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A TEMPLOMÉPÍTÉS RÖVID TÖRTÉNETE 

 

A templomépítés története egyidős a 70 éves gyülekezet megalakulásával, az új gyülekezet 

alapításának szándékával. Az alapítók sem választottak kedvezőbb világi feltételeket, mint mi. A 

háborúba lépés hajnalán a tervezés, az erőgyűjtés, szerény megvalósítások és az ideiglenes 

megoldások lehettek az elérhető célok. A parókia épülete elkészült, lelkészlakással, kis irodával, 

közösségi teremmel. Az egyházi alkalmak tartására a gyülekezet a szemközti vendéglő épületét 

vásárolta meg, ami a későbbiekben egyházi ifjúsági és kulturális célokat szolgált volna. Az emeleten 

kapott helyet a harangozó lakás kis ifjúsági teremmel, az átalakított földszinten voltak az 

istentiszteletek és szeretetvendégségek. Az épület tetejére szerény torony is került kis haranggal. Az új 

templom látványtervét Hegedüs Dezső budapesti tervező építész készítette el, a Galata levél 6. rész 2. 

versének igéjével: „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét”. A háború 

befejezése így érte a gyülekezetet. A megtakarítások, az anyagi erők elvesztek. A következő 

évtizedben a megmaradás is nagy feladat volt, nemhogy a templomépítés. 

A politikai szorítás enyhülésével a meglévő templomépület fűtésének korszerűsítésével, az 

ablakok templomhoz illőbbekre cserélésével, az épület kicsinosításával, végül a parókiához csatlakozó 

gyülekezeti terem megépítésével mintha az új templom építése a messze jövőbe veszett volna. 

De az új időkben, egyre több épülő templom példáján is felbátorodva a soha el nem hamvadt 

parázs újra lángra lobbant. A templomépítés gondolatát az a háládatos körülmény is támogatta, hogy a 

meglévő templom jeles napokon már szűknek bizonyult, és az épület átalakítása, bővítése, 

karzatépítés, a teljes tető elbontásával, újra építésével, a falak költséges megerősítésével olyan tetemes 

költséggel járt volna, hogy azon már új templomot is lehetett tervezni. Az igények is megnövekedtek a 

gyülekezet, és persze az építési hatóságok részéről. Így az alapítók álma újra megmozdította a lelkeket, 

és újjászületett a templomépítés gondolata. 

Számbavéve a lehetőségeket és az újabb igényeket, az építkezés anyagi forrásait az 

adományokon, támogatásokon, segélyeken kívül, a meglévő templom eladásából, és az időközben 

igényként is megjelenő urnatemető létesítésével kívántuk fedezni. Ez utóbbira biztatásul szolgált 

katolikus testvéreink példája. Így egy urnatemetős, altemplomos új templomra gondoltunk, ami 

megközelítően az eredetileg tervezett helyen, a parókia mellett épülne meg. 

 Megfelelő tájékozódás után a presbitérium 2005 július 26-án döntött az új templom építéséről, 

2006. áprilisában készült el a templomépülettel kapcsolatos elképzelések, igények megfogalmazása. 

2006. június 8-án a presbitériumi döntött arról is, hogy urnatemető készüljön. 

2006. június 11. Az egyházközségi közgyűlés egyhangúlag elfogadta az új templom építését 

urnatemetővel. Nyomban megkezdődött az adományok és támogatások gyűjtése. 

2006. június 26-án templomépítési szándékunkat bejelentettük az egyházkerületnek, és július 7-én 

megkaptuk a püspöki hozzájáruló és támogató nyilatkozatot. 

2006. őszén tervpályázatok készültek, és a gyülekezet nagy többséggel az ötszög formájú tervet 

választotta. 2007. augusztusban történt a szerződéskötés a tervező mérnökkel.  

2007. novemberben került sor a templomterv beadására az önkormányzathoz tervbírálatra. 

2008 június 25-én a presbitérium döntött a régi templom eladásáról, amit 2008 július 7-én az 

egyházmegyei elnökség jóváhagyott. 

2008. július 3-án megállapodást kötöttünk a magyarországi kopt ortodox egyházzal a régi templom 

adás-vételéről és 2010. december 31.-ig közös használatáról. 

2008. májusban történt a terv beadása. A tervet a tervtanács és az egyházkerület is elmarasztalta, főleg 

költségessége miatt. 



 2 

2008. novemberben új templomterv készült Koós Károly stílusban. 

2009. februárban 3 templomterv-koncepció megvitatására kerül sor és a presbitérium a Koós Károly 

stílusú tervet nagy többséggel elveti, a másik két terv közül sem kap többséget egyik koncepció sem. 

A döntés alapján egyértelművé vált, hogy új tervezőt kell keresni. 

Márciusban tárgyalások Nagy Béla tervezővel. Májusban a presbitérium megbízza Nagy Béla 

építészmérnököt a tervezéssel. A presbitérium azt a tervet támogatja, amelyiknél a templom épül fel 

először, utána a kolumbárium. 

2009.július 8-án kerül benyújtásra az építési engedélykérelem, október 30-án kerül az építési engedély 

kiadásra. 

