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a Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 
I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (ll. 21.) 
önkormányzati rendelet 12. mellékletének 3. sorában 3 OOO OOO Ft összeget biztosított az 
egyházak pályázati kiírásához. A Képviselő-testület a 179/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat 
alapján a Kőbányán szalgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január l-től 2013. december 
31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális missziók, karitatív célú 
oktatási és kulturális hagyományteremtő programok, illetve kórustalálkozó támogatására 
pályázatot írt ki. A pályázati kiírásra 15 db pályázat érkezett. A benyújtott pályázatok alapján 
a pályázók 4 609 700 Ft összegben igényeltek támogatást. A pályázatok teljes anyaga a 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoportjánál megtekinthető. 

Az alábbi táblázat a határidőben benyújtott pályázatok alapján egyházanként tartalmazza a 
kért és a javasolt támogatási összegeket a pályázati feltételekre és a felosztható keretre 
tekintettel: 

Sorszám Egyház/egyházközség neve Kért Javasolt 
támogatás támogatás 

(Ft) (Ft) 
l. Budapest Kőbányai Református 350 OOO 300 OOO 

Egyházközség 
ll 05 Budapest, Ihász köz 15 .. 

2. Budapest Kőbányai Református 150 OOO 120 OOO 
Egyházközség 

ll 05 Budapest, Ihász köz 15. 
3. Budapesti Zsidó Hitközség 500 OOO 50 OOO 

1075 Budapest, Síp u. 12. 
4. Hetednapi Adventista Egyház 270 OOO o 

2119 Pécel, Ráday u. 12. 
Kőbányai Gyülekezete 

1108 Bp., Újhegyi sétány 1-3. 
5. Hetednapi Adventista Egyház 900 OOO o 

2119 Pécel, Ráday u. 12. 
Kőbányai Gyülekezete 

1108 Bp., Újhegyi sétány 1-3. 
6. Kőbányai Szent György Plébánia 300 OOO 250 OOO 

ll 04 Budapest, Sörgyár u. 73/ A 

7. Kőbányai Szent László Plébánia 211 500 200 OOO 
ll 02 Budapest, Szent László tér 25. 

8. Kőbányai Szent László Plébánia 233 OOO 200 OOO 
ll 02 Budapest, Szent László tér 25. 



9. Kőbányai Szent László Plébánia 750 OOO 250 OOO 
1102 Budapest, Szent László tér 25. 

10. Kőbányai Szent László Plébánia 155 200 100 OOO 
ll 02 Budapest, Szent László tér 25. 

ll. Lengyel Perszonális Plébánia 80 OOO 70 OOO 
1103 Budapest, Óhegy u. ll. 

12. Lengyel Perszonális Plébánia 210 OOO 100 OOO 
1103 Budapest, Óhegy u. ll. 

13. Rákosfalvi Református Egyházközség 100 OOO 80 OOO 
ll 06 Budapest, Kerepesi út 69. 

14. Rákosfalvi Református Egyházközség 200 OOO 100 OOO 
ll 06 Budapest, Kerepesi út 69. 

15. Szent Család Plébánia 200 OOO 180 OOO 
ll 03 Budapest, Kada u. 25. 

Osszesen: 4 609 700 2 OOO OOO 

A pályázati kiírást az előterjesztés 2. melléklete, a határidőben benyújtott fenti pályázatok 
adatlapjait az előterjesztés 3- 17. melléklete, a pályázatokat összesítő táblázatot az 
előterjesztés 18. melléklete tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

A beérkezett pályázatok alapján elmondható, hogy az egyházak ma kiemeit feladatuknak 
tartják az élet és a család szolgálatát. Az egyházak fontos építői a társadalomnak, és számos 
közfeladatot is ellátnak. Kiemeit figyelmet fordítanak a fiatalokra, a hátrányos helyzetű 
családokra és idősekre egyaránt. A fiatalok és a családok részére szervezett táborok célja a 
részvevők lelki életének erősítése. Az elnyert pályázatok a kőbányai fiatalok és családok 
hitéletét és közösségformálását szolgálják. Az anyagi támogatás felhasználásával 
megvalósuló prograrnak erősítik az egyházi közösségeket. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. május~+." /'~r / 
(/~ 

