
          

 Iktató szám: 109/2014. 
Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Örökimádás Lelkészség kérelme a 2013. évi védett templomok 

felújítási pályázaton elnyert támogatással kapcsolatban 

Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs 
Főépítész 

 
Készítette:    Cséry Ágnes főépítészi munkatárs  
 
Előzetesen tárgyalja:  Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Bizottság, 2014. május 14. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  Normatív 

  Hatósági 
 X Egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű X  
minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

Igen X 
Nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 2013-ban 
181/2013. (VI.06.) sz. határozatával 4.605.000,- Ft támogatást hagyott jóvá az Örökimádás 
Lelkészség javára a pályázatukban szereplő munkák elvégzéséhez az alábbi részletezés szerint 
(1. sz. melléklet). 
 

beázások helyreállítása I. ütem 13.579.475,- 
főkapu felújítás        342.900,- 
főoltár tabernákulum felújítás      210.785,- 
   összesen: 14.133.157,- 

 
A Lelkészség 2014. áprilisában az 1. sz. melléklet szerinti kérelmet terjesztette elő.  
 
A Lelkészség kérelme indoklásban említett szempontok méltányolhatóak, az eredeti 
szándékoknak a munkák előrehaladtával történő változása – különösen a műemléki 
igényességű helyzetekben – gyakori és elfogadható. 
 
A megítélt támogatás összege a tervezett felújítás eredeti költségeinek alig egyharmadát teszi 
ki, és nem érinti az eredetileg megítélt 4.605.000 forint összegű támogatási összeget, csupán a 
pályázatban szereplő, és Tisztelt Képviselő-testület által a Lelkészség által benyújtott 
pályázatnak megfelelően elfogadott várható bekerülési összegeket és a munkanemek közötti 
összegek módosulását az alábbiak szerint:    
 

beázások helyreállítása I. ütem 10.500.275,- 
főkapu felújítás     1.079.837,- 
főoltár tabernákulum felújítás   1.025.163,- 

     összesen:  12.605.275,- 
 
Figyelemmel az Örökimádás templom sok éve folyó látványos megújítására, javasolom a 
kérelemben foglaltak támogatását. 
 
Budapest, 2014. május 8. 
  

 
 

 Szűcs Balázs s.k. 
főépítész 

Melléklet  Örökimádás Lelkészség kérelme 
 

 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLATOK 
 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy:  
 
1.) a 181/2013. (VI.06.) sz. határozatát módosítja, és az Örökimádás Lelkészség javára 2013. 

évben megítélt 4.605.000,- Ft összegű templom felújítási támogatást az Örökimádás 
Lelkészség 2014.04.11. napján kelt kérelmének megfelelően az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 

 
templom elvégezni kívánt munka várható 

bekerülés 
kért összeg 

pályázaton 
elnyert:  

Örökimádás 
Lelkészség 

beázások helyreállítása 
I. ütem főkapu felújítás, 
főoltár tabernákulum 
felújítása 

 
10.500.275,- 

1.079.837,- 
1.025.163,- 

 

6.133.157 4 605 000 

 
Határidő: 2014. május 15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 
2.) felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon az Örökimádás Lelkészséggel kötött 

támogatási szerződés 1. pont szerinti döntésnek megfelelő módosításáról. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 