2009. novemberében a költségvetés és a pályázat előkészítésére, pályázatok beadására, új építési 

bizottság megalakítására kerül sor. 

Az Építési Bizottság a kivitelezői ajánlatkérésre tájékoztatót fogalmaz meg, vázolja a pályázat 

lépéseit. 

Az ajánlatkérésre 11 bemutatkozó ajánlat érkezett. Az Építési Bizottság mindet érdemesnek tartja 

ajánlat kérésre. 

A pályázati ajánlatokra végül 9 pályázat érkezik. 

Az Építési Bizottság meghatározta az elbírálási szempontokat, a legfontosabb árajánlat mellett, a 

felelősségbiztosítás, az általunk elkészített szerződés elfogadása, egyházi kötődés, templomépítési 

gyakorlat is szerepelt. 

Az Építési Bizottság gyakorlati és pénzügyi szempontok alapján meghatározta az első szakaszban 

elvégzendő feladatokat, így kerül sor a teljes alap elkészítésére és a közművek bevezetésének 

elhalasztására. 

A költségvetési kiírás és a feladat részletes megismerése után a 9 pályázó 6-ra csökken. A 6 

pályázóval személyes beszélgetés történik árcsökkentés és ismerkedés végett. Egyidejűleg a saját 

anyagbeszerzés irányában történik tájékozódás és szerződéskötés. A 6 pályázatból kiválasztásra kerül 

a 3 legkedvezőbb ajánlat. Velük újabb személyes találkozó alkalmával egyeztetés, illetve áralkura 

kerül sor. Végül 2010. április 22-én a bizottság dönt az ajánlott kivitelező személyéről. 

Április 29-én az ajánlott kivitelező bemutatkozik a presbitériumnak, és a vállalkozói szerződés 

jóváhagyásra kerül. 

A kivitelezés május 17-én megkezdődött, az eddig élért eredmény látható. 

Az egyházközség jelenleg a saját anyagbeszerzésen és az anyagi források megteremtésén fáradozik. 

 

AZ ÚJ TEMPLOM TERVE 

 

A presbitérium által megfogalmazott igények a következők voltak. 

Az építményről, első ránézésre, messziről látszódjon, hogy református templom. 

Külső megjelenése emlékeztessen a hagyományos templomokra, toronnyal rendelkezzen. (a 

toronymagasság az arányoknak megfelelő, lehetőleg 18-20 méternél ne legyen magasabb.) 

A parókia felé, ha az engedélyezési eljárást megkönnyíti, legyen minimális költséggel járó 

összeköttetés. 

Az épület üzemeltetése, karbantartása hagyományos, egyszerű módszerekkel legyen megoldható, 

lehetőleg minél kisebb karbantartási igénnyel. 

A templom befogadóképessége: 300 fő, ebből a karzaton maximum 100 fő foglaljon helyet. 

A főbejárat a Bajcsy-Zsilinszky utca felől legyen kialakítva. 

A templom természetes világítással rendelkezzen 

A templomban tágas előtér legyen, amely alkalmas az iratterjesztésre, istentisztelet után csoportok 

beszélgetésére, rendezvények esetén ruhatár céljára.  

A templom rendelkezzen 500-1000 urna elhelyezésére alkalmas helységgel, és ebben a helységben 2-4 

m3-es, a hamvak közös elhelyezésére szolgáló, földbe sűlyesztett aknával. A módosított tervet a 

presbitérium 2009, február 14-én fogadta el. 
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 A templom engedélyezési terve a következőket tartalmazza. 

A templom, a kiszolgáló rész és a kolumbárium a meglévő parókia és gyülekezeti terem 

bővítéseként kerül megépítésre, 5 méteres előkerttel, 45%-os zöldfelülettel, 30%-os beépítettséggel, 15 

parkolóhellyel, 7 és fél méteres épületmagassággal, (a torony 18 méter sisak nélkül).  

A templom az építési engedély alapján 2 ütemben épül. 

Az első ütemben épül meg a templomépület a toronnyal és a kiszolgáló helyiségekkel, összesen 

493 m2 hasznos alapterülettel. A templomtér a földszinten 182 ülőhelyet, 192 m2, a karzaton 68 

ülőhelyet, 76 m2, összesen 260 fő befogadására alkalmas helyet biztosít, mintegy 270 m2-en.  

A földszinten helyezkednek majd el irodák, vizesblokkok, teakonyha, közlekedők, előtér, összesen 

352 m2-en. Az emeleten, karzaton, az ülőhelyeken kívül kis stúdió és raktár is lesz, a szükséges 

előterek, lépcsőház mellett, 140 m2-es hasznos alapterületen. 

Az első ütemben összesen 493 m2 hasznos alapterület valósul meg, a kolumbárium felöli folyosón 

urnák elhelyezésére is lehetőség lesz, melyeket a templomépítésre adományozók számára kívánunk 

biztosítani. Erre vonatkozóan a presbitérium 2010 áprilisában szabályzatot fogadott el. 

 A második ütemben a kolumbárium, a kiszolgáló helységek,(ifjúsági helység, tanácsterem) és a 

parókiaépülettel összekötő rész épül meg, 305 m2 hasznos alapterülettel, 2500 urnahellyel. 

