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a Kepviselo-testiilet reszere
a Budapest-Kobanyai Reformatus Egyhazkozseg tamogatasi kerelmerol

I. Tartalmi osszefoglalo

Szilagyi-Sandor Andras, a Budapest-K6banyai Reformatus Egyhazkozseg (a tovabbiakban:
Egyhazkozseg) lelkipasztora keressel fordult Budapest F6varos X. keriilet K6banyai
Onkormanyzathoz (a tovabbiakban: Onkormanyzat). Az Egyhazkozseg 2012-ben az Emberi
ErOforrasok Miniszteriumat61 6 milli6 forint tamogatast nyert. Ezen tamogatasb61 megkezdtek a
templom kozossegi helyisegei es par6kiaja tet6hejazatanak felujit<isat, a tet6szerkezet
meger6sitesevel es a tet6teri beepitesre val6 el6keszitessel egyidejuleg. Befejezesre var kortilbeltil
280 m2 tct6hejalas es szerkezeti meger6sites. El6zetes koltsegvetes alapjan a befejezeshez
4 500 000 Ft-ra van meg sziikseg. 500 000 Ft sajat gyujtesb61 rendelkezesre all, a meg hianyz6
osszeg 4 milli6 forint. A munkalatok leallasa miatt a felig megbontott tet6 jelenleg balesetveszelyes.
Szilagyi Sandor Andras az Egyhazkozseg neveben keri a hianyz6 4 milli6 forint biztositasat a
tetofelujitasi munkalatok befejezesehez.

II. Hatasvizsgalat

A K6banyai Reformatus Templomot 1898-ban kezdtek epiteni, kiils6 felszentelese 1900
Karacsonyan, mig a teljes felszenteles 1905-ben tOrtent. Az elmult evben az Onkormanyzat
4 161 000 Ft tamogatast nyujtott az Egyhazkozsegnek, amelyet az 6lomuvegablakok restauralasara
kertek es hasznaltak fel. A tamogatasi osszeggel a tamogatasi szerz6desben meghatarozottak szerint
id6ben elszamoltak.
A templom felujitasi munkainak befejezese mindannyiunk erdeke, hiszen a neog6tikus templom
K6banya es Budapest egyik legimpozansabb reformatus temploma, melyet nemcsak a hivek
latogatnak, hanem az ott szervezett kulturalis programoknak koszonhet6en a keriiletiinkbe latogat6k
is velemenyt formalnak mind a templomr61, mind a keriiletr61.
Javasolom, hogy a tetOfelujitasi munkakra a Kepvisel6-testiilet biztositson 4 000 000 Ft osszeget. A
tamogatas biztositasaval jelent6s mertekben hozzajarulunk K6banya epiteszeti ertekeinek
vedelmehez, meg6vasahoz.

III. A vegrehajtas feltetelei

A tetOfelujitasi munkak befejezesehez sziikseges 4 000 000 Ft osszeget megallapodas kereteben a
Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II.
20.) onkormanyzati rendelet 12. melleklet 24. sora, (Kepvisel6-testiilet felhalmozasi celu altalanos
tartaleka) terhere javasolom fedezni.

IV. Dontesi javaslat

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

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat KepviselO-testiiletenek
.. ./2014. (VIII. 28.) hatarozata
a Budapest-Kobanyai Reformatus Egyhazkozseg tamogatasi kerelmerol

1. Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 4 000 000 Ft
tamogatast biztosit megallapodas kereteben a Budapest-Kobanyai Reformatus Egyhazkozseg
reszere a Kobanyai Reformatus Templom tetOfelujitasi munkalatainak befejezesehez, amelynek
fedezetet a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteserol sz616
2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 12. melleklet 24. sora terhere (Kepviselo-testlilet
felhalmozasi celu altalanos tartaleka) terhere biztositja.
2. A Kepviselo-testiilet felkeri a Polgarmestert a megallapodas megkotesere, az eloiranyzatm6dositas vegrehajtasara, illetve a koltsegvetesi rendeletben Wrteno atvezetes erdekeben a
szlikseges intezkedes megtetelere.

Hatarido:
Feladatkoreben erintett:

azonnal
a kerliletfejlesztesi es kiilkapcsolati szakterliletert felelos alpolgarmester
a Human Iroda vezetoje
a Gazdasagi es Penzligyi Iroda vezetoje

