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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Csepeli Művelődési Központ a 2010-es évben két olyan programot tervez, 
amelynek megvalósításához elengedhetetlen a Királyerdei Művelődési Ház két 
folyosójának átalakítása. 
A Királyerdei Művelődési Házban található szekkó felújításához 2,5 millió forint 
támogatást kapott az intézmény a főváros szakbizottságától. A munkálatok 
elvégzésére várhatóan ez év tavaszán-nyarán kerül sor. A szekkó környékét az 
intézmény saját megtakarításából jelenleg újítja fel. A szekkót és a teázót elválasztó 
folyosó azonban sem most, sem az intézményben folyó egyéb munkák keretében 
nem kerül felújításra, azonban használatbavétele egy idei évforduló okán lenne 
indokolt. 
Csepel 2010. január 1-én, 60 évvel ezelőtt csatlakozott a fővároshoz. A folyosó 
alkalmas lenne 23 fővárosi kerület és a főváros zászlóinak állandó bemutatására, 
illetve valamennyi kerület és a főváros rövid szöveges bemutatására is. 
Tulajdonképpen egy „zászlóerdő” kerülne kialakításra, melyet méltó módon a 
rendezett folyosón lehetne elhelyezni. 
A folyosószakasz kialakítása, teljes átalakítása előzetes felmérések szerint 2,5 millió 
forint lenne. Ehhez járulna hozzá a szintén előzetes árajánlatok szerint számolt 
500.000 forint, ami a zászlók és tablók elkészíttetési díja. Utóbbi költséget a Csepeli 
Művelődési Központ a saját költségvetéséből ki tudja gazdálkodni. 
A másik fontos program a Helytörténeti Gyűjtemény folyosószakaszának kiállító 
térként való berendezése. A CSMK saját erőből ugyan felújította a két egységet 
elválasztó szűk folyosót, illetve a korábbi használaton kívüli folyosó bejáratát, de az 
így még nem alkalmas az összegyűjtött anyagok befogadására. 
A Helytörténeti Gyűjtemény dolgozói az elmúlt hónapokban kovácsoltvas 
díszkapukat mentettek meg bontási területekről. A kapuk felújításra szorulnak, 
azonban kiválóan alkalmasak a folyosószakaszok lezárására és stílusuk miatt 
lehetőséget adnak a Helytörténeti Gyűjtemény - Csepelen, a Weiss Manfréd gyárban 
- készült tűzhelyeinek, kályháinak és varrógépeinek állandó kiállítására. 
A munkálatok során rendezésre kerülne a Helytörténeti Gyűjtemény bejárati 
folyosószakasza is. 
A munkák díja előre kért költségszámítás szerint 2,7 millió forint. A CSMK a 
helytörténeti folyosó tárlat anyagát, tablóit, saját költségvetéséből elkészítteti. 
 
Mindkét munka optimális kivitelezési ideje 2010. április – május. Ebben az esetben, a 
kiállítási anyagok elkészítési idejét is figyelembe véve, 2010. szeptemberére egy a 
teljes fővárost felölelő zászlóerdő, egy teljesen új helytörténeti kiállítás és persze az 
addigra elkészülő, most elkezdett munkák, valamint a szintén várhatóan nyáron 
elkészülő szekkó együttesen lehetővé teszik, hogy az intézmény már túl a jelentős 
felújításokon, zökkenőmentesen, idejében kezdje meg a következő szezont. 
Kérem a javaslat támogatását. 
 
Budapest, 2010. február 23. 
 
 
          
                                                                                       Tóth Mihály 
 



 
 
Határozati javaslatok 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli 
Művelődési Központ - Királyerdei Művelődési Ház folyosóinak kiállítás céljára történő átalakítását 
támogatja. Ehhez a 2010-es költségvetés elfogadásakor 5.2 mFt, azaz ötmillió-kettőszázezer forint 
támogatást biztosít az északi bevétel kamatainak terhére. 
 

Határidő:  
elfogadásra:  azonnal 

  végrehajtásra:  2010. évi költségvetés elfogadása 
 
 Felelős:   végrehajtásra:                         Tóth Mihály polgármester 
    végrehajtás előkészítéséért:   Halmos Istvánné ágazatvezető 
                 Vukovich Zoltán  mb. ágazatvezető 
      Szenteczky János CSEVAK vezérigazgató 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 
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Az előterjesztés tárgya:  
Javaslat a Csepeli Művelődési Központ – Királyerdei Művelődési Ház folyosóinak kiállítás 
céljára történő átalakítására 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve:  
Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezetővel 

 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:  
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