 Az építkezés jelenleg folyó első szakasza magába foglalja a teljes épületrész alapját, a 

templomépület falazatát, a véglegesre elkészített tetőszerkezetet, a toronyrésszel együtt. Ezt a 

szerkezet kész állapotot, „tetőaláhozást” az idén szeretnénk befejezni. A tervezett költség mintegy 65 

millió forint. A templomépület teljes bejezése megközelítően ugyanennyibe fog kerülni, bár ebben a 

második szakaszban a költségek terén a választott anyagminőség és az önkéntes munkák nagyobb 

lehetősége miatt, költségmegtakarítással is számolunk. Az építkezés további folytatását, szakaszolását 

anyagi forrásaink fogják meghatározni. A végleges befejezéshez az urnahelyek értékesítéséből 

származó bevételek feltétlenül szükségesek lesznek. 

 Az épületeket Nagy Béla vezető építész tervezte, ő készítette a kiviteli tervet is. Jelenleg a 

tervezői művezetést és a műszaki ellenőri feladatokat látja el.  

 Az építkezés kivitelezője: Zsigó és Társa Kft, a Kecskeméti Református Egyházközség 

Karbantartó és Javító Csoportjával, vezető Zsigó Ferenc.  

Az építkezés felelős műszaki vezetője: Veliczky Zoltán, az építésvezető Könyves János. 

 Az egyházközség részéről az építkezés szakmai felügyelője Varga Béla a presbitérium 

építésügyi különmegbízottja. 

Szeretnénk minél hamarabb használatba vehető állapotba hozni templomunkat, hiszen most igen 

szűkösen vagyunk. 

 Az Úr Isten kegyelmében bízva várjuk gyülekezetünk további áldozatait, közegyházunk, az 

állam, az önkormányzat és más adományozók segítségét. 

Legyen Istené a dicsőség! 

Budapest, 2010, június 26-án, az alapkőletételkor. 

 

AZ ÚJ TEMPLOM MEGVALÓSÍTÁSA 

 

 Az építkezés első szakasza, az első ütem első része, magába foglalja a teljes épületkomplexum 

alapját, a templomépület falazatát, a véglegesre elkészített tetőszerkezetet, a toronyrésszel együtt. Ezt 

a szerkezet kész állapotot, „tetőaláhozást” az idén sikerült befejezni. Elkészült a kolumbárium 

alapjával együtt a hamvak közös elhelyezésére szolgáló akna, „osszárium”, továbbá a feltétlenül 

szükséges közművezetékek, villanybevezetés, villámvédelem, a betonban vezető csövezések. 

Még idén feltétlen szükséges elvégezni a kolumbárium felöli folyosó tető szerkezetének végleges 

kialakítását és a kármentesítést, a külső nyílászárók ideiglenes fedését vagy végleges beépítését. 

A tervezett költség mintegy 65 millió forint. A templomépület teljes bejezése megközelítően 

ugyanennyibe fog kerülni, bár ebben a második szakaszban a költségek terén a választott 

anyagminőség és az önkéntes munkák nagyobb lehetősége miatt, költségmegtakarítással is számolunk. 
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Az építkezés további folytatását, szakaszolását anyagi forrásaink fogják meghatározni. A végleges 

befejezéshez az urnahelyek értékesítéséből származó bevételek feltétlenül szükségesek lesznek. 

Szeretnénk minél hamarabb használható állapotba hozni templomunkat. 

 A következő lépések a külső nyílászárók beillesztése, az elektromos és épületgépészeti 

szerelések, a belső vakolások, a közművek bekötése, a vizesblokkok elkészítése, a fűtés és a belső 

burkolások elkészítése. A külső burkolás és a külső területek, parkoló stb. maradnának az első ütem 

végére. 

 Már szó esett a temetői bevételek szükségességéről az építkezés végleges befejezéséhez. Bár a 

mindenképpen a templomot szándékozzuk először befejezni, ahhoz, hogy a temetéseket elkezdhessük 

és a bevételekből a templom építésére fordíthassunk pénzeket, ki kell alakítanunk urnahelyeket, 

amelyeket értékesíteni tudunk. A presbitérium ezért alkotta meg az „Urnafoglalási szabályzatot”, ami 

lehetővé teszi külön adományok gyűjtését későbbi urnahely biztosításával. Szeretnénk minél előbb 

hamvakat elhelyezni a két épületrész közötti folyosón, és urnahelyeket értékesíteni.  

A folyosón több mint 300 urnahely alakítható ki, ami hosszútávon akár 40-50 millió forint bevételt is 

eredményezhet. Ezért az urnahelyfoglalásból befolyt összegeket szeretnénk a folyosói urnahelyek 

tervezésére és kialakítására fordítani. Ezt követheti majd az urnahelyek értékesítése. A második ütem, 

benne a kolumbárium, valószínűleg több szakaszban fog megépülni. Terveink szerint az 

önkormányzatoktól a kolumbáriumra külön támogatást is kérünk, mivel a temetkezés biztosítása 

közfeladat. 

