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1. Előterjesztés

Tisztelt Bizottság!
A hitéleti és vallási közösségek az adott korra jellemző problémák megértésében,
elfogadásában és feloldásában végeznek kiemelkedő munkát. Tevékenységükkel hozzájárulnak
az önkormányzati feladatok ellátásához, ezzel a kapcsolatrendszerrel támogatva a közös
problémák megoldását. Ez a feladatellátás egyaránt hasznos a kerületben élő hívő és nem hívő
közösségek tagjai számára. Az elmúlt időszak nehézségeit tekintve az egyházi és vallási
közösségek munkája most kulcsfontosságúvá vált a kerület lakosai és az Önkormányzat
számára is. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete - 186/2021. (VI. 1.) polgármesteri határozatával - a fenti célok
megvalósulása érdekében ismételten pályázatot írt ki az I. kerületben működő, illetve
tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2021.
évi támogatására.
A pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján és a Várnegyed újságban jelent meg. A
pályázati dokumentációhoz való hozzáférés, valamint a pályázati anyag letöltése az
önkormányzati portálon keresztül valósult meg.

A kiírt pályázatra összesen 13 pályázati anyag érkezett. A beadási határidőig. 2021. június 18.
(péntek) 13 óra 00 percig, tizenkettő pályázat érkezett. Egy szervezet határidőn túl nyújtotta
be pályázati anyagát.
Két szervezet (összesen öt programra) a 2020. évben kötött támogatási szerződésére
határidő-módosítást kért a pandémia okozta korlátozások következtében, ők a korábban
kapott önkormányzati támogatással nem számoltak el. Az Önkormányzat Képviselő
testületének 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) - az
Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre
nyújtott támogatásokról - szabályozza a támogatások halmozásának tilalmát. A Rendelet 4. §
(5) bekezdése kimondja, hogy nem adható támogatás annak a pályázónak ugyanabban az
évben, aki a korábban igényelt támogatás elszámolásával kapcsolatos dokumentumokat a
Polgármesteri Hivatal felé nem teljesítette, valamint beszámolási kötelezettségét
elmulasztotta.
Egy szervezet - Magyarországi Evangélikus Egyház - olyan programra (9. Budavári Bach
Fesztivál) adta be pályázatát, amelynek megvalósítására az Önkormányzat egyedi támogatási
szerződést kötött a Bach Akadémia Kulturális Alapítvánnyal. Az egyház a benyújtott egyházi
pályázatával ugyanazt a programot kívánja megvalósítani, amire az alapítvány az egyedi
támogatást kapta.
Támogatandó pályázati célok
A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok,
különösen:
> a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését,
lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló
rendezvények;
> környezetvédelem, zöldprogram;
> közművelődési programok,
> hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő, segítő és felzárkóztató programok;
> ifjúsági programok;
> nyugdíjas és idősügyi programok;
> tevékenységükhöz kötődő kiadványok megjelentetése;
> szociális, karitatív tevékenységek, esélyegyenlőséget elősegítő programok.
A pályázók köre
Az I. kerületben hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek,
jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek alapítványai és egyházi alapítványok,
amelyek az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, illetve alapszabályukban
rögzített önálló képviseleti szervvel (pl. egyházközség) rendelkeznek, továbbá
> pályázatuknak benyújtását megelőző tíz évben a kerületben folyamatosan és
dokumentálhatóan működnek;
> alapszabályuknak megfelelő, folyamatos hitéletet folytatnak;
> az I. kerületi lakosok lelki gondozásával foglalkoznak.
Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg pénzügyi lebonyolítóként,
akik:
> korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásukkal nem számoltak el;
> megszűnésre, megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak;
> a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
> a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket nem csatolták;
> továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.

