi es az eljovendo nemzedekek 

szamara. Az egykori Schmidt penzi6ban nyerhetne melt6 elhelyezest a Helytorteneti Gyiijtemeny 

nemzeti erteket kepviselo muzealis anyaga, es a Csepeli Helytorteneti es Varosszepito Egyesiilet. 

Tenneszeti erteket kepviselo, vedelemre melt6 kertje szabadtt5ri kiallitas elhelyezesere is alkalmas. 

Mindezekbol vilagosan kitiinik, hogy a Csepeli Helytorteneti Gyiijtemeny es a Csepeli Helytorteneti 

es Varosszepito Egyesiilet mUltja, jelene es eljovendoje szorosan osszefon6dik, velemenyilnk sze

rint, szetvalasztani nem lehetseges a kozos celkitiizesek serelme nelkiil. 

Tekintettel a leirtakra, egyesiiletiinkjavasolja a Csepeli Helytorteneti Gyiijtemeny atadasat - az 

Onkonnanyzat szakmai es szoros gazdasagi feltigyelete mellett - a Csepeli Helytorteneti es Varos

szepito Egyesiilet gondozasaba es miikodtetesebe. Ennek reszleteit egy - az Egyesiilet es az On-
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kormanyzat kozott kOtendo - hosszabb taw (minimum 5 eves) kozszolgaItatasi szerzodes rogzit

hetne. :gilllek kereteben, f6 tevekenysegkent tovabbra is bizt,9SiUinfuJ,k a jelenlegifunkc.. i6k zavarta
.- ... . ... " .. ", "-.. .. - ~ .. . . 

Ian ellatasat, a Helytorteneti Gyiijtemeny bemutatasat, az evenkent aktualis (evfordul6khoz kOtott) 

idoszaki helytorteneti kiallitasok megszervezeset, valamint az eddig meg nem rendszerezett anya

gok rendezeset. Elerendo szakmai-strategiai celkent kell, megjelolni a gyiijtemeny Csepeli MUze

umma fejleszteset. Mindezeken kiviil- bovitve az eddigi funkci6kat - a keriilet helytorteneti okta

tasaban is komolyabb szerepet vaIlaln<ink tOrtenelmi szakkorok miikodesi helyenek biztositasaval, 

helytorteneti tan6rak tartasaval. Ennek egyik elofeltetele, hogy a keriiletben dolgoz6 tortenelem 

tanarokat (es mas szakembereket) megkeressiik, majd veliik egyeztetve kialakitsunk olyan program

struktUrat, amely illeszkedik az 0 tanrendjiikhoz es celkitiizesiikhoz. A - Csepel mUltjaval es erteke

ivel kapcsolatosan - diakokat oktat6 tanaroknak is komolyabb es szervezettebb felkesziilesi leheto

seget tudn<ink biztositani. Ezzel a Csepeli Onkormanyzat programjahoz szervesen kapcsol6dva es 

illeszkedve oktatasi es ismeretterjeszto kiegeszito kozfunkci6kat tudn<ink atvenni es ellatni. 

A Schmidt-villa - huszonhet darabos feketefenyo tarsuIast magaban foglal6 - parkjaban terme

szetvedelmi oktamsnak es eloadasoknak adn<ink helyet. Szandekunkban all mas - ilyen tevekenyse

get vegzo - helyi civil szervezetekkel szorosan egyiittmiikodve olyan bemutat6k szervezese, ahol 

szakemberek es lelkes helyi aktivistak egyiitt tudjak az ifjusagot a helyi ertekek nagyobb tisztelete

re, a hagyomanyok melyebb apolasara, erosebb lokaIpatriotizmusra nevelni. Fontosnak tartjuk a 
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legkisebbek helyi ertekek tiszteletere es szeretetere neveleset, igy a kertben kialakitisra kerillne egy 

olyan jat~z6ter, .ahol aholcs6des es 6vodas kom gyermekek -::-s~~i1\Jeliigye1ete m,ellett - jatekos 

keretek kozott ismerkedhetnenek Csepel mUltjaval es termeszeti ertekeivel. 

Elkepzeleseink kozott szerepel - kiegeszit6 tevekenysegkent - olyan kavez6 kialakitisa, ahol a 

vendegek a mult emlekei kozott talaIkozhatnanak tovabb er6sitve Csepelhez k6t6des szalait. A ka

vez6 bevetele segitene a Csepeli Helytorteneti Gyiijtemeny szinvonalas fenntartasat. Ezzel is csok

kentene az Onkormanyzat kiadasait. Mindez olyan tOrzskozonseg kialakulasahoz is vezethet, ame1y 

klubszeriien osszefoghatja az azonos erdek16desii es ertekrendii lakosokat. 