 

PÉNZÜGYEK 

 

 A templom építése, az első ütem, mintegy 140 millió forintba fog kerülni. A második ütem, a 

kolumbárium és egyéb gyülekezeti helységek további 80-100 milliót fognak igényelni. 

Az építkezésre eddig érkezett adományok:lásd mellékletben. 

Azaz több mint 84 és fél millió forint. 

Az építkezésre eddig költségei: lásd mellékletben. 

Azaz megközelítően 85 millió forint. 

Az alapítványunknál mintegy 10 millió forint áll rendelkezésre. 

A Mindenható Istennek is hálát adva köszönjük testvéreink és támogatóink adományait. 

 Az Úr Isten kegyelmében bízva várjuk gyülekezetünk további áldozatait, közegyházunk, az 

állam, az önkormányzat és más adományozók segítségét. 

SOLI DEO GLORIA 

Budapest, 2010, október 17-én, az első hálaadó istentiszteleten elhangzott gondnoki beszámoló. 

 

A TEMPLOMÉPÍTÉS ESEMÉNYEI 
 

2005. július 26. Presbitériumi döntés az új templom építéséről. 

2006. április. A templomépülettel kapcsolatos elképzelések, igények megfogalmazása. 

2006. május. A templomépítés ütemterve. 

2006. június 8. Presbitériumi döntés az urnatemetőről. 

2006. június 11. Az egyházközségi közgyűlés egyhangúlag (158 fő) elfogadja az új templom építését 

urnatemetővel. 

2006. június 26. A templomépítési szándék bejelentése az egyházkerületnek. 

2006. július 7. A püspöki hozzájáruló és támogató nyilatkozat kiadása. 

2006. július. Az alapítvány lehetséges szerepéről tájékozódás a felettes egyházi hatóságnál. 

2006. ősz. Tervpályázatok. Gyülekezeti választás. 

2007. január 3. 10 millió forint támogatási kérelem beadása az egyházkerülethez. 

2007. január 4. 200000 forint adomány a Pestszentlőrinci Evangélikus Gyülekezettől. 

2007. január 29. 5 millió forint összegű támogatás az egyházkerülettől. 
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2007. augusztus 6. Tervezői szerződés Tóth László mérnökkel.  

2007. november. A templomterv beadása az önkormányzathoz tervbírálatra. 

2007. december. Támogatási kérelem beadása az egyházkerülethez. 

2008. március 5. 10 millió forint összegű támogatás az egyházkerülettől. 

2008. március 27. Támogatási kérelem a Gusztáv Adolf alapítványhoz. 

2008. június 25. Presbitériumi döntés a régi templom eladásáról. 

2008. július 7. Az egyházmegyei elnökség részéről a régi templom eladásának jóváhagyása. 

2008. július. 18000 Euro, kb. 5 millió forint összegű támogatás a Gusztáv Adolf alapítványtól. 

2008. július 3. Megállapodás a magyarországi kopt ortodox egyházzal a régi templom adás-vételéről 

és 2010. december 31.-ig közös használatáról. 

2008. július 6. Varga Béla atyánkfia költségvetése egy redukált templomtervről. (Teljes költség kb. 

160 millió, altemplom 80-90 millió.) 

2008. február 13-25. Az Építészkamarai Tervtanács elmarasztaló véleménye. 

2008. április. A presbitérium határozata a terv beadásáról engedélyeztetésre az önkormányzathoz. 

2008. május. A terv beadása. 

2008. július 3. Az építészkamara újabb felszólítása a terv átdolgozására. 

2008. július 7. Az önkormányzat felszólítása hiánypótlásra és a terv átdolgozására. 

2008. július 14. A hiánypótlások beküldése az önkormányzathoz. 

2008. július 15. A terv elküldése az egyházkerülethez véleményezésre. 

2008. július 30. A tűzoltóság kifogásai, elutasító véleménye. 

2008. augusztus 4. Az önkormányzat felszólítása a tűzoltóság kifogásainak kiküszöbölésére. 

2008. augusztus 18. Az egyházkerület Építési Bizottságának a tervet elmarasztaló véleménye. 

2008. szeptember 12. Halasztási kérelem benyújtása az önkormányzathoz a terv módosítása végett. 

2008. október. A tervezési díj II. részlete kifizetésének megtagadása. 

2008-11-13. A módosított templomterv, Koós Károly stílus, bemutatása, építési segélykérelem 

beadása. 

2008. november 20. A tervező a presbiteri megbeszélésen teljesen új tervet mutat be. 

A 2008-12-08. A Polgármesteri Hivatalban megbeszélés, jelen vannak az önkormányzat részéről 

Szaniszló Sándor alpolgármester, a kerületi főépítész, az építési osztály vezetője, a területi építési 

előadó. Az egyházközség részéről: Kiss László lelkész, Dr. Lukács József főgondnok, Zila László 

presbiter, Tóth László és társa tervezők. 

