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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A hitéleti és vallási közösségek 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 és jelen időszak nehézségeit tekintve az egyházi és vallási közösségek munkája most
kulcsfontosságúvá vált a kerület lakosai és az Önkormányzat számára is. Ezen célok
megvalósulása érdekében a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban:
NOKSB) az 50/2022. (IV. 21.) NOKSB határozatával pályázatot írt ki. A pályázati felhívás az
Önkormányzat honlapján (www.budavar.hu) és a Facebook oldalán jelent meg. A pályázati
dokumentációhoz való hozzáférés, valamint a pályázati anyag letöltése az önkormányzati
portálon keresztül valósult meg.
A pályázat beadásának határidejéig - azaz 2022. május 20. (péntek) 24 óra 00 percig (éjfél) összesen nyolc pályázati anyag érkezett be az alábbi szervezetektől:

1. táblázat: Benyújtott pályázatok listája

Sorszám

1.

2.
3.
4.
5.

Szervezet
típusa

Szervezet neve

Alsó-Vízivárosi Árpád-házi Szent
Erzsébet Plébánia
Budapest-Budai Református
Egyházközség
Budapest-Felsővízivárosi Szent
Anna Plébánia
Budavári Evangélikus
Egyházközség
Budavári Nagyboldogasszony
Főplébánia

6.

Farkas Edith Szeretetotthon

7.

Krisztinavárosi Szent Gellért
Alapítvány

8.

Magyarországi Evangélikus Egyház

nyilvántartásba
vett egyház
bejegyzett
egyház

Hiánypótlás

Igényelt
támogatás
összege
(Ft)

nem

200.000

igen

600.000

bevett egyház

nem

750.000

bevett egyház

igen

765.000

igen

3.720.000

igen

859.000

nem

900.000

nem

2.900.000
10.694.000

belső egyházi
jogi személy
belső egyházi
jogi személy
alapítvány
(belső egyházi
jogi személy)
bevett egyház

Az 1. táblázatban látható, hogy a pályázók 50%-tól hiánypótlás bekérésére volt szükség. A
legtöbb esetben a köztartozásmentességet igazoló dokumentum, valamint annak igazolása,
hogy a pályázó a pályázat benyújtását megelőző tíz évben az !. kerületben folyamatosan és
dokumentálhatóan működik hiányzott a pályázati anyagból; azonban mindegyik szervezet a
hiánypótlásra megállapított határidőn belül (a felhívás kézhezvételétől számított öt
munkanapon belül)) a szükséges dokumentumot benyújtotta.
Az alábbiak szerinti 2. táblázatban feltüntetett egyházak, vallási közösségek által benyújtott
pályázati anyagok - a hiánypótlások beérkezése után - megfeleltek a pályázati kiírásban foglalt
tartalmi és formai követelménynek.
2. táblázat: Egyházak, vallási közösségek listája
Program, projekt
Sorszám
Szervezet neve
megvalósításának
tárgya

Igényelt
támogatás
összege (Ft)

1.

Alsó-Vízivárosi Árpád
házi Szent Erzsébet
Plébánia

Plébániai kirándulás;
Klubdélutánok

200.000

2.

Budapest-Budai
Református
Egyházközség

Gyermek, Ifjúsági és
családi tábor Balatonszárszó

600.000

2021. évi
támogatással
elszámolt
igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)
igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

3.

BudapestFelsővízivárosi Szent
Anna Plébánia

4.

Budavári Evangélikus
Egyházközség

5.

Budavári
Nagyboldogasszony
Főplébánia

6.

7.

Farkas Edith
Szeretetotthon

Krisztinavárosi Szent
Gellért Alapítvány

A Szent Anna Plébánia
2022. évi programjai
Kórus élet Budavárban;
Budavári hírmondó
készítése;
Gyermekfoglalkozás
Ifjúsági nagytábor;
Plázasközösség családi
tábor;
Családok és
egyedülállók karácsonyi
támogatása;
Mátyás-templom zenei
együttesei
Budapesti hajós
városnézés a Dunán;
Komolyzenei koncert Magyar Zene Fláza;
Komolyzenei kerti
koncert;
Füvészkerti látogatás;
Állatkerti kirándulás;
Millenáris álmok álmodó! kiállítás;
Szüreti bográcsozás
népzenével;
MáriaKult programok;
Komolyzenei koncert az
idősek Világnapján;
Arborétum látogatás;
Operaház
épületlátogatás;
Millenium Háza;
Adventi koszorúkötés
iskolásokkal;
Szenior örömtánc;
Adventi koncert;
Operettszínház;
Erkel Színház;
Hagyományok Háza tavaszi bérlet;
Fabók Mancs!
bábszínház
Szent Gellért
zarándoklat

750.000

765.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)
igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

3.720.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

859.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

900.000

igen
(hiánypótlás
bekérését
követően)

8.