Érvénytelenségi szempontok:
> a pályázat a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra
> a pályázatot nem a támogatandó célokra nyújtották be
> a pályázat határidőn túl került benyújtásra
> kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra
> a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt hiánypótlásra
való felszólításra sem pótolja
A beérkező pályázati anyagok feldolgozásánál komoly nehézséget okozott, hogy a pályázók egy
része hiányosan nyújtotta be pályázati anyagát, ennek függvényében hiánypótlásra volt
szükség (hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra egy alkalommal a hiánypótlás
felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapos határidőn belül volt lehetőség), továbbá a
csatolt dokumentumokat nem összefűzve mellékelték, ez többletmunkát eredményezett. Ennek
következtében nem volt tartható a pályázatok elbírálásának kiírt határideje, 2021. július 9.
napja.
A pályázó szervezetek összesen 9.134.990 Ft-ot, azaz kilencmillió-százharmincnégyezerkilencszázkilencven forint támogatási összeget igényeltek programjaik és projektjeik
megvalósításához. A Képviselő-testület a felhasználható keretösszeget 9.000.000 Ft, azaz
kilencmillió forintban határozta meg. A támogatható programok összege 5.854.990 Ft.
A pályázatokat a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bírálja el, a nyertes
pályázókkal a támogatási szerződéseket - a bizottság döntése alapján - a polgármester köti
meg. A pályázat elbírálója a kiírás szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot - érvényes
pályázat esetén is - eredménytelenné nyilvánítsa
A pályázati kiírás alapján minél előbb szükséges a döntés meghozatala.
2. Döntési

javaslat

Népjóléti. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
.../2021. (....) NOKSB határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek 2021. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
1.

A pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek alábbi szervezetek pályázati anyaga
megfelel, pályázatuk érvényes, pályázati programjuk az alábbi táblázat szerint
támogatásban részesül:
Sorszá
m

Pályázó szervezet
neve

1.

Krisztinavárosi
Szent Gellért
Alapítvány

2.

Alsóvízivárosi
Árpádházi Szent
Erzsébet

3.

Budavári
Nagyboldogasszony
Főplébánia

Tervezett
program,
projekt neve
Szent Gellért
zarándoklat
Plébániai újság
(Budai
Kapucinus)
megjelentetése
Nehézsorsú
családok
karácsonyi
támogatása

Igényelt
támogatás
összege
(Ft)
900 000

249 990

250 000

Támogatási
összeg (Ft)

4.

5.

Budavári
Nagyboldogasszony
Főplébánia
Budavári
Nagyboldogasszony
Főplébánia

6.

Szociális
Missziótársulat

7.

Magyarországi
Evangélikus Egyház

Mátyástemplom zenei
együttesei
Elsőáldozásra
felkészíő
hittantábor
Hitéleti,
szociális.
kulturális
események
9. Budavári
Bach Fesztivál

1785 000

170 000

500 000

2 000 000
5 854 990

A pályázati kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbi pályázók
pályázati anyaga érvényes. azonban a táblázatban megjelölt indokok miatt
elutasításra kerül:

Sorszám

Pályázó neve

Tervezett
program neve

Elutasítás indoka
A 2020. évi támogatásra
(Krisztinavárosi esték)
határidő-módosítást
kért, azzal nem számolt
el.
A 2020. évi támogatásra
(Krisztinavárosi esték)
határidő-módosítást
kért, azzal nem számolt
el.
A 2020. évi támogatásra
(Krisztinavárosi esték)
határidő-módosítást
kért, azzal nem számolt
el.

1.

Krisztinavárosi
Plébánia

Krisztinás nap

2.

Krisztinavárosi
Plébánia

Plébánia őszi
zarándoklata a
bátai szent Vér
kegyhelyre

3.

Krisztinavárosi
Plébánia

Ministráns tábor

Krisztinavárosi
Plébánia

Templomismertető
kiadványok
megjelentetése
(leporellók
kiadása, ismertető
füzet előkészítése)

A 2020. évi támogatásra
(Krisztinavárosi esték)
határidő-módosítást
kért, azzal nem számolt
el.

Gyülekezeti tábor

A 2020. évi támogatásra
(Budai Reformátusok
öko, nyugdíjas és
templomi kiadvány
programja) határidőmódosítást kért, azzal
nem számolt el.

4.

5.

Budapest-Budai
Református
Egyházközség

3. A pályázati kiírásban meghatározott feltételek figyelembe vételével az alábbi pályázó
pályázati anyaga érvénytelen, a táblázatban megjelölt indok miatt elutasításra kerül:

Sorszám
1.

Pályázó neve
BudapestFelsővízivárosi
Szent Anna
Plébánia

Tervezett
program neve
A Szent Anna
Pébánia
programjainak,
fenntartásának
támogatása

Elutasítás indoka
Pályázati anyagát
határidőn túl küldte be.

4. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a
nyertes
pályázókkal
történő
támogatási
szerződések
elkészítéséről
és
megkötéséről, továbbá a
közzétételhez szükséges inézkedések megtételéről
gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Szervezési Csoport