A tervezők bemutatják a vázlattervet, ami általános tetszést arat. A főépítész megígéri, hogy 

személyesen beviszi a kamarai biztosnak, aki lehet, hogy egy személyben dönt, és nem kell újabb 

tervtanácsi ülést tartani, amivel gyorsíthatják az engedély kiadását. Az önkormányzat a szakhatósági 

engedélyeket beszerzi, valószínűleg az urnatemető miatt környezetvédelmi engedély is kell. A 

tűzoltósággal egyeztetnek a korábban kiadott, várhatóan félreértsen alapuló véleményükről. A 

toldaléképítést a főépítész javasolta az egyszerűbb eljárás és költségkímélés miatt. Az előírásokhoz 

képest 50%-os engedményt, a parkolóhelyek vonatkozásában, az önkormányzat várhatóan megadja. 

Az urnatemető működtetéséhez az önkormányzat fogja az építésivel együtt megadni az engedélyt. 

Kérjük a hamvak közös elhelyezésére szolgáló hely tervezését és engedélyezését is. Szakaszos 

használatbavételt kell tervezni és kérni, amelynek első szakasza az altemplom befejezése és a 

lejáráshoz valamint a működéshez szükséges kiszolgáló helységek megépítése. A második szakasz a 

templom teljes befejezése. Az elkészült és engedélyezésre kész tervet mielőbb be kell adni. Az 

alpolgármesternél 2009-02-02.-án újabb megbeszélést terveznek. 

2008-12-10. Az Építési Bizottság újjáalakítása, tagjai: Őriné Széchényi Editet, Varga Béla, Bartók 

Károly, Ország Péter, Zila László  

A presbitérium támogatja azt a tervet, ami a meglévő parókiaépület és az új templom összeépítését 

tartalmazza, azzal, hogy az összeköttetést szolgáló létesítmény a lehető legkisebb költséggel járjon. 

A kitermelt földdel az épületek közötti teret fel kell tölteni, és zöld területet kell kialakítani, egyben 

kérni kell az önkormányzattól az előírt parkolóhelyek számának csökkentését. 
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A hamvak közös elhelyezésére szolgáló hely kerüljön kialakításra az altemplomban. 

Az engedély kérelemben 2 szakaszos használatbavételt kell kérni, amelynek első szakasza az 

altemplom befejezése azokkal a kiszolgáló egységekkel, amelyek az altemplomi istentiszteletek és 

egyéb alkalmak megtartásához, valamint az urnatemetés megkezdéséhez szükségesek. 

Az egyházközség elnöksége tájékoztassa a szomszédokat a készülő templomépítésről. 

Az egyházközség elnöksége e határozatokról tájékoztassa a tervezőket, felkérve őket, hogy az 

elkészült, beadásra kész tervvázlatot 2009. január 15.-ig mutassák be a presbitériumnak, úgy, hogy a 

presbitérium dönthessen a terv elfogadásáról.   

A presbitérium elutasítja, hogy az egyházközség elnöksége alkalmas módon tájékoztassa a 

gyülekezetet az új tervről. 

A 2009-es év munkatervébe, egyebek mellett a következők kerüljenek be. 

Az építési és pénzügyi tervet áttekinteni, és újat készíteni. (a tervek elfogadásához a presbitérium 

névszerinti szavazása szükséges.) 

Az építkezéssel kapcsolatos fő felelősök és feladataik meghatározását, a megfelelő személyek 

megkeresését. Ebben az Építési Bizottságnak kell elsősorban közreműködni. 

Az új templommal kapcsolatban újra meg kell fogalmazni elvárásokat, igényeket, funkcionális, 

esztétikai, költség és a megvalósítás ütemezése tekintetében. 

Tájékozódás és közös gondolkodás a „temetkezési vállalkozás”-ról. A főgondnok tartson tájékoztatást 

az urnatemetésre, illetve a temetési szertartásra vonatkozó szabályokról; a „Temetői Szabályzat” 

koncepciójáról; készüljön a tapasztalat-csérékre vonatkozó terv.  

2009. december-január. Az Építési bizottság a presbitérium határidő kitűző határozatát nem adja át a 

szerződésben lévő tervezőnek, hanem a tervet indoklás nélkül elvetve, új tervekkel kezd foglalkozni. 

Végül értékelés és rangsorolás nélkül 3 tervet kívánnak a presbitériumnak bemutatni. 

2009-02-01. Az újabb terv-koncepciók bemutatása és megvitatása. A tervezők nem jelentek meg, 

mivel az ajánlók és az elnökség helyesebbnek látta nélkülük a bemutatást és a vitát. A döntést a 

presbitérium egy héttel elhalasztja, a tervezők meghívását többségi határozattal elutasítja. Országh 

Péter: ismerteti az Agrokomplex, Zila László Kehl Csörsz, Kiss László Tóth László legutolsó tervét. 

2009-02-08. 3 templomterv-koncepció megvitatása és döntés. Tóth László tervét nagy többséggel 

elveti a presbitérium, a másik két terv koncepció közül egyik sem kap többséget . (a presbitérium 

nagyjából három egyenlő részre szakadt a véleményformálásnál, sokan voltak, akiknek egyik terv sem 

tetszett). A döntés alapján egyértelművé vált, hogy új tervezőt kell keresni. 

