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Tisztelt Képviselő-testület! 

Bánóczky Előd, a Szent Család plébánia plébánosa kérelmet nyújtott be 
Önkormányzatunkhoz, melyben anyagi támogatást kért a plébánia és a templom tetőzetének 
felújításához, tekintettel arra, hogy az épület több helyen beázik. 

A Főegyházmegyei és külső szakemberekkel konzultálva arra jutottak, hogy a tetőszerkezet 
faszerkezetének egy részét ki kellene javítani, konzerválni, illetve cserélni, míg a 
tetőcserepeket a teljes tetőn le kell cserélni. 
A munkálatok az előzetes költségbecslésük szerint 10-12 millió forintba kerülnek. A plébánia 
jelenlegi anyagi helyzete azonban még a részleges, legrosszabb állapotú rész javítását sem 
teszi lehetővé. Ráadásul 2009. évben a Főegyházmegye kevesebb támogatást tud adni a 
rászoruló plébániáknak. 

Az Önkormányzat által bekért szakértői vélemény szerint az épület alápincézetlen, 
földszintes, az utca felé emelt fedélszerkezettel készült. A földszint feletti födém csapos 
gerendafödém, rajta agyagtapasztással. A tetőhéjazat szalagcserép, mely rendkívül rossz 
állapotban van, szivacsos szerkezetű, fagyott. A tetőlécek viszonylag újak, viszont a 
szerkezeti faanyagok régiek. A szakvélemény szerint javasolt a teljes tetőhéjazat cseréje, a 
fedélszerkezet statikai megerősítése, egyes elemek cseréje, illetve a bádogos munkák is 
felújításra szorulnak. 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet a Sport, Ifjúsági, Civil 
és Kisebbségi Bizottság is megtárgyalta, és 10/2009. (1.22.) számú határozatában úgy döntött, 
hogy „javasolja a Képviselő-testületnek, hogy tartalékkerete terhére biztosítson támogatást -
megállapodás keretében, egy pontos költségvetés birtokában - a Budapest Külsőkőbánya 
Szent Család Plébánia (1103 Budapest, Kada u. 25.) plébánia és templom tetőzetének 
felújításához. Egyben felkéri a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságot, hogy 
a kérelemmel kapcsolatosan alakítsa ki álláspontját. " 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 170/2009. (III. 17.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy „javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Budapest-
Külsőkőbánya Szent Család Plébánia (Budapest X., Kada u. 25.) részére a tetőszerkezet 
felújítási munkálatainak elvégzésére 3 MFt összegű támogatást biztosítson a felhalmozási 
célú általános tartalékkerete terhére. " 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 



A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási 
célú általános tartalékkerete terhére 3.000.000,- Ft összegű támogatást biztosít a Budapest-
Külsőkőbánya Szent Család Plébánia (Budapest X. ker., Kada u. 25.) részére, a tetőszerkezet 
felújítási munkálatainak elvégzésére. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2009. május 15. 
Verbai Lajos polgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Hajdú Péter főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2009. március 30. 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Dr Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr 2008. augusztusi-tői kinevezett a Kada utca 
25. szám alatt található Szent Család plébánia plébánosává. Az elmúlt 22 évben, mint 
Budavári Mátyás-templom plébános-helyetteseként szolgáltam. „nío{,inm 

Remélem hogy új megbízatásomban nem csak a teremtő Atyát szolgalom 
megfeleljen majd, hSem'olyan plébánia közösséget tudok a h í — l alkotru, amely 
közösség lelki eredményei ezen patináns kerület javára is vahk a jövőben. 
Szeretném tájékoztatni Polgármester urat, hogy szolgalatomat nemcsak a 1Kada utca. 
templomban, hanem az újhegyi lakótelepen, a szociális otthonokban is v * a m M s e z * 
gyóntatok, betegeket látogatok. Sok számú temetésre is felkernek nemcsak a plébánia 
területén élő lakosok. , . , . f , . , » 
Széleskörű tevékenységet végző felekezeti hovatartozást nem csak a raszorultsagi fokot nezo 
Karitász csoportunk van. Többek között élelmiszer, ruhaosztás, kirándulás t a b o r o z t a t a S

m 
Egy súlyos gondomat is szeretném Polgármester úrral megosztani. A plébánia es templom 
épületének tetőzete nagyon rossz állapotban van. Az épület több ^ J g ^ J ^ 
Főegyházmegyei és külső szakemberekkel konzultálva arra jutottunk, hogy a tető szerkezet 
faszerkezetének egy részét ki kellene javítani, konzerválni ill. cserélni A tetocserepek^ 
vi zont a teljes tetőn le kell cserélni. Ha ezt nem tesszük meg félő, hogy egy nagyobb 
hótömeg egyes kritikus helyeken megroppanthatja a tetőt ill. födémet. A munkalatok előzetes 
költségb^és szerint 10-12 millió forintba kerülnek. A plébánia jelenleg, anyagi h d y t 
még a részleges, legrosszabb állapotú rész javítását sem teszi lehetővé. Számítok hvem 
Főegyházmegye támogatására is, bár a jövő évben az egyházi un. 1%-os támogatás a központ, 
költfegvetésből drasztikusan csökkeni fog és ennek nyomán a Főegyházmegye is kevesebb 
támogatást tud majd adni várhatóan a rászoruló plébániáknak. Itt jegyeznem meg, hogy a 
templomtér tisztasági festését főegyházmegyei támogatásból és híveim adományából 
augusztusban elvégeztük. 

Tisztelt Polgármester úr! Szeretnénk ez év őszén a tető javításának első részmunkáit 
végrehajtani kérném ha Önnek ill. a tisztelt Képviselőtestületnek módja van ra anyagi 
támogatásával segítse elő ezen munkálatokat. 
Valamint engedje meg, hogy meghívjam egy önnek alkalmas időpontban látogatásra 
hozzánk, hogy személyesen is megismerje helyzetünket es munkánkat. 

Válaszát várva, 
munkájára a jó Isten áldását kérve, tisztelettel 

Bánóczky Előd 
plébános 