3. Kialakitasi es miikodtetesi elkepzelesek 

Az el6zetes helyszini bejarasok eredmenyekent megallapitisra kerillt, hogy barmilyen hasznosi

tashoz a Schmidt-villat es a hozza kapcsol6d6 kertet el6bb fel kell ujitani (az allagmeg6vast el kell 

vegezni). Tekintve, hogy a sz6ban forg6 epillet es teriilete az Onkormanyzat kezeleseben van, j6va

hagyasa es hathat6s tamogatasa nelkiil mindez nem lehetseges. Egyesuletiink vallalja, hogy ameny

nyiben az el6z6ekben vazolt hasznositasi javaslat megval6sitisat j6vahagyja a Kepvisel6testillet es 

mindez - az Onkormanyzat es a CsHVE kozotti - szerz6desben is rogzitesre keriil, minden lehetse

ges forrast felkutat es igenybe vesz a felujitasok es fejlesztesek fmanszirozasanak segitesehez. Mint 

civil szervezetnek, killonfele Eur6pai Uni6s, magyarorszagi es f6varosi palyazatok allnak rende1ke

zesre, valamint egyeb - helyi vallalkoz6i - mmogatasi lehet6segeket is sz6ba jonnek a cel megval6

sitasa erdekeben. 

Az epillet kUIs6 rekonstrukci6s es bels6 munkalatainak, valamint a komyez6 terillet kialakitisa

nak koltsegei az altalunk becsillt es a megkerdezett szakemberek altai els6re meghatarozott ertekek

kel nagyjab61 osszecsengenek. Ennek megfelel6en, a sz6ban forg6 munkaltatok elvegzesehez - mai 

arakon szamolva - kb. 50 milli6 forintra lesz szUkseg, amely e16teremtesehez az Onkormanyzat es 

az Egyesillet egylittesen palyazhat az idevonatkoz6 killonfele EU-s es hazai kiirasu palyazatokon. 

HangsUlyozand6, hogy az ennel pontosabb osszegek meghatfuozasahoz egy minden reszletre kiter

jed6 szakert6i felmeres es az azt kovet6 arajanlatadas mindenkepp sziikseges. 
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A rekonstrukci6s es kUlso-belso munkalatok elvegzese utan lehetseges a bemutat6 helyek kiala

kitasa. Az epillet als6 szintjen lenne elhelyezve a kiallitas, mig a felso szinten irodak es kozossegi 

termek allnanak keszen a killonfele szakkorok, rendezvenyek, valamint a Csepel boseges torteneti 

iratanyagait kutatni vagy6k fogadasara. Vegs6 soron a Csepeli Helytorteneti Gyiijtemeny melt6 es 

vegleges elhelyezesre kerUlne a KerUlet kulturaIis eleteben. 

Az epillet es a kert problemamentes iizemeltetesehez elengedhetetlenill fontos a megfelelo mer

tekii karbantartasi munkak es a rezsi koltsegeinek a biztositasa, melyet - egyeb forrasok megtalala

saig es akvizici6jaig - az Onkormanyzat az eves koltsegveteseb61 nevesitett tetelkent kiilonitene el 

erre a celra. Mindehhez az Egyesiilet tagjainak munkaerejet es szabadidejet tudja hozzeiadni es bii

tositani. 

A szakmai munka legalabb ajelenlegi szinvonalon tOrteno folytatascihoz munkatarsakat kell fel

vennie az Egyesilletnek. Az Onkormanyzat jelenleg is alkalmaz ket szakembert a Gyiijtemeny gon

dozasara. ElkepzeIesUnk szerint, amennyiben az Onkormanyzat a Csepeli Helytorteneti es Varos

szepito Egyesiilet rendelkezesere bocscitja az eddig is a Gyiijtemenyre forditott munkaberek es jaru

lekaik teljes evenkenti osszeget, akkor meg tudjuk oldani a 2. pontban reszletezett hasznositasi ja-
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vaslat minden reszet. Mindehhez, kiegeszitesiil - termeszetesen - hozza kell csatolnunk egyeb for

cisokb61 szarmaz6 tamogatasokat es beveteleket is, amelyek felterkepezese mar jelenleg is zajlik. 

Mindezek egyUttesen kepezik majd Csepeli Helytorteneti Gyiijtemeny miikodesi koltsegeinek 

"munkaberek es jfuulekaik" tetelet. Termeszetesen, az Onkormanyzat es az Egyesiilet kozott szigo

rU eVes elszamolasi rendet kellene kialakitani az Onkormanyzat altaI biztositott forrastetelekr61, 

melynek menetet az ahiirand6 kozszolgaltatasi szerzodesben reszletesen fejtenek ki a felek. Terve

ink szerint, a beinditand6 kavez6 felfutasaval es az egyeb. hasznositasi otletek megval6sulasaval 

aranyosan evente csokkenhetnenek az Onkormanyzat ide vonatkoz6 kiadasai. 

A Csepeli Helytorteneti es Varosszepit6 Egyesiilet remeli, hogy a Tisztelt Kepviselotestiilet ta

mogatja, gazdagitja, es j6vahagyja a Schmidt-villaval kapcsolatos hasznositasi terveit. Ezzel hosszU 

tavon megnyugtat6an rendez6dne a - Csepel egykori epiteszeti es termeszeti ertekeit kepviselO 

villa epiiletenek es kertjenek meg6vasa, es a Helytorteneti Gyiijtemeny melt6 es vegleges elhelye

zese. 

Csepel, 2008. december 

t.'...... 
Dr. 0	 a Dezso 

ok ~ 

~lA 
Zemann Istvan 

titkar 
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