
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

<J 2.,5 . számú e l őte1jesztés 

a Közművelődési Bizottság részére 
a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség 2019. évi támogatásának 

elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Budapest-Kőbányai Református Egyházközséggel (a továbbiakban: Református 
Egyházközség) kötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról szóló 414/2019. (XII . 19.) 
KÖKT határozatával 1 500 OOO Ft összegű támogatást biztosított a Kőbányai Református 
Templom orgonájának felújítására, tisztítására, felhangolására. 

Az 1 500 OOO Ft támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet biztosította. A 
felhasználás feltételeit, az elszámolás módját és határidejét a támogatási szerződésben 

rögzítettük. A támogatást a Református Egyházközség a támogatási szerződésben rögzített 
módon használta fel, és azzal meghatározott módon és időben elszámolt. A számlaösszesítő az 
előterjesztés 2. melléklete. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pont 5.1. alpontja alapján a Közművelődési 
Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága meghozza az előte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. augusztus „ lf: 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Közművelődési Bizottsága 

.. . ./2020. (VIII. 25.) határozata 
a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség 2019. évi támogatásának 

elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közrnüvelődési 
Bizottsága a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség 2019. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 
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BUDAPEST-KŐ.BÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

Szakmai beszámoló 

1105 Budapest, Ihász u. 1 5. 

Tel/Fax: 261-22-05 ;(30) 681-54-08 / 30 681-54-09 

e-mail: szilagyi @cgyhazkozseg.L-online.hu 
ww,,._,.. re fk o b~m y a. h u 

34/2020. 

Orgona felújítás a Kőbányai Református Templomban 

Már régóta esedékes volt a Kőbányai Református Templom romantikus ( Rieger), 
26 regisztereres orgona részleges vagy teljes felújítása. Most egy részleges felúj ításra 
került sor, amit feltétlen el kellett végezni, hogy a hangszer továbbra is használható 
legyen. 

A 1910 -ben épült hangszer legutóbb 1998-ban volt felújítva és azóta 
elkoszolódott. Az idők folyamán tele lett porral , és ezzel párhuzamosan 
elhangolódott. Ahogyan az az orgonáknál lenni szokott. 

Itt kell megjegyeznem, hogy az előző felújítás folyamán 
indokolatlanul megemelték a szélnyomást (120mm). 
Az eredeti Rieger gyár által meghatározott szélnyomást visszaállítottuk 96 mm 
nyomásra. 
Ezen felül megtörtént az orgona intonálása (hangszín rekonstrukció), valarn int 
hangolása is. 
Ezzel a hangszer részben visszanyerte eredeti müemlék mivoltát, romantikus 
hangzását, ami nagymértékben növelte a hangszer eredetiségét művészi értékét, 
valamint használhatóságát mind az istentiszteleteken, mind a koncerteken. 

Az Önöktől kapott l,5 Millió Ft. -ot a Református Egyházközség ugyanannyiva.l 
kiegészítette, hogy ezeket a nagyon sürgős, fent e1nlített feladatokat elvégezhessük. 
A mostani felúj.ítás a fent felsorólt munkálatokat tartalmazták. 
2020. augusztus 14. 
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Szilágyi-Sándor András 
református lelkipásztor 


