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Budapcsí, 

Tárgy: A Kőbányai Szent György 
plébániatemplom támogatási kérelme a 
Bp. X. ker. Sörgyár u. 73/a. sz. alatti 
templom ablakainak hőszigetelő 
üvegcseréjéhez 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Szent György Plébánia képviseletében Tomanovics Jószef plébános úr kéréssel 
fordult Önkormányzatunkhoz, melyben anyagi támogatást kér a Budapest X. ker. Sörgyár u. 
73/a sz. alatti templom ablaküvegezésének cseréjéhez. 

Az 1994-ben épült templom nyílászárói a kor követelményeinek megfelelően készültek, ám a 
mai hőszigetelési előírásokat már nem elégítik ki. Hőátbocsátási képességük kétszer rosszabb, 
mint amit a jelenlegi szabványok előírnak. így a templom a téli hónapokban több mint 
100.000,- Ft-os fűtési számlát kénytelen kifizetni. 

A Képviselő-testület Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottsága a kérést a 229/2009. (IX. 
29.) sz. határozatában támogatta. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a munkák és a 
költségek részletes meghatározására szakértői véleményt kell készíteni. 

A 2009. november 3-án a plébános úr kíséretében megtartott helyszíni szemlén a következő 
tényeket állapítottuk meg: 

A kérelemben foglaltak alapján az alábbi munkák elvégzése szükséges: 
-10 db kb. 3,0 m x 1,0 m-es ablak hőszigetelő üvegezése és külső felületének mázolása, 
-10 db kb. 0,05 x 1,0 m-es pinceablak hőszigetelő üvegezése és külső felületének mázolása, 
- bejárati ajtó külső szárnyainak hőszigetelő üvegezése és külső felületének mázolása. 

A helyszíni szemlén ugyanakkor kiderült, hogy további sürgős állagmegóvási munkákat 
kellene elvégezni az épületen: 

- 1 db pinceablakon hiányzik a betörésgátló rács (a további 9 ablakra fel van szerelve). Az 
ablak a külterületről nem látható helyen helyezkedik el, így fokozott veszélyt jelent a rács 
hiánya. Javasoljuk ennek pótlását. 
- a plébános úr tájékoztatott, hogy az irodai bejárat feletti ideiglenes előtető tönkrement, le 
kellett szerelni. Kérte, hogy amennyiben lehetséges, ennek pótlását is oldjuk meg a tél beállta 
előtt. 
- a bejárat feletti előtető utca felé eső függőleges felületén a cserepeket tartó deszkázás 
tönkrement, valószínűleg ázás miatt elcsavarodott, kihajolt. Emiatt a függőlegesen elhelyezett 
cserepek elmozdultak síkjukból, több darab közel áll a lehulláshoz. A cserépfedés alól építési 
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törmelék hullik a járókelők fejére. Javítását balesetvédelmi okokból szükségesnek látjuk 
(cserép lebontása, deszkázás helyreállítása, cserepezés visszahelyezése). 

A fenti munkák becsült teljes bekerülési költsége bruttó 1,4-1,5 millió forint. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a támogatás nyújtásához az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. ker. 
Sörgyár u. 73/a sz. alatti Kőbányai Szent György Plébániatemplom állagmegóvására 1,5 
millió Ft-ot biztosít pénzeszköz átadással a Képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkeretének terhére. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 
dr. Korpái Anita osztályvezető 

Budapest, 2009. november 4. 

Verbai Lajos 
polgármester 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 
Nagy László Bizottsági Elnök Úr részére 

Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! 

A kőbányai Szent György templom plébánosaként fordulok Önökhöz. /X. Sörgyár utca 73/a/ 
Templomunk már elmúlt 15 éves, így több dolog is felújításra szorul. PL: templom külső 
homlokzatának felújítása, belső festés, belső világítás felújítása, tetőszigetelés, stb. 
Idén télen a templom fűtésének havi költsége több mint 100. 000 forint volt, melyet csak 
nagyon nehezen tudtunk kifizetni. Abban kérem a tisztelt bizottság segítségét, hogy idén 
legalább az ablakok hőszigetelt üvegcseréjét meg tudjuk oldani, mely 600. 000 forintba kerül. 
Minden segítséget előre is köszönünk. 



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZERVEZÉSI ÉS ÜGYVITELI FŐOSZTÁLY 

KIVONAT 

A SPORT, IFJÚSÁGI, CIVIL ÉS KISEBBSÉGI BIZOTTSÁG 

2009. IX. 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből 

A kivonatot kapja: Képviselő-testület 

229/2009. (IX. 29.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság elviekben támogatja a Kőbányai Szent 
György Plébánia (1104 Budapest, Sörgyár u. 73/a.) - templomablakok hőszigetelő 
üvegcseréjéhez támogatás biztosítására vonatkozó - kérelmét. 
A Bizottság egyben felkéri a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságot, 
hogy alakítsa ki a kérelemmel kapcsolatos álláspontját, és határozza meg a felújítás 
támogatási összegét. 
A Bizottság továbbá felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság csak szakértői vélemény ismeretében tudja meghozni a 
döntését, ezért a szakértő által alátámasztott árajánlatot terjessze a Bizottság elé. 

Budapest, 2009. november 5. 

Korányiné Csősz Anna 
osztályvezető 
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Kőbányai Szent György plébániatemplom bejárata 
Megfigyelhető a függőleges cserépsorok elmozdulása 
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Az előtető közelről. A cserépsor középső szakasza már nem fekszik síkban 


