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Salgótarján, Acélgyári út 1-3. szám és
3556 hrsz. alatti ingtlanon lévő Szent
József Plébániatemplom és Rendház
felújítási munkáinak bejelentése.

Műemléki törzsszám: M:1998

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok
kialakításával
és
a
területi
integrációval
összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI törvény 3. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörben eljárva a Salgótarjáni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály – a
továbbiakban Hivatal – meghozta az alábbi döntést:
Végzés
A Hivatal a Váci Egyházmegye a Salgótarján, Acélgyári út 1-3. szám és 3556 hrsz. alatti
ingtlanon lévő Szent József Plébániatemplom és Rendház alábbi - Timpanon Architekt
Kft. Bókáné Bakos Mária építésztervező, BET-VILL Kft Bodócs Péter villamos vezető
tervező, Pipeline Épületgépész Tervező Kft. Braun Attila épületgépész-mérnök és Nyáry
Péter faanyagvédelmi szakértő által készített műszaki tervek és Klenóczky Sándor
építéstörténeti tudományos dokumentációja alapján - felújítási munkáira vonatkozó
bejelentését tudomásul veszi












A templom és a rendház homlokzatának felújítását (a terméskő felületek
újrafugázását és a kőfelületek megerősítését, a kőelemek részleges cseréjét, illetve
a vakolt falfelületek újravakolását)
Vakolt betonfelületek helyreállítását
Teherhordó falak utólagos megerősítését BRUTT SAVER spirál szerkezettel a
külső és belső szerkezeti repedések helyén
A torony az előcsarnok fölötti tetőszerkezet a templomhajó fölötti tetőszerkezet a
szentély fölötti tetőszerkezet a rendház fölötti tetőszerkezet meglévő faanyagának
részleges cseréjét, javítását és faanyagvédelmét
A rendház ablakainak teljes cseréjét fából készült hőszigetelő ablakokra.
A pinceszinti ablakok cseréjét és pótlását acélszerkezetes ablakokra.
napelemek elhelyezését a Rendház lapostetős részére
a Rendház akadálymentesítését (bejárat előtti rámpa, lépcsőlift, akadálymentes
mosdó kialakítása)
Földszinti vizes helyiségek kialakítását, emeleti vizes helyiségek kialakítását,
félemeleti szint átalakítását
A Rendházban a Szontágh Pál terem és az előtér közötti főfalban 220/240-es
méretű utólagos nyíláskiváltását
Hat ós ági Főos z t ály
É pít és ügy i és Örök s ég vé de lm i Os z t ály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: +36-32-795-143 Fax: +36-32-795-173
e-mail: epites.salgotarjan@nograd.gov.hu
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A Rendházhoz csatlakozó előlépcsők elbontását és újjáépítését, illetve javítását
csiszolt, előregyártott és monolit műkő felületek kialakítását
A Rendházon új terasztetők készítését acélszerkezetből, rézlemez tetőfedéssel
A Rendház épület pinceszint fölötti födémszerkezet és az emelet fölötti
födémszerkezetet hőszigetelését
a Rendház pinceszintjének utólagos vízszigetelését és az ehhez kapcsolódó
tereprendezést, felszíni vizek elvezetését, új kavicsjárda készítését
A pinceszint belső fal és mennyezetvakolatainak leverését és új lélegző, falszárító
vakolatrendszerrel történő újravakolását, új belső padlóburkolatok készítését az
egész pinceszinten
A Rendház teljes belső festését
elektromos felújítást
gépészeti felújítást

az alábbi kikötéssel:

 a kivitelezési munkákat csak tervezői művezetés mellett lehet végezni.







Az építészeti műszaki leírás 6. pontjában meghatározott a templom főbejáratánál
lévő négy szoborfülkébe tervezett szobrok a rendház előtti füves területre tervezett
Szent József szobor és a toronyba elhelyezendő toronyóra munkálatait külön
eljárás keretében kell bejelenteni.
A felújítási munkák során nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a templom és a
rendház értékeit és megmaradó burkolatait a munkák során semmilyen károsodás
ne érje!
A templom belső terének szobrait, freskóit és berendezési tárgyait le kell takarni, a
nedvességtől és a portól a munkák teljes időtartama alatt meg kell védeni!
A homlokzatjavítási munkák teljes ideje alatt a templom értékes üvegablakait OSB
háncslemezzel kell eltakarni.
Az épület minden megmaradó padlóburkolatát az építési munkák ideje alatt a
közlekedési útvonalakon OSB háncslemez takaróréteggel kell a sérülésektől
megvédeni.

