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helyszíne
címe

Az ellátott közművelődési alapszolgáltatások köre a Kultv. 76. § (3) 

bekezdése szerint
ellátottak köre

Albertfalvi Közösségi Ház Gyékényes u. 45-47. Bp. 1116

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

Újbuda lakossága, 

kiemelten az Albertfalva és 

Kelenföld területén élő 

polgárok.

Gazdagréti Közösségi Ház Törökugrató u. 9. Bp. 1118

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

Újbuda lakossága, 

kiemelten a Gazdagrét, 

Sasad és Madárhegy 

területén élő polgárok.

Kelenvölgyi Közösségi 

Ház
Kardhegy u. 2. Bp. 1116

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

Újbuda lakossága, 

kiemelten a Kelenvölgy 

területén élő polgárok.

Őrmezei Közösségi Ház Cirmos u. 8. Bp. 1112

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

Újbuda lakossága, 

kiemelten az Őrmező és 

Kelenföld területén élő 

polgárok.

Kelen Civil Nyugdíjas 

Klub
Petzval u. 42. Bp. 1119

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

Újbuda lakossága, 

kiemelten a Lágymányos és 

Kelenföld területén élő 

polgárok.

B32 Galéria és Kultúrtér Bartók Béla út 32. Bp. 1111

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Újbuda lakossága, 

kiemelten a Gellérthegy, 

Szentimreváros, 

Lágymányos területén élő 

polgárok.

Karinthy Szalon Karinthy F. u. 22. Bp. 1111

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása                                        

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

Újbuda lakossága, 

kiemelten a fiatal 

korosztály

Újbudai Pedagógiai Iroda Erőmű u. 8. Bp. 1117
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása

Újbuda lakossága, 

kiemelten a fiatal 

korosztály

Szabadtéri 

rendezvényhelyszínek

Bikás park

Gárdonyi tér

Feneketlen tó parkja

Torbágy park

Költők parkja

Gyékényes utca

Cirmos liget

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása

g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Újbuda teljes lakossága, 

minden korosztály

Közművelődési feladatellátó: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. (székhely: 1113 Zsombolyai u. 5.)