2009-02-14. A presbitérium határozata: az elnökség tárgyaljon Nagy Bélával a tervezés vállalásáról, 

esetleg több elképzelést vázoljon, a terv mielőbb készüljön el. 

2009-02-19. Az elnökség tárgyalása Nagy Béla tervezővel a kialakult helyzetről, és arról, hogy 

vállalná-e a tervezést. 

2009-02-20. tárgyalás Tóth László tervezővel a tervezői szerződés felbontásáról. 

2009-02-22. A presbitérium Tóth László tervezői szerződését felbontja, és az önkormányzathoz, 2008, 

május 21.-én beadott építési engedély kérelmet visszavonja. 

2009-02-22. Bartók Károly és az Építkezési Bizottság 4 tagjának lemondása, ezzel a Bizottság 

megszűnése. 

2009-03. Tárgyalások Nagy Béla tervezővel. Megbízás vázlatterv készítésére. 

2009. április 5. Nagy Béla tervező megbízása, hogy az önkormányzatnál az építkezés ügyében, az 

egyházközség nevében eljárjon. 

2009-04-20. Megbeszélés az önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalban a megbeszélésen, jelen 

vannak az önkormányzat részéről Szaniszló Sándor alpolgármester, a kerületi főépítész. Az 

egyházközség részéről: Kiss László lelkész, Dr. Lukács József főgondnok, Nagy Béla tervező. 

2009-05-05. A presbitérium megbízza Nagy Béla építészmérnököt, hogy a két tervvázlat közül a 

tömörített, az épületrészeket egymással szorosabban összeépített formában kialakított tervváltozatot 

dolgozza ki. 

2009-06-21. A tervezői szerződésről tartott szakértői megbeszélés. (új, ideiglenes építési bizottság) 
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2009-06-23. A tervezői szerződés részleteinek megbeszélése. 

2009-06-28. A presbitérium Nagy Béla tervezői szerződését elfogadja, 10 igen, és 1 ellenszavazattal. 

A templom beadásra kész engedélyezési tervének, szakaszolásának jóváhagyása. A presbitérium azt a 

tervet támogatja, amelyiknél a templom épül fel először, utána a kolumbárium, egyhangúlag, 

ellenszavazat nélkül. 

2009-07-08. Az építési engedélykérelem benyújtása. 

2009-10-30. Az építési engedély kiadása. 

2009-11-04. A költségvetés és a pályázat előkészítése, a további teendők megbeszélése a szakértőkkel. 

(új, ideiglenes építési bizottság) 

2009-11. Simon Józsefné nagy összegű támogatása a templom építésére. 

2009-11. Pályázat beadása az Oktatási Minisztériumhoz, a templom alapozásához 5 millió forint 

összegű támogatásra. (a pályázat sikeres, az összeg felhasználható 2010-06-30-ig.) 

2009-11-15. Az építési engedély jogerőre emelkedése. Az Építési Bizottság újjáalakítása. (Az Építési 

Bizottság tagjai: Kiss László, Dr. Lukács József, Gyenge Károly, Őryné Szécsényi Edit, Sípos Miklós, 

Varga Béla. A Bizottság állandó meghívottjai: Brandenburg Sándor, Nagy Béla tervező, a leendő 

műszaki ellenőr.) 

2009-12-20. az Építési Bizottság a kivitelezői ajánlat kérésre tájékoztatót fogalmaz meg, vázolja a 

pályázat lépéseit. 

2010-01-03 hó, ajánlatkérések kiküldése 13 vállalkozónak, az ajánlatok elbírálása az Építési Bizottság 

által. Az Építési Bizottság minden ajánlattevőt alkalmasnak tart a pályázati felkérésre. A kiküldött 

pályázati anyagra végül 6 pályázat érkezik. A pályázatok kisebb, pótolható hiányosságoktól eltekintve 

megfelelnek a pályázati kiírásnak és elbírálhatók. Az árajánlatokban elég jelentős az eltérés. A 

Bizottság a könnyebb elbírálhatóság és a valósághoz való nagyobb közelítés végett, a pályázók külön- 

külön történt meghallgatása után a pályázóktól újabb árajánlatot kér az építkezés első üteme első 

szakaszára szóló költségvetési kiírásra. (ez a templom szerkezet-kész állapotát és a kolumbárium 

alapját tartalmazza.) 

2010-03-29 és 30. a vállalkozók meghallgatása. Csak 5 vállalkozó jön el a meghallgatásra. 

A korábban kiadott műszaki ellenőri pályázat megújítása, jelöltekkel való tárgyalás. 

2010, április. Az új kiírásra mind a hat pályázó készít ajánlatot. A Bizottság az árajánlat és az ajánlat 

színvonala, a külön-külön történt meghallgatások alapján 3 ajánlattevőt választ ki (egyben a 

legalacsonyabb árajánlatot tevők), akikkel tárgyalást folytat az árengedményről, az egyházközség által 

történő egyes beszállításokról, a fizetési ütemtervről. 

2010-04-11. Az Építési bizottság megtárgyalja a szerződés-tervezet és a tárgyaláson követendő 

taktikát. 

2010-04-16. Az Építési Bizottság megtárgyalja és dönt a saját beszerzésű anyagokról. 

