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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tarlós István főpolgármester úr levelében tájékoztatta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzatot, hogy Süllei László kanonok, a Mátyás templom plébánosa a Főváros és a 
kerületek segítségét kéri a Mátyás-templom harangrekonstrukciójának és a statikai védelmét 
szolgáló munkák költségeinek támogatásához. 
A támogatást kérő levél az előterjesztés melléklete. 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 2011. január 6-ai ülésén megtárgyalta és 9 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással nem támogatja, hogy a Képviselő-testület a 2011. évi 
költségvetésébe terveztessen be támogatást budapesti Mátyás templom rekonstrukciós 
munkájának költségéhez. 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésbe terveztessen be Ft támogatást a 
budapesti Mátyás templom rekonstrukciós munkájának költségéhez. 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a budapesti 
Mátyás templom rekonstrukciós munkájának költségéhez nem nyújt támogatást. 

Határidő: 
Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Határidő: 
Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
Radványi Gábor alpolgármester 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Budapest, 2011. január 11. 

Törvényestégi szempontból látta: 

Hegedűs Karoly 
mb. jegyző 

Radványi Gábor 



Tisztelt Polgármester Úr! 
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Süllei László kanonok, a Mátyás-templom plébánosa azzal keresett meg min

ket, hogy a Főváros és a kerületek támogatását kérje a Mátyás-templom harangre
konstrukciójának és a Mátyás-torony statikai védelmét szolgáló elleninga-rendszer 
kiépítésének befejezéséhez. A beruházás a Norvég Alap és a Budavári önkormány
zat támogatásában is részesül, és épp a két évig tartó elbírálási procedúra miatt ke
rült nehéz helyzetbe: a menet közben keletkezett forráshiány 27,8 millió Ft. 

Úgy ítéljük meg, hogy a beruházás Budapest egyik történelmi jelképének, a 
Mátyás-templomnak megújulását és védelmét szolgálja, ezért méltó az egész város 
támogatására. A Fővárosi Önkormányzat a munka befejezéséhez segítséget fog 
nyújtani. Tisztelettel kérjük, hogy Polgármester Úr a kerület lehetőségei szerint szin
tén járuljon hozzá ennek a fontos munkának a sikeres befejezéséhez. 

Őszintén reméljük, hogy a Főváros és a kerületek összefogásával hathatós se
gítséget tudunk nyújtani a Mátyás-torony állékonyságának hosszú távú biztosításá
hoz. Segítségét előre is köszönjük. 

Őszinte nagyrabecsüléssel: 

Budapest, 2010. december 3. 
Tarlós István 

főpolgármester 

J/t*' Á&fyh 
Dr. Nagy Qábor Tamás " Bús Balázs' Pokorni Zoltán 

polgármester, Bp. I. polgármester, Óbuda- polgármester, Bp. XII. 
Budavári Önkormányzat Békásmegyer Önkormányzat Hegyvidéki Önkormányzat 

Mint területileg illetékes főpásztor, Süllei László plébános úr kérését támogatom. 

/ Í -

Dr. Erdő Péter 
/bíboros, prímás, érsek 



Javaslat a Mátvás templom harangrekonstrukcióiának támogatására 

18/2011. (I. 6.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata 
(9 igen szavazattal, 2 tartózkodással) - negatív kérdésfeltevés 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek 
Süllei László kanonok, a Mátyás-templom plébánosa - a Mátyás-templom 
harangrekonstrukciós munkálatainak költségeihez való hozzájárulásra vonatkozó -
kérelmének támogatását. 


