
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

_Hjl_. számú előterjesztés 

a Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelméről 

l. Tartalmi összefoglaló 

Szilágyi-Sándor András, a Kőbányai Református Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) 
lelkipásztora és a presbitérium kéréssel fordult Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat). A Budapest X. kerület Ihász utcai Református 
Templom ólomüvegablakai közel száz évesek. Ez idő alatt állaguk megromlott. A korábbi években 
házilagos megoldásokkal próbáltak a helyzeten javítani, de a bekért szakértői vélemény szerint az 
Ihász és a Gergely utca megnövekedett forgalma az ólomüvegablakok állagán tovább rontott, így 
némelyik már kizuhanással fenyeget. A problémát csak szakszerű munkávallehet orvosolni. 

Az ólomüvegablakok restaurálására ajánlatot tett a Laki Üvegművészet Kft. Az ajánlat az 
előterjesztés 2. melléklete. Az árajánlat szerint a 

- a hat nagyablak (100 cm x 320 cm) restaurálása és a kiegészítő feladatok összege: l 920 OOO 
Ft +ÁFA, 

- a három körablak (240 cm átmérővel) restaurálása és a kiegészítő feladatok összege: 
l 356 OOO Ft+ ÁFA, 

- a 14 kisablak (55 cm x 110 cm) restaurálása és a kiegészítő feladatok összege: 840 OOO Ft+ 
ÁFA, 

mindösszesen 4 116 OOO Ft+ ÁFA, bruttó 5 227 320 Ft lenne. 

Az Egyházközség saját erőből az ólomüveg ablakokat megmenteni nem tudja, mert a rendelkezésre 
álló pénzeszközt a parókia és a közösségi termek tetőhéjalására fordították. 

A Önkormányzat a 2013. június 17-ei bejáráson a helyszínen megtekintette az ólomüvegablakok 
állapotát. Az Egyházközséggel egyetértve megállapításra került, hogy jelen állapotban a 14 kisablak 
restaurálása még halasztható, így a nagy ólomüvegablakok restaurálása 3 276 OOO Ft+ ÁFA, bruttó 
4 160 520 Ft lenne. 

II. Hatásvizsgálat 

A Kőbányai Református Templomot 1898-ban kezdték építeni, külső felszentelése 1900 
Karácsonyán, míg a teljes felszentelés 1905-ben történt. A neogótikus templom Kőbánya és 
Budapest egyik legimpozánsabb református temploma. Az ólomüvegablakok restaurálása nemcsak 
az Egyházközség érdeke, hiszen a templom műemlékjellege, meghatározó építészeti értéke vonzza 
a látogatókat, a templomépítészet iránt érdeklődőket, valamint az ott szervezett kulturális 
programok során a látogatók véleményt formálnak magáról a templomról, és általa a kerületről is. 
A Laki Üvegművészeti Kft. egy 240 cm átmérőjű körablak rekonstrukcióját adományként felvállalta 
abban az esetben, ha az összes ólomüvegablak restaurálását ők végzik el. Mivel a 14 kisablak 
rekonstrukcióját a megbeszélés alapján későbbre halasztottuk, a támogatási összegben mindhárom 



körablak javítása szerepel. Amennyiben a Laki Üvegművészeti Kft. így is fenntartja adományozási 
szándékát, akkor a végösszeg további 678 OOO Ft + ÁFA összeggel , azaz bruttó 861 060 Ft-tal 
csökken. 
Javasolom, hogy az ólomüvegablakok restaurálására a Képviselő-testület biztosítson 3 276 OOO Ft+ 
ÁFA, azaz bruttó 4 160 520 Ft-ot úgy, hogy a megállapodás megkötése előtt a Laki üvegművészeti 
Kft. nyilatkozik további szándékáról az adományozással kapcsolatban. 
A támogatás biztosításával jelentős méctékben hozzájárulunk Kőbánya építészeti értékeinek 
védelméhez, megóvásához. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az ólomüvegablakok restaurálásához szükséges 4 160 520 Ft-ot megállapodás keretében a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 
21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora terhére, a Képviselő-testület felhalmozási célú 
általános tartalékából javasol om fedezni. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2013. június "48 ." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
. . ./2013. (VI. 27.) határozata 

a Kőbányai Református Egyházközség támogatási kérelméről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 161 eFt összeggel, 
megállapodás keretében támogatja a Kőbányai Református Templom ólomüvegablakainak 
restaurálását, amelynek fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora terhére (a 
Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka) biztosítja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a megállapodás megkötésére, az előirányzat

módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a 
szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a polgármester 

a Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Árajánlat 
"Teljes körű csomag" 

A "Teljes körű csomag" minden olyan feladatot tartalmaz, mely a 
tökéletes'müszaki állapot és a díszüvegek eredetiségének 
visszaállításához szükséges. 

üvegrestaiJtálás: 
} 

~. .·' .·~~:Ilf 
• A nyíJász~rok leszerelése, mül)elybe szállítása,·~:üvegek kibpptása 
• Az ólomsín kiegyenesítése ·~. ·' 
• A törött elemeJ< cse.réie 
• Arepedésekjavításávagy cseréje.··. 
• A festési hibák javítása beégetéssel 
• A tönkrement 'ólom$zakaszok cseréje 
• Az üvege,k mindt<ét oldalának átforrasztása 
• A merevítő pálcák javítása, festése 
• A korábbi hibásan javított üveg cseréje 
• Patinázás 
• Beépítés, visszaszállítás 

Kiegészítő feladatok: 

• A fa f1yflaszárók javítás~, (~ly letkezelése 
• Védőüvegezés férn kereb,ne~ javításai festése 
• A védőüveg cseréje',k·~~!:Jráfk:lein üvegre 
• A dísz,üvegek. belső rnerehiíf9.;üvegezése· 

'~, . ' .. - . " - -- ' .· <. . : - - . 

1.344.000 Ft +Áfa 
576~000 Ff+.Áfa 



Körablak ( 240 cm átm 3 db. ) 

Üveg restaurálás: 
Kiegészítő feladatok: 

Összesen: 

949.200 Ft + Áfa 
406.800 Ft+ Áfa 

1.356.000 Ft + Áfa 

(Amennyiben a harmadik körablakot a csere miatt nem kell restaurálni, az 
ár 452.000 Ft + Áfa-val keveseb,b.) 

Kisablak ($5 cm x 110 cní .14 db.) 

Üvegrestaurálás: 
Kiegészítő feladatok: 

összesen: 

Mindösszesen 

Körablak rekonstruktio 

összesen: 

588~000 Ft + Áfa 
2s2.ooo Ft+ Áfa 

4.11&.gogFt +Áfa 

( 240 cm átm. l db. ) 

678.000Ft+ Áfa 

Laki üvegmúvészet Kft.· Adománya a KéSb~~y~i~gyháíközség rés:z;ére 

Nagyablak,ok l~:hét, ~bből helyszíni munka 3hét. 
Körablakok 6 het, el:)bőy~elyszínl munka l hét .. · 
A kisablakok 14hét,::ebbŐl· helyszíni munka 2 hét. 

' ,. ~ • • • • • ; -' o' • ' • • ••• •• • ' • 

Budapest, 2013-05-17 


