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Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere - -- "" ................................... . 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: a Budapesti Külsőkőbánya 
Szent Család Plébánia kérelme 

A Budapesti Külsőkőbánya Szent Család Plébánia (1103 Budapest, Kada u. 25.) plébánosa, 
Bánóczky Előd kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben l 850 OOO Ft támogatást 
kért a templomtérben egy keresztelőkápolna, márvány keresztelőkút kialakításához, valamint 
a Kada utcai Római Katolikus Plébánia belső udvarának átalakításához. 

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést 2011. április 6-i ülésén megtárgyalta, és a plébánia 
részére l l 00 OOO Ft összegű támogatás biztosítását javasolta. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, a támogatási összeg 
nagyságát mérlegelve támogassa konkrét összeg meghatározásával a határozati javaslatot. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapesti Külsőkőbányai Szent 
Család Plébánia (1103 Budapest, Kada u. 25.) részére a keresztelőkápolna és márvány 
keresztelőkút kialakításához, valamint a belső udvarának átalakításához bruttó . . . . . . . Ft 
összegű támogatást biztosít -megállapodás keretében- a képviselő-testület felhalmozási célú 
általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. április 14. 

Törvényességi szempontból látta: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Humán Iroda 

«~l 
Radványi Gáöor 
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BUDAPESTI KÜLSŐKÓBÁNYA 

lktsz.: 11:-2-02/2011. 

Tisztelt Alpolgármester Úri 

Mint a Kőbányai Szent Család Plébánia plébánosa egy kéréssel fordulok Önhöz. Az egyházi 

előírásoknak megfelelöen. és dr. Erő Péter hiboros úr és dr. Udvardy György általános helynök úr, 

kérésüknek eleget téve, plébánia hivatalunk és közösségünk döntése alapján tervezzük a 

templomtérben egy keresztelő kápolna, márvány keresztelőkút kialakítását. 

A Kada utcai Római Katolikus- Plébánia belső udvára is, átalakításra kerülne, hiszen közösségünk 

szép gyarapodásnak indult, egyre több család, gyermek csatlakozik be plébániánk életébe. A 

templomban történő átalakítás és az udvar átalakítása igen fontos közösségünk számára. A Magyar 

Püspöki Konferencia 20 ll. évet a családok évének nyilvánította, és a programok, amelyeket már 

elkezdtünk és az év hátralevő részében folytatni szeretnénk, szükségessé teszik mindkét hely 

kialakítását ill. átalakítását. 

A felújításra a bekértárajánlatok alapján összesen 1.850.000,- Ft-ra van szüksége a plébániának .. .. 
Arra kérem a Tisztelt Alpolgánnester Urat, hogy vegye szives pártfogásába -kérelmünket, és terjessze a 

Tisztelt Képvi~lő-testület elé, hogy amennyiben módjuk és lehetőségük engedi, támogassák e 

tervünket.. 

Isten áldását kérve további munkájára, családjára, és a hivatal minden dolgozó jára! 

Budapest, 20 ll. február. 08. 

Tisztelettel és őszinte nagyrabecsüléssel: 
C' 

SAA~c~ CUcd 
Bánóczky Előd 

plébános 

Tel./Fax: +36-1-260-79-05 



BUDAPEST -KÜLSÓKÓBÁNYA 
SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA 

ll 03 Budapest, Kada u. 25. 
TELEFON: 260-7905 

"FELÚJJÍTÁSI ÉS ÁTALAKÍTÁS! TERV" 

CÍMZETT: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

RÉSZÉRE 

, 
CIM: 1105 Budapest, Szent László tér. 29. 

BUDAPEST, 2011.02.15. 

IllV.SZÁM 
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l. BEVEZETÉS 

A Budapest Külsőkőbánya Szent Család Plébánia a X Kerület Hitéleti 

tevékenységében vesz részt .. A 2008-as évben megnyílt a templomunk és plébániánk 

a hívek, ifjúság és gyerekek előtt, a közösség és közösségi programok tekintetében is. 

