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Előterjesztés 

~8 . szám ú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére 
a Budapest X. kerület, Kápolna utca 14. szám alatti Kőbányai Evangélikus templom 

javítási munkáinak támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest X. kerület, Kápolna utca 14. szám alatt található Kőbányai Evangélikus templom 
lelkésze, Benkóczy Péter az előterjesztés 2. mellékletét képező kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz, amelyben támogatást kér a templom pinceszintjén található gyülekezeti 
helyiségek hibáinak kijavításához. 

A kőbányai evangélikus híveket szolgáló, Budapest egyetlen kör alaprajzú templomát 1931. 
évben szentelték fel. A templom a II. világháborúban súlyosan megsérült, 1956. évben pedig 
több belövést is kapott. Ezek nyomai mai napig láthatóak a templom és a lelkészi iroda külső 
falán. A templom kiszolgáló helyiségei a múlt évben felújításra kerültek, mely munkálatokat 
az Önkormányzat is támogatott. A gyülekezeti terem és a hozzá kapcsolódó helyiségek 
állapota igen rossz, a további károk megelőzése érdekében szükségessé vált a korrodálódott, 
megrepedt csövek, a radiátorok és az elektromos hálózat cseréje, valamint ezt követően a 
burkolási, festési munkák elvégzése. 

A javítási munkák költsége a beérkezett ajánlatok alapján összesen l 30 l 723 forintot tesz ki. 

A szerény anyagiakkal rendelkező egyházközség részére ez az összeg komoly megterhelést 
jelent, ezért azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy segítsük a felújítás 
elvégzését. Javasolom, hogy a fenti összegből bruttó 650 OOO forint költséget vállaljon át az 
Önkormányzat megállapodás keretében. 

II. A végrehajtás feltételei 

A támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásával 2012. marems 31-ig tételesen 
elszámolni. A támogató a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig 
bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést a támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak 
az ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL A támogatott köteles visszafizetni egy összegben a 
támogatás fel nem használt, illetve nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a 
támogatási célra felhasznált részét az elszámolásra rendelkezésre álló határidő (2012. március 
31.) elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés 
napjáig járó évi 20 %-os kamataival együtt. 



III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. október 12. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./20 ll. (. . . . .. ) határozata 

a Budapest X. kerület, Kápolna utca 14. szám alatti Kőbányai Evangélikus templomjavítási 
munkáinak támogatásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Kápolna utca 14. szám alatt található Kőbányai Evangélikus templom gyülekezeti 
helyiségeinek javítására, ezen belül vakolatjavításra, festésre, elektromos hálózat és gépészeti 
vezetékek cseréjére, valamint 4 darab radiátor cseréjére bruttó 650 OOO forintot biztosít 
pénzeszköz átadással a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékKeretének 
terhére utólagos elszámolással, és felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére, az 
előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 

előirányzat átcsoportosításra: 20 ll. november 15. 
szerződéskötésre: 2011. november 15. 
elszámolásra: 2012. március 31. 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
Hatósági Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
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BUDAPEST-KŐBÁNYAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

X. kerületi Polgármesteri Hivatal 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Kovács Róbert polgármester úr részére 

1102 Budapest, Kápolna utca 14. 
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Tisztelt Polgármester úr! ~ 

Alulírott, mint a Kőbányai Evangélikus Egyházközség lelkésze anyagi támogatást ké~ 
levelemmel keresem meg önt. Ahogyan azt Mednyánszky Miklós a X. kerület Építés-, 
környezet, és közlekedés hatósági csoport, csoportvezetőjével történt megbeszélésünk 
során javasolta. 

Kérésünk, gyülekezeti épületünk felújítását anyagi támogatásban részesítse, illetve 
anyagi támogatáshoz segítse egyházközségünket 

2011 nyárára tervezzük épületünk pince szintjén levő gyülekezeti helyiségek felújítását, 
karbantartását. Ezt önerőből terveztük fizetni, terveinket megvalósítani. Az eredeti 
400.000 forintos felújítás a felmérések kapcsán sajnos bővülni látszik. 
Az árajántatok során a felújítás teljes költségvetése közel1.000.000 Ft. 
Az eredetileg meghatározott költségek, előre nem látható módon erneik meg 
kiadásainkat, ezért mutatkozik az említett többlet kiadás. 

Az 1931-ben épült, épületen elvégzett munkálatokrészletezve: 
vizesedés menetesítés, (kőműves munkálatok) 
festés és mázolás, 
villanyszerelési munkák, 
fűtéstechnológiai karbantartás. 

Mednyánszky úrral együtt szemléztük a felújítani kívánt épületrészt, és határozottan 
javasolta polgármester úr ez ügyben történő megkeresését. 

Kérésünk tehát, hogy a Polgármesteri Hivatal a megfelelő eljárás keretében, "közösségi 
helyiség korszerűsítése" címen egyházközségünket támogatásban részesítse. 

Budapest, 2011. június 16. 

Tisztelettel: 

telefon: (+36-1) 262-7683 e-mail: kobanya@lutheran_hu honlap: kobanya.lutheran_hu 



I. sz. melléklet 

A támogatáshoz, támogatói szerződéshez szükséges adatok: 

A kérelem alanya és a kantaktszemély elérhetőségei: 

Név: 
Cím: 
Telefon: 
E-mail: 
Számlaszám: 
Adószám: 

Név: 
beosztás: 
Cím: 
Telefon: 
E-mail: 

Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 
1102 Budapest, Kápolna utca 14. 
(06-1) 262-7683 
kobanya@lu theran.hu 
OTP 11710002-22440882 
19815448-1-42 

Benkóczy Péter 
gyülekezeti lelkész 
1102 Budapest, Kápolna utca 14. 
06-20 l 824 - 54649 
benkoczy. peter@gmail.com 



BUDAPEST-KŐBÁNYAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
1102 BUDAPEST, KÁPOLNA UTCA 14. 

A gyülekezeti ház alagsorának, közösségi helyiségének felújításával kapcsolatos munkálatok 
összesítője, a bekért árajánlatok alapján: 

l) Víz-, csatorna-, fűtéskorszerűsítés (anyag és munka költség): 403.573 Ft 
Korrodálódott, rozsdás, megrepedt csövek cseréje, továbbá korszerűtlen vasradiátorok cseréje 

2) villanyszerelési munkák, szellőzés kialakítása ll 1.880 Ft 

3) burkolat kialakítása műgyantával: 325.000 Ft 

4) festés és mázolás 461.270 Ft 

5) betonozás (régi víz és levegő áteresztő, balesetveszélyes 265.000 Ft 
4 darab szénledobó akna lefedése, régi bontása) (h A '10-.... .c '"'JLe44 ~) 

Összesen: 1.566.723 Ft 


