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I. Tartalmi osszefoglalo 

A Budapest-Kobanyai Evangelikus Egyhazkozseg (a tovabbiakban: Evangelikus Egyhazkozseg) 
reszerol Benk6czy Peter lelkesz es Regosne Zaszkaliczky Zsuzsanna feli.igyelo keressel fordult a 
Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzathoz (a tovabbiakban: Onkormanyzat), 
amelyet az eloterjesztes 2. melleklete tartalmaz. 

A Budapest X. keriilet, Kapolna utca 1. szam alatti Evangelikus Templom (a tovabbiakban: 
templom) 1931-ben epiilt. A haboruban megsertilt epiiletet megujitottak, a csonka tomyot 
kiegeszitettek. Ezen tul az epiileten egy tisztasagi festest vegeztek mindossze. A templom magasba 
fut6, valamint a kupoladobon elhelyezkedo ablakai az epites 6ta valtozatlanok, azokon az eltelt ido 
alatt allagmeg6vas sem tOrtent. Ennek kovetkezteben szamos ponton balesetveszelyesekke valtak a 
nyilaszar6k. A kozvetlen hibaforrasokat pr6baltak feltami, es azokat atmeneti megoldasokkal 
kijavitani. 2012-ben a gyiilekezet vezetosege penzligyi forrasok felkutatasat kezdte meg annak 
erdekeben, hogy a templomot fel tudjak ujitani. Palyazatot nyujtottak be az Emberi ErOforrasok 
Miniszteriumhoz 33 milli6 forint osszkoltseget meghalad6 felujitasi munkakra, amit elutasitottak. 
2013 oszen az EMMI-EOR-2014 palyazaton az Evangelikus Egyhazkozseg 8,5 milli6 forintot nyert 
az ablakok felujitasara, valamint a templombelso renovalasara. 

A Kobanyai Evangelikus Egyhazkozseg 1910-ben szervezodott a Pesti Evangelikus Egyhaz egyik 
lelkeszi korekent. Kezdetben az istentiszteleteket a kozeli Kapolna teri altalanos iskolaban tartottak, 
majd az Ihasz utcai Reformatus Templomban. A fovarost61 igenyelt es megkapott telken szeles korii 
palyazat nyoman kezdtek meg a templom epiteset, az alapkoletetel 1930-ban volt, es a feleptilt 
templomot 1931. okt6ber 4-en szentelte fel Raffay Sandor plispok. A keriileti evangelikusok szama 
folyamatosan novekedett, ezert a haboru utani ujjaepites soran uj ifjusagi es kozossegi tereket 
alakitottak ki. Jelenleg a templomban istentiszteleteket tartanak, itt mukodik szamos ifjusagi 
csoport, rendszeresen talalkoznak itt a fiatal felnottek es az idosek is. Minden masodik evben 
jelentos esemeny a konfirmaci6, ezentul rendszeresek a szeretetvendegsegek es az evenkenti 
adventi vasar is. 

Az Evangelikus Egyhazkozosseg aktivan mukodik keriilettinkben. Az eltelt 25 evben tamogatasi 
kerelemmel az Onkormanyzathoz nem fordultak. 

A tervezett felujitas teljes koru megval6sitasa ( oltarkep megtisztitasa, padok felujitasa, a fobejarat, a 
templom, oltarter, lepcsohazak festese) a palyazaton nyert osszegnel tObb forrast igenyel, ami vel az 
Evangelikus Egyhazkozseg nem rendelkezik, ezert kerte az Onkormanyzat tamogatasat. 

Javasolom, hogy a Kepviselo-testiilet az Evangelikus Egyhazkozseg szamara biztositsa a kert 
4 000 000 Ft osszegu tamogatast a templom felujitasi munkalataihoz. 

II. Hatasvizsgalat 

A palyazati uton elnyert forras Onkormanyzat altai tOrteno kiegeszitesevel teljesebb korben 
val6sulhat meg a tervezett es sztikseges felujitas. A templom epiilete es az Evangelikus 



Egyhazkozseg egyarant melt6 a tamogatasra. A templom felujitasa egyreszt az epitett komyezet 
vedelmet jelenti, masreszt ennek eredmenyekent az Evangelikus Egyhazkozseg eredmenyesebben 
tudja ellatni a k6z6ssegepit6 es tarsadalomszervezo tevekenyseget. 

III. A vegrehajhis feltetelei 

A tamogatasi osszeg a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegveteserol sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. melleklet 24. sora terhere 
(Kepviselo-testiilet felhalmozasi celu altalanos tartaleka) biztosithat6. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete meghozza az 
eloterjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

B d 20 14 '" "1 " u apest, . maJUS , :_, 

Radvanyi Gabor 

Torvenyessegi szempontb61 ellenjegyzem: 

jegyzo 
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I. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.. ./2014. (V. 22.) hatarozata 

a Budapest-Kobanyai Evangelikus Egyhazkozseg tamogatasi kerelmerol 

1. Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete 4 000 eFt osszeg 
tamogatast nylijt - szerz6des kereteben - a Budapest-K6banyai Evangelikus Egyhazkozsegnek a 
Budapest X. keriilet, Kapolna utca 1. szam alatti Evangelikus Templom ablakainak 
rekonstrukci6jahoz es a templom bels6 felujitasahoz a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 
Onkormanyzat 2014. evi k6ltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. 
melleklet 24. sora (Kepvisel6-testi.ilet felhalmozasi celu altalanos tartaleka) terhere. 

2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert az el6iranyzat-atcsoportositas vegrehajtasara, illetve 
a koltsegvetesi rendeletben t6rten6 atvezetes erdekeben a sziikseges intezkedes megtetelere, 
valamint a tamogatasi szerz6des alairasara. 

Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

azonnal 
a keriiletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakteriiletert felel6s alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penziigyi Iroda vezet6je 
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1102 Budapest, Kapolna utca 1ztu APR 1 B 
1014 MAJ 0 7, . 

Iktsz.: 18/2014 K 

Budapest X keriilet, Kobanya polgarmesteri Hivatal / . J 
1105 Budapest, Szent LaszlO ter 29. I tv1 (/,"' L ~ c:/"'1 ""{,._, ~ . 
Kovacs Robert I polgarmester 

/l?f I , A ,/! ZD14 MAJ 0 5. ~ 
Tisztelt Polg:innester Ur! G()(fl~ 'a//f_i,,. >"> ./( ~ f 
Alulirott, mint a Budapest-K6banyai Evangelikus Egyhazkozseg elnoksege kerelr~,ujtunk b 
a X. keriileti onkormanyzat kepvisel6 testiilete ele templomunk bel6 felujitasi munkala1aival 
kapcsolatban. 1 

A kert osszeg: 4 000 000 (negymilli6) forint 

Indoklas 
Templomunk (1102 Budapest, Kapolna utca 14.) 1931-ben epiilt. Az6ta bels6 tere nehany 
alkalommal ,tisztasagi festesben reszesUlt", illetve a haboruban megserlilt epiilet Fabiny Tamas 
lelkeszsege alatt - adomanyb61 - meglijulhatott, a csonka tomyot kiegeszitettek, es megkapta 
mai vegleges formajat. 

A templomterben a vilagossagot magasba fut6, valamint a kupoladobon, korben 
elhelyezked6 ablakaink biztositjak - tajolasuk miatt egesz nap. Ezekhez a nyilaszar6khoz 
nyolcvan esztendeje gyakorlatilag senki nem nyult hozza, nem tOrtent allagmeg6vas vagy 
felujitas. (Ennek oka nehezen megkozelithet6segiikon tul az anyagiak hianyaban is keresend6.) 

Mara ablakaink szamos ponton balesetveszelyesek. Az elet- es balesetveszellyel jar6 
kozvetlen hibaforrasokat igyekeztiink feltami es atmeneti megoldasokat talalni amege16zesre. 

Gyiilekezetiink vezet6sege 2012-ben arra a dontesre jutott, hogy templombels6 
felujitasaval kapcsolatosan kezdjiik meg a penziigyi forrasok felkutatasat, mivel ekkora 
horderejii feladat elhordozasara gyiilekezetiink tagjainak anyagi aldozathozatala, 
egyhazkozsegiink koltsegvetese sajnos nem kepes. 

Az EMMI fele beadott palyazatunkat elutasitottak el6z6 evben. Ennek osszkOltsegvetese 
meghaladta a 33 milli6 forintot. 

A tartalmilag megegyez6, 2013 6szen beadott palyazatunk azonban pozitiv elbiralasban 
reszesiilt. 

Az EMMI-EOR-2014 palyazaton egyhazkozsegiink 8,5 milli6 forintot nyert 
templomablak-felujitasra, illetve a templombels6 renovalasara. 

A helyzet az, hogy a terveink megval6sitasahoz majdnem negyszer ennyi penzre lenne 
sziikseg. (Ahogy emlitettem, a palyazati anyag eredetileg 33 milli6 forintr6l sz6lt). 
Elkeszitettiink egy "minimal" programot, melynek alapja az elnyert tamogatas. 

A projekt eredeti celja: a Budapest-k6banyai evangelikus templom homlokzati 
nyilaszar6inak rekonstrukci6ja es bels6 felujitasi munkalatok, az oltarkep megtisztitasa, a padok 
felujitasa, valamint a felujitassal erintett terek (f6bejarat, templom- es oltarter, lepcs6hazak) 
festese. 

A csokkentett tamogatast a kovetkez6 tevekenysegekre kivanjuk elszamolni: . 
- burkolas; ir j 2 3 l?j ~~ /2Ci U / // 
- villanyszereles; 
- nyilaszar6 rekonstrukci6; 
- bontas, k6miivesmunkak; 

telefon/ fax: (+36-1) 262-7683 e-mail: kobanya@lutheran.hu honlap: kobanya.lutheran.hu ~~. ¢,r0 



- festes; 
- padok es padfiites felujitis; 
- organizaci6s koltseg es allvanyozas; 
- miiszaki tervdokumentaci6 es ellen6rzes. 

A fenti - elnyert - osszeget egyhazi es onkormanyzati tamogatassal szeretnenk 
kib6viteni, hogy legalabb kozeliteni tudjunk a tervezett, eredeti koltsegveteshez 

A palyazat beadasakor az egyhazi, piispoki tamogatason tul dr. Gyorgy Istvan es 
Revesz Mariusz orszaggyiilesi kepvisel6 urak tamogatasat elvezhettiik. 

Kerelmiink beadasakor fel szeretnenk hivni a figyelmet arra is, hogy egyhazkozsegiink 
az elmult 25 esztend6ben ilyen mertekii beruhazasba nem kivanta bevonni az onkormanyzati 
er6forrasokat. Azonban most arra kenyszeriiltiink, hogy celjaink megval6sitasa erdekebm 
jelen kerelmiinket a kepvisel6 testiilet ele tarjuk. 

Tisztelettel kerj iik a fentiek merlegeleset es kerelmiink tamogatasat. 

Budapest, 2014. aprilis 16. 

Ddvozlettel es tisztelettel: 

r 

'~~~~~ 
Benk6czy Piter lelkesz 
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r.~(~('', ' . .~, ·t~ CJl~{~ l ~ RegOsn~ Zitszkaliczky Zsuzs~a feliigye!O 
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