Magyarországi
Evangélikus Egyház

Orgonakoncert L
Orgonakoncert II.
Koncertfelvétel;
11. Bach Fesztivál
1 2. Bach Fesztivál

2.900.000

igen

10.694.000
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 kiírt pályázat szerinti pályázók köre:
Az í. 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
> a pályázat benyújtását megelőző tíz évben a kerületben folyamatosan és
dokumentálhatóan működik;
> alapszabálynak megfelelő, folyamatos hitéletet folytat;
> az I. kerületi lakosok lelki gondozásával foglalkozik.
Nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:
> amely megszűnésre, megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak;
> amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé;
> amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan
tartósan, legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van;
> amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt
elszámolási kötelezettségét nem teljesítette;
> amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási
jogviszony létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot
közölt vagy nyilatkozatot tett;
> amely a támogatási szerződés megkötéséhez és a Budapest L kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre nyújtott forrás
átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése
szerint szükséges mellékleteket nem csatolta;
> amely nem felel meg a pályázók köre tekintetében kiírt feltételeknek (pl. 10 éves
működési időszak),
p továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.

Érvénytelenségi szempontok:
> a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra,
> nem a támogatandó célokra nyújtották be,
> 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 pályázat elbírálás nélkül kerül elutasításra.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre - egyházi jogi személyek" során a felhasználható
keretösszeget 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forintban határozta meg. A pályázók programjaik
megvalósításához összesen 10.694.000 Ft, azaz tízmillió-hatszázkilencvennégyezer forint
összeget igényeltek, azaz 694.000 Ft-tal, azaz hatszázkilencvennégyezer forinttal többet.
A 2021-es évben a 2. táblázatban szereplő összes pályázó részesült támogatásban, mely
szervezetek (egyházak, vallási közösségek) 2021. évi támogatásának elszámolása a Gazdasági
Iroda által adott tájékoztatás alapján - a hiánypótlások bekérése után - megfelelt a támogatási
szerződésben és a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatóban foglaltaknak. Az
elszámolásoka Gazdasági Irodában megtekinthetők.
Az előterjesztés sürgősségének indoka, hogy a benyújtott pályázatok, valamint az
elszámolások többségénél hiánypótlásra volt szükség, mely az előkészítés határidejét
jelentősen meghosszabbította. A pályázati kiírás szerint az elbírálás határideje: 2022. június
24.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati
javaslatok elfogadására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (...) önkormányzati határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtott 2021. évi pályázati támogatás
elszámolásának elfogadásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete - az alábbi - a 2021. évben
pályázati támogatásban részesített szervezetek beszámolóját és pénzügyi elszámolását
elfogadja:
1. Alsó-Vízivárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budapest-Budai Református Egyházközség
Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia
Budavári Evangélikus Egyházközség
Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia
Farkas Edith Szeretetotthon
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány
Magyarországi Evangélikus Egyház

Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Végrehajtásért felelős:
Jegyzői Iroda

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
...12022. (...) önkormányzati határozata
az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek 2022. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) megállapítja, hogy az alábbi pályázók megfeleltek a 2022. évi pályázati felhívásban
foglalt feltételeknek, pályázati anyaguk érvényes. A táblázatban feltüntetett szervezeteket a
Képviselő-testület támogatásban részesíti a pályázatukban megjelölt programjaik
megvalósításához azzal, hogy a támogatásban részesített pályázatok tekintetében felmerülő
694.000 Ft-tal, azaz zaz kétszázkilencven négyezer forint többletigény fedezetét a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre - egyéb civil szervezetek" sor terhére biztosítja.

Sorszám

1.

2.

Szervezet neve
Alsó-Vízivárosi Árpád
házi Szent Erzsébet
Plébánia
Budapest-Budai
Református
Egyházközség

Program, projekt
megvalósításának tárgya

Igényelt
támogatás
összege (Ft)

Plébániai kirándulás;
Klubdélutánok

200.000

Gyermek, Ifjúsági és
családi tábor Balatonszárszó

600.000

Támogatás
összege (Ft)

3.

BudapestFelsővízivárosi Szent
Anna Plébánia

4.

Budavári Evangélikus
Egyházközség

5.

Budavári
Nagyboldogasszony
Főplébánia

6.

Farkas Edith
Szeretetotthon

7.

Krisztinavárosi Szent
Gellért Alapítvány

8.

Magyarországi
Evangélikus Egyház

A Szent Anna Plébánia
2022. évi programjai
Kórus élet Budavárban;
Budavári hírmondó
készítése;
Gyermekfoglalkozás
Ifjúsági nagytábor;
Plázasközösség családi
tábor;
Családok és
egyedülállók karácsonyi
támogatása;
Mátyás-templom zenei
együttesei
Budapesti hajós
városnézés a Dunán;
Komolyzenei koncert Magyar Zene Háza;
Komolyzenei kerti
koncert;
Füvészkerti látogatás;
Állatkerti kirándulás;
Millenáris álmok álmodói kiáilítás;
Szüreti bográcsozás
népzenével;
MáriaKult programok;
Komolyzenei koncert az
idősek Világnapján;
Arborétum látogatás;
Operaház
épületlátogatás;
Millenium Háza;
Adventi koszorúkötés
iskolásokkal;
Szenior örömtánc;
Adventi koncert;
Operettszínház;
Erkel Színház;
Hagyományok Háza tavaszi bérlet;
Fabók Mancsi
bábszínház
Szent Gellért
zarándoklat
Orgonakoncert 1.
Orgonakoncert II.
Koncertfelvétel;

750.000

765.000

3.720.000

859.000

900.000

2.900.000

11, Bach Fesztivál
1 2. Bach Fesztivál
10.694.000

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes pályázókkal történő
támogatási szerződések elkészítéséről és megkötéséről, továbbá a közzétételhez
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtásért felelős:

2022. július 18.
polgármester
Jegyzői Iroda

