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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest X. ker. Kápolna utca 14. sz. alatt található Kőbányai evangélikus templom 

lelkésze, Benkóczy Péter úr kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, melyben támogatást kér a 

templom lelkészi hivatalának felújításához. 

A kőbányai evangélikus híveket szolgáló - egyébiránt Budapest egyetlen kör alaprajzú -

templomát 1931-ban szentelték fel. A templom a II. világháborúban súlyosan megsérült, 

1956-ban pedig több belövést is kapott. Ezek nyomai mai napig láthatóak a templom és a 

lelkészi iroda külső falán. Míg a templom hitéletre szolgáló helyiségei megfelelő állapotúak, 

kiszolgáló helyiségeinek állapota igen rossz, amiért szükségessé válik még a tél beállta előtt 

több felújítási munka elvégzése. 

A 2010. augusztus 17-én tartott helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a templom 

lelkészi hivatala irodájának, valamint a hozzá tartozó előtér és folyosó mennyezete több 

helyen beázott, a falazaton repedésekből eredő vakolatkárosodások fedezhetők fel. A beázás 

érintette az elektromos hálózatot is, ennek felülvizsgálata ill. részbeni kicserélése is 

szükséges. 

A vizsgálat során megállapítást nyert továbbá, hogy az iroda és az előtér ablakai nem 

záródnak, és a fűtésre szolgáló 5 darab gázkonvektor közül 3 darab olyan rossz állapotban 

van, hogy már az őrlángot sem lehet rajtuk bekapcsolni, így használatuk nem biztonságos. 

A lelkész úr tájékoztatása szerint a beázás okait elhárították, ám a helyiségek helyreállításának 

költségeit, a nyílászárók és a konvektorok cseréjének költségeit az egyházközség nem tudja 

előteremteni. A hibás fűtőberendezések és nyílászárók miatt a téli fűtési költségük igen 

magasra rúg. 



A helyiség helyreállítása (vakolatok javítása és festés) illetve az elektromos hálózat 

felülvizsgálata és cseréje kb. 410-420 ezer forintot igényelne. A 3 db nyílászáró hőszigetelő 

típusra történő cseréje, valamint a konvektorok cseréje kb. 950 ezer - 1 millió forintot 

kerülne. A szerény anyagiakkal rendelkező egyházközség részére ez az összeg komoly 

megterhelést jelent, ezért azzal a kéréssel fordulnak az önkormányzathoz, hogy segítsük a 

felújítás elvégzését. Javaslom, hogy a mintegy 1,5 millió forintból önkormányzatunk 1,0 

millió forint költséget vállaljon át, melyhez kérem az Önök támogatását. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest-

Budapest X. ker. Kápolna u. 14. sz. alatt található Kőbányai Evangélikus Templom kiszolgáló 

helyiségeinek belső javítására és felújítására, ezen belül vakolatjavításra, festésre, elektromos 

hálózat cseréjére, 3 db ablak és 5 db konvektor cseréjére 1.000.000,- Ft-ot biztosít pénzeszköz 

átadással a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkeretének terhére utólagos 

elszámolással. 

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: szerződéskötésre: 2010. október 1. 

elszámolásra: 2011. február 15. 

Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2010. szeptember 2. 

Véfbai Lajos 

polgármester A 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 

jegyző 
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Tisztelt Polgármester úr! 

Alulírott, mint a Kőbányai Evangélikus Egyházközség lelkésze a 2009. november 12-én 
keltezett kérvényem megerősítéseként keresem meg újra, anyagi támogatást kérő 
levelemmel, ahogyan azt Mednyánszky Miklós a X. kerület Városüzemeltetési és Vagyon 
gazdálkodási Főosztályának munkatársa javasolta. 
Tehát, ismételten azzal kéréssel fordulok Önhöz, hogy a gyülekezeti épületünk felújítását 
anyagi támogatásban részesítse, illetve anyagi támogatáshoz segítse egyházközségünket. 

A felújítás teljes költségvetése közel 2.400.000 Ft volt. 
Az ezt az összeget önerőből terveztük kifizetni, terveinket megvalósítani. Ám új 
problémák merültek fel gyülekezeti házunkkal kapcsolatosan. Arra a döntésre 
kényszerültünk, hogy a Kőbányai Önkormányzathoz forduljunk anyagi segítségért. Ez az 
összeg az kiadásunk 1/3, azaz 800.000 Ft. 

Az idén kora nyáron elvégzett feladatok gyülekezeti ház 4 vizesblokkját érintette, ebből 
egy az utcáról megközelíthető akadálymentesített WC és mosdó. 
Az eredetileg meghatározott költségek, előre nem látható módon megemelték 
kiadásainkat, melynek terheit eddig tartani igyekeztünk, ellenben úgy látszik éves 
költségvetésünkben komoly tehertételként mutatkozik az említett többlet kiadás. 

Az 1931-ben épült, épületen elvégzett munkálatok részletezve: 
4 vizesblokk elöregedett csöveinek cseréje 

csempe burkolat felhelyezése (előzőleg nem volt!) 
kézmosó vízmelegítők felszerelése, 

új szaniterek beépítése 
festés-mázolás, akadály mentesített ajtók. 

Kérésünk, hogy a Polgármesteri Hivatal a megfelelő eljárás keretében, „vizesblokk 
korszerűsítése" címen, a hiányzó összeget (800.000 Ft) kipótolja, azaz elvégzett felújítási 
munkálatunkat támogatásban részesítse. 
(A teljes dokumentációt 2009 decemberében pótlólag nyújtottam be a Városüzemeltetési 
és Vagyon gazdálkodási Főosztályán.) 
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(A kérelem melléklet oldalt tartalmaz!) 
h ' evangélikus kltíésZ Polgdrfticstcri Hivatala 

Iktatóé ̂ ÁÍMmkioM 
telefon: (+36-1) 262-7683 e-maik kobanya@luthean.hu honlap: kobanyaluthe^JujIÚN 0 9. 

Előszám; db Előadó: 
, mellékleí 
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Költségvetési sor (2010) 
Nyomtatva: 2010.09.03, 10:40 

Kiadás: 
Szakfeladat: 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

Főkönyvi szám: 59211909 Képviselő-test-felh.c.ált.tart. E 
Létesítmény: 000000 megbontás nélkül 

Intézmény: 000 

Keretgazda: Képviselő-Testület| 
Megjegyzés: 

Előirányzat: 
Nettó 

366.257.561 

Elkötelezve: 
Aláírva: 

Aláiratlan: 

0 
0 
0 

Maradék (ei.-elköt.-k.szla.): 366.257.561 

Számlázva: 
Kötváll.on keresztül: 

Külső számla: 
Számlázható (Előirányzat-számlázva): 

0 
0 
0 

366.257.561 

Kifizetve: 
Nincs kifizetve: 

0 
0 

Bevételi előírás: 0 

A Bruttó 
0 366.257.561 

0 0 
0 0 
0 0 

0 366.257.561 

0 0 
0 0 
0 0 
0 366.257.561 

0 0 
0 0 



A képviselő-testület 2010. szeptember 16-ai ülésének 13. napirendi pontja a mellékletként 
csatolt tartalék teljes összegű visszarendezésére tesz javaslatot. Az előterjesztés elfogadása 
esetén a kért fedezet nem áll rendelkezésre. 
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