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Tisztelt Képviselő-testület!
A közel 150 éves Assisi Szent Ferenc-templom külső restaurációs munkálatai a nyáron
befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. augusztus 7-én lezárult. Az átadást
követően az üzemeltetési feladatokat Budapest-Ferencváros Assisi Szent Ferenc Főplébánia
látja el. Szabon Gábor plébános úr 2019. augusztus 29-én kelt levelében segítséget kért a
templom megújult környezetének fenntartási munkálatai ellátásában, mert az meghaladja a
Plébánia anyagi és szakmai lehetőségeit. (melléklet)
A templom Ferencváros egyik legszebb műemléke, mely jelentős szerepet tölt be kerületünk
kulturális életében.
Jelen előterjesztés keretében teszek javaslatot arra, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft., mint az
Önkormányzat közszolgáltatója bevonásával nyújtsunk segítséget a Főplébánia számára
fenntartási munkák ellátásához. Ennek költsége az előzetes becslések alapján a 2019. évre
2.500.000 Ft+Áfa (3.175.000) Ft, amelynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésében a „3056 Közterületüzemeltetési egyéb feladatok” soron szereplő előirányzat
terhére biztosítható. Ennek tartalma az Önkormányzat, a FESZOFE Nonprofit Kft, valamint a
Főplébánia között kötendő háromoldalú szerződésben kerül meghatározásra.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését.
Budapest, 2019. augusztus 29.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
a) az egyházi építészeti örökség megóvása érdekében, a Bakáts téri Assisi Szent Ferenctemplom környezetének 2019. évi fenntartási munkálatainak ellátásához az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a „3056 Közterületüzemeltetési egyéb
feladatok” soron szereplő előirányzat terhére bruttó 3.175.000 Ft összeget biztosít,
egyben felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a fenntartási munkák elvégzésére
vonatkozó megállapodást a FESZOFE Nonprofit Kft, valamint a BudapestFerencváros Assisi Szent Ferenc Főplébánia képviselőjével megkösse;
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Polgármester
b) felkéri a Polgármestert, hogy a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-templom
környezetének fenntartásával kapcsolatos hosszabb távú együttműködés tartalmáról a
Budapest-Ferencváros Assisi Szent Ferenc Főplébánia képviselőjével egyeztessen.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Polgármester