2010-04-19. Az Építési Bizottság tárgyal a 3 legjobb ajánlatot tevő vállalkozóval. 

2010-04-22. az Építési Bizottság ülésén a Zsigó és Társa, a Kecskeméti Református Egyházközség 

Karbantartó csoportját javasolja szerződéskötésre. 

2010-04-26. Az egyházközség elnöksége aláírja az első ütem első szakaszára, illetve külön 

megállapodások alapján további munkákra szóló szerződést a Zsigó és Társa Kft-l, azzal a kikötéssel, 

hogy a szerződés a presbitérium jóváhagyása után lép életbe. 

2010-04-28. A presbitérium egyhangúlag jóváhagyja a kivitelezői szerződést, és urnafoglalási 

szabályzatot fogad el adományok gyűjtésére. Varga Bélát presbitériumi építési különmegbízottnak 

választja. Nagy Béla tervező műszaki ellenőri feladatokkal való megbízása. 

A templomépítés 2010-2014-s évekre szóló költségvetési tervének elfogadása. 

2010-04-28. Építési segélykérelem benyújtása az egyházmegyéhez. 

2010, május. Az építkezés megkezdésének hivatalos bejelentései, Közép-Magyarországi Építési 

Hatóság, APEH, önkormányzat. 

2010, május 17. A templomépítés hivatalos megkezdése. 
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2010-06-11. Az Oktatási minisztérium pályázatának elszámolására és átutalására beadvány elkészítése 

a Magyar Államkincstárhoz. 

2010, június 26. Alapkőletétel, szolgál Dr. Bogárdi Szabó István püspök. Gondnoki beszámoló az 

eddig végzett munkákról, a templomépítés történetéről. 

2010, július, az építkezés támogatására pályázatok beadása a helyi önkormányzathoz és a 

németországi Gusztáv Adolf alapítványhoz. 

2010, július- augusztus: az alapok és a falak, beleértve a tornyot is, elkészítése. 

A lelkipásztor a gondnokkal és a tervezővel 5 urnatemetőt is üzemeltető egyházközséget látogat meg 

tapasztalatszerzés céljából. 

2010, szeptember, október eleje: a tetőszerkezet és a tető fedésének elkészítése, a toronysisak 

felhelyezése. 

2010, október 17. A gyülekezet 70 éves fennállásának ünneplése, az első hálaadó istentisztelet a 

templomépítés első szakaszának befejezésére. Szolgál Illés Dávid esperes. Gondnoki beszámoló az 

eddig végzett munkákról, az építkezés pénzügyi helyzetéről, a tervezett további feladatokról. 

2010-10-26. Az Építési Bizottság megtárgyalja Nagy Béla és Varga Béla által készített beszámolót az 

elvégzett munkáról, annak minőségéről, a költségek elszámolásáról. A szükséges módosítások után a 

vállalkozó benyújtja a végleges számlát, amely a szerződésen felüli munkákat is tartalmazza. 

2010, november: elszámolás az OKM-l, a vállalkozóval. 

2010-11-25. Az építési hatóság ellenőrzése, a munkákat megfelelőnek találja. 

2010-11-25. A vállalkozó hivatalosan átadja a munkát a megrendelőnek. 

2010, december: a fizetési kötelezettségek teljesítése a vállalkozó, a műszaki ellenőr és az APEH felé. 

Beszámoló a helyi önkormányzatnak és a németországi Gusztáv Adolf alapítványnak. 

Összesítés készítése a pénzügyi történésekről és a pénzügyi helyzetről. 

Kiírás készítése a nyílászárók beszerzésére vonatkozó ajánlat kérésre, a kérések elküldése. 

2010-12-18. A presbiteri gyűlésen beszámoló az építkezés eseményeiről, pénzügyi helyzetről és a 

további teendőkről. 

2011-01-22. Az Építési Bizottság megtárgyalja a nyílászárók elkészítésére kapott ajánlatokat és a 

pénzügyi helyzet függvényében végzendő, további feladatok sorrendjét. 
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1.számú melléklet 

AZ ÚJ TEMPLOM ÉPÍTÉSI TERVE 

 Adottságok: 

 Építési hely; Budapest, XVIII. Kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 39/a szám alatt 

elhelyezkedő telek szabad területe. 

 A telek mérete: ~700 négyszögöl. Ezen a telken helyezkedik el a gyülekezeti terem, a 

lelkészi hivatal és a lelkészlakás. 

 A talaj feltöltött, törmelékes, kavicsos. (A talajvizsgálat eredménye mellékelve.) 

 Igények: 

Az építményről, első ránézésre, messziről látszódjon, hogy református templom. 

Külső megjelenése emlékeztessen a hagyományos templomokra, toronnyal rendelkezzen. (a 

toronymagasság az arányoknak megfelelő, lehetőleg 18-20 méternél ne legyen magasabb.) 

A parókia felé, ha az engedélyezési eljárást megkönnyíti, legyen minimális költséggel járó 

összeköttetés. 

Az épület üzemeltetése, karbantartása hagyományos, egyszerű módszerekkel legyen 

megoldható, lehetőleg minél kisebb karbantartási igénnyel. 