Mint a Kőbányai Szent Család Plébánia plébánosa egy kéréssel fordultunk Önhökhöz. 

Az egyházi előírásoknak megfelelően, és dr. Erő Péter bíboros úr és dr. Udvardy 

György általános helynök úr, kérésüknek eleget téve, plébánia hivatalunk és 

közösségünk döntése alapján, a templomtérben egy keresztelő kápolna, márvány 

keresztelőkút szeretne kialakítani. Ezzel egy időben a családok évére való tekintettel, 

a Kada utcai Római Katolikus Plébánia belső udvara is átalakításra kerül. 

Hivatkozva a 2011. február. 08-án kelt kérelmünkre (felújítási-átalakítási kérelem l II-

2-02/20 ll.), és a telefonon történt megkeresésükre, miszerint csatolni szükséges az 

átalakítási költségvetés. 

Az árajánlatok alapján elkészített költségvetésünk, melyek tartalmazzák, az 

átalakítási-felújítási munkálatokat, müszaki és pénzügyi adatokat, az alábbiakban 

összes í tettük. 

A felújítási munkálatok, összesen 1.850.000,- Ft 

Budapest, 2011.02.15. 

Bánóczky Előd 
Plébánosiképviselő 



lt.t.l NYILATKOZAT A BANKSZÁMLASZÁMRÓL: 

A plébánia pontos neve és adatai: 

Budapest Külsőkőbánya Szent Család Plébánia 

ll 03 Budapest Kada u. 25 

260-79-05 

Email: szcsplebania@t-online.hu 

Bank neve címe: 

Számlaszámunk 

Budapest, 2011.02.15. 

CIBBANKZRT 
1027 BUDAPEST, Medve u. 4-14. 
11100104-19719366-36000001 

P.H. 

tQM~ íJicl}j$ 
Bánóczky Előd 
Plébánosiképviselő 

P.H. 



1.2 PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI TARALOM-ÖSSZESÍTŐ 

Orgona- sípok, szekrény szétszerelése db 1 45000 45000 
Emelvény szélbontása db 1 15000 15000 
Villanyszerel és db 1 30000 30000 

Vak ablak helyének felfalazása+tégla kis 
méretű m2 3 2 300 1m2 6 900 
Lábazatvakolás m2 8 1300 1m2 10400 
Aljzatbetonozás 6-10 cm vastagságig m2 25 1500 1m2 37500 
Burkolás m2 25 200 0 1m2 50000 
Gránit lap m2 27 1800 1m2 48600 
Festés m2 60 1100 1m2 66000 

Keresztelő kút kialakítás -Tardosi mészkő 
keresztelő "medence" készítése db 1 450000 450000 

Keresztelő kút fedél-tető készítése - fa 
domborműves kivitelezésben db 1 85000 85000 
Beépítés szereJés-illesztés db 1 45000 45000 
Térkőburkolat m2 25 2 700 67500 
Kert rendezés -viaclor lerakása m2 25 2 500 1m2 62 500 
Belső udvar vakolaijavítás festés m2 130 2 200 1m2 286000 
Kültéri pad és asztal betonágyban db 2 70000 140000 
sítt- szemét elszállítás db 1 30000 30000 

nettó 1475400 
bruttó 1844250 

Keresztelő kápolna kialakítása a templomtérben összesen: bruttó 1.111.750,- Ft 

Udvar átalakítása összesen: bruttó 732.500,-Ft 

Budapest, 2011.02.15. 

t)cWMWrd a5 
Bánóczky Előd 

Plébánosiképviselő 

P.H. 



1.3 EGYÉB DOKUMENTÁCIÓK-MÉRETEK- KÉPEK 

Átalakítás hely 





Udvari rész átalakítása-festése 



Budapest, 2011.02.15. 

g~c${25 
Bánóczlcy E~őd" 

Plébánoslképvtselo 
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