A bejelentésköteles tevékenység a bejelentés beérkezését követő tizenötödik naptól
végezhető, ha azt a hatóság nem tiltja meg. A hatóság által tudomásul vett tevékenységet
a bejelentés beérkezését követő tizenötödik naptól számított egy éven belül lehet
megkezdeni. Ha a bejelentésben megjelö lt tevékenységet a bejelentéstől számított egy
éven belül nem kezdik el, a bejelentést az e rendeletben meghatározottak szerint meg kell
ismételni.
A végzés a közléssel válik jogerőssé, ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a
Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, 3 példányban benyújtott
keresettel lehet élni. A keresetlevelet az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél
a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy
ajánlott küldeményként postára adni. A kereset benyújtásának a határozat
végrehajthatóságárra nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a
bíróságtól a döntés végrehajtásának a felfüggesztését kérheti.
Hat ós ági Főos z t ály
É pít és ügy i és Örök s ég vé de lm i Os z t ály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
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A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart. Az ügyfél a tárgyalás megtartását a keresetlevélben kérheti, ennek
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A felperes az alperesi ellenkérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül is kérheti tárgyalás tartását.
INDOKOLÁS
A Váci Egyházmegye 2017. augusztus 17. napján tárgyi munkálatokra vonatkozónak
bejelentést tett.
A Hivatal megállapította, hogy tárgyi épület nyilvántartott műemléki érték.
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 48. § (1) bekezdésének ab) és ac) pontjai értelmében
bejelentés alapján végezhető tevékenységnek minősül a nyilvántartott műemléki érték
értékleltárba felvett elemét érintő tevékenység, ha az a meglévő építmény egészének
vagy több önálló rendeltetési egységének, alaprajzi elrendezésének, továbbá belső
felületeinek, homlokzatának, nyílászáróinak vagy egyéb – különösen képző- vagy
iparművészeti alkotást képező – alkotórészének, tartozékának, beépített berendezési
tárgyának megváltoztatását eredményező felújítására, anyagi és szerkezeti
tulajdonságokat megváltoztató korszerűsítésére (különösen az akadálymentesítésére,
energetikai korszerűsítésére, utólagos nedvesség vagy víz elleni szigetelésére), továbbá
az épületgépészeti és elektromos rendszert érintő átalakítására irányul.
A Rendelet 55. §. (1) és (2) bekezdései értelmében a hatóság a bejelentést tudomásul
veszi és a tudomásulvétel tényét hatósági bizonyítvánnyal igazolja, ha a tulajdonos vagy
meghatalmazottja a bejelentésben kéri a tevékenység tudomásulvételének írásba
foglalását. Ha a tervezett tevékenység csak kikötésekkel vehető tudomásul, a
hatóság a tudomásulvételt végzésbe foglalja.
Fentiekre tekintettel a Hivatal a rendelkező részben foglaltak kikötésekkel vette tudomásul
tárgyi munkálatok bejelentését.
A Hivatal tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a Rendelet 48. § bb) pontja és 59. §-a alapján a
műszaki leírásban szereplő









Az orgona felújítását
A tárgyi ingatlanon lévő garázsok felújítását
Az épület körüli kerítések és kocsibehajtók helyreállítását, javítását, térburkolatok
készítését
A jelenlegi rézlemez tetőfedés szükség szerinti cseréjét és javítását a csatlakozó
bádogos szerkezetek részleges cseréjét, a csapadékvíz elvezető csatornák, a
homlokzati tagozatok és az ablakpárkányok részleges cseréjét, pótlását
A homlokzati nyílászáró szerkezetek részleges javítását, a templom
acélszerkezetes ablakainak szükséges karbantartását és mázolását.
A járható és nem járható lapostetők karbantartását
Belső átalakítási munkákat
Vizes helyiségek átalakítását
Hat ós ági Főos z t ály
É pít és ügy i és Örök s ég vé de lm i Os z t ály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
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Belső helyreállítási munkákat
A Rendházban a padlóburkolatok szükség szerinti cseréjét a vakolatjavítást

örökségvédelmi engedély és bejelentés nélkül el lehet végezni.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 109. § (1) bekezdése biztosítja.
A Hivatal hatáskörét és illetékességét Rendelet 3. § a) pontja állapítja meg.
A Hivatal a döntését a Rendelet 48. § (1) bekezdésének ga) és ha) pontjai és az 55. §. (1)
és (2) bekezdései alapján hozta meg.
Salgótarján, 2017. augusztus 28.
dr. Handó Beatrix
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából
Seres Róbert
osztályvezető
Erről értesülnek:
1. Váci Egyházmegye 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. kérelmező.
2. Timpanon Architekt Kft. Bókáné Bakos Mária tervező/meghatalmazott ÉTDR felületen.
3. BET-VILL Kft. Bodócs Péter 1094 Budapest, Tűzoltó utca 71-75A 3/12. villamos vezető
tervező,
4. Pipeline Épületgépész Tervező Kft. Braun Attila 3100 Salgótarján, Báthori út 4.
épületgépész-mérnök
5. Nyáry Péter 1171 Budapest, Perec u. 12. faanyagvédelmi szakértő
6. ÉPÜLETKLINIKA Mérnöki Szolgáltató Kft. Klenóczky Sándor 3104 Salgótarján,
Csokonai út 80.
7. Irattár

Hat ós ági Főos z t ály
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