A templom befogadóképessége: 300 fő, ebből a karzaton maximum 100 fő foglaljon helyet. 

A főbejárat a Bajcsy-Zsilinszky utca felől legyen kialakítva. 

A templom természetes világítással (ablakok) rendelkezzen. Az ablakok úgy legyenek 

kialakítva, hogy kívülről ne lehessen megzavarni az áhítatot, illetve a templomon kívül 

történő események (időjárás, kint mozgó személyek stb.) ne vonják el a hívek figyelmét. Az 

ablakok alkalmasak legyenek, zárt állapotukban, az illegális behatolás minél nagyobb 

megakadályozására. 

A főbejárat és a templom belső tere között tágas előtér legyen, amely alkalmas az 

iratterjesztésre, istentisztelet után csoportok beszélgetésére, rendezvények esetén ruhatár 

céljára, (mintegy 30 m2, a templom szélesség, ~ 3m hosszúságban), továbbá egy zárt kis 

irodahelyiség. Pénztár, ügyintézés céljára.  

Az előtér és a templom belső tere között üvegablak biztosítsa a kisgyermekes szülők számára 

az istentisztelet hallgatását (kihangosított formában) és nézését, hogy a szülőkkel lévő 

kisgyermekek sírása, zajongása ne zavarja a gyülekezeti alkalmat.  

Szükséges egy helység, ahol istentisztelet előtt a lelkész és a presbiterek össze tudnak jönni 

rövid megbeszélésre, áhítatra, és ahonnan bemennek az istentiszteletre. 

Ez a mintegy 20 m2-es helység szolgál a vendégek fogadására, a szertartást végzők 

átöltözésére.  

Szükséges egy körülbelül 4-5m2-es teakonyha mosogatóval, a szertartásokhoz használt 

eszközök tárolására, előkészítésére, elmosogatására. 

A templom rendelkezzen 500-1000 urna elhelyezésére alkalmas helységgel, és ebben a 

helységben 2-4 m3-es, a hamvak közös elhelyezésére szolgáló, földbe sülyesztett aknával. 

A tervező tehet javaslatot további urnahelyek kialakítására. 

A terv egyben tartalmazza az összes igényt, elképzelést, de szakaszos használatbavétellel, 

úgy, hogy az istentisztelet céljára szolgáló templomrész a hamvak elhelyezésére szolgáló 

helységgel készüljön el az első szakaszban.  

Az építési tervet a presbitérium névszerinti szavazással 13 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta. (2009-02-14.) 
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 2. számú melléklet 

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY 
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 3. számú melléklet 

A templomépítésre kapott adományok 
Az egyházközség templomépítésre kapott bevételei 2005 június 1-2010 november 30-ig. 

 

Adományozó, forrás Összeg  Megjegyzés  

A régi templom eladásából 25000000  

Gyülekezeti készpénz adományok 7674750  

Simon Józsefné 11000000  

Erdélyi testvérgyülekezetektől 

Marosvásárhely  

Aranyosgerend  

370740  

Pestszentlőrinci evangélikus gyülekezet   

Készpénzadományok urnahelyfoglalással 3100000  

Banki kamatok 4946578  

Egyházkerületi építési segély 15000000  

Gusztáv Adolf alapítvány segélye 

(Németország) 

4930920  

Egyházmegye adománya 3922772  

Oktatási minisztérium (pályázat) 5000000  

Pestszentlőrinci önkormányzat (pályázat) 1600000  

Raklap visszatérítés  353250  

Gyülekezet saját forrása   

Egyházon belüli adományok   

Állami, önkormányzati adományok, pályázatok   

Összesen: 82899010  

 

A táblázat nem tartalmazza a Szemeretelepi Református Alapítványhoz érkezett 

adományokat. 

(Ennek összege 2010, november 30-ig közel 10 millió forint. 
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 4. számú melléklet 

A templomépítésre fordított kiadások 
2007.nov. 30.-tól 2010. nov. 30.-ig 

Jogcím  Összeg  Megjegyzés  

Tervezési díj 11980000  

Geodéziai felmérés díja 96000  

Kapubejáró  87500  

Alapfeltöltés (föld, sóder)  1248000  

Tervsokszorosítás 80000  

Zsalukő, kútgyűrű  403200  

Tégla ára 5494680  

Betonacél, vasanyagok ára 3902668  

Beton ára 8076940  

Falazó anyagok ára (mész, cement, habarcs, 

áthidalók 

1327750  

Villanyszerelés költsége 884072  

Vállalkozói díj (nettó)  42564089  

Fordított áfa a vállalkozói díj után 10372400 Még fizetendő: 5654874 

Vállalkozói díj (bruttó) 52936489 Garanciális 

visszatartás:2074480 

Fizetési határidő: 2011-12-31 

Tervezői művezetés (műszaki ellenőrzés) díja 840000  

Statikus kiszállási díja 30000  

Takarófólia ára 30000  

Igazolási díj 1000  

Banki költség 120  

Még fizetendő:  7729354 

Összesen kifizetett: 78614587  

Kifizetés és kötelezettségvállalás együtt 86343941  

 