Radványi Gábor 
Törvén ességi szempontból ellenjegyzem: 

'~ 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2013. (V. 28.) határozata 

a Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán 
szalgálatot teljesítő egyházak részére a 2013. január l-jétől 2013. decernber 31-éig terjedő 
időszakban a lakosság körében kifejtett szociális rnissziók, karitatív célú oktatási és kulturális 
hagyományteremtő prograrnok, valarnint kórustalálkozók megvalósítása érdekében benyújtott 
pályázatok alapján az l. rnellékletében meghatározott támogatást nyújt - megállapodás 
keretében - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. rnelléklet 3. sor terhére. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgártnestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
rnegtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

al po lgárrnester 

Sorszám 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

l. melléklet a .. .12013 (V 28.) KÖKT határozathoz 

A Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatása 

Pályázat Egyház/egyházközség neve Megítélt 
sorszáma támogatás 

(Ft) 
l. Budapest Kőbányai Református Egyházközség 300 OOO 

1105 Budapest, Ihász köz 15. 
2. Budapest Kőbányai Református Egyházközség 120 OOO 

1105 Budapest, Ihász köz 15. 
3. Budapesti Zsidó Hitközség 50 OOO 

1075 Budapest, Síp u. 12. 
6. Kőbányai Szent György Plébánia 250 OOO 

ll 04 Budapest, Sörgyár u. 73/ A 
7. Kőbányai Szent László Plébánia 200 OOO 

1102 Budapest, Szent László tér 25. 
8. Kőbányai Szent László Plébánia 200 OOO 

ll 02 Budapest, Szent László tér 25. 
9. Kőbányai Szent László Plébánia 250 OOO 

1102 Budapest, Szent László tér 25. 
10. Kőbányai Szent László Plébánia 100 OOO 

1102 Budapest, Szent László tér 25. 
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9. ll. Lengyel Perszonális Plébánia 
ll 03 Budapest, Óhegy u. ll. 

70 OOO 

10. 12. Lengyel Perszonális Plébánia 
ll 03 Budapest, Óhegy u. ll. 

100 OOO 

ll. 13. Rákosfalvi Református Egyházközség 80 OOO 
ll 06 Budapest, Kerepesi út 69 

12. 14. Rákosfalvi Református Egyházközség 100 OOO 
ll 06 Budapest, Kerepesi út 69 

13. 15. Szent Család Plébánia 180 OOO 
1103 Budapest, Kada u. 25 . .. 

Osszesen: 2 OOO OOO 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január l-jétől 2013. december 
31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális, karitatív, oktatási 
tevékenységek, valamint kulturális, hagyományőrző és egyéb közösségi programok, 
illetve kórustalálkozó támogatására. 

Pályázati keretösszeg: 3 OOO OOO Ft 

Pályázat célja: 

a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január 1-jétől2013. december 31-éig 
terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális, karitatív, oktatási tevékenységek, 
valamint kulturális, hagyományőrző és egyéb közösségi programok, illetve kórustalálkozó 
támogatására. 

"A pályázat keretében nem támogatható az egyházak közüzemi kiadása, karbantartása, 
felújítása, illetve a működéshez szükséges eszközök beszerzése." 

Pályázati folyamat időrendje: 
Beadási határidő: 2013. május 21. (kedd) 15.00 óra 
A pályázatokat a Képviselő-testület a 2013. májusi rendkívüli ülésén bírálja el. 
Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő megállapodás szerint. 
Támogatási időszak: 2013. január l. és 2013. december 31. között megvalósuló programok. 

Pályázati feltételek: 

- Egy egyházközség több pályázatot is benyújthat 
- Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet. 

Kötelező mellékletek: minden esetben szükséges a szervezet indokolással ellátott kérelme 
(max. l oldal), valamint 
l. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve Fővárosi Bíróság által 
kiállított jogerős bírósági bejegyző végzés másolata 
2. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék által 
kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti igazolás a szervezet nyilvántartott adatairól 
3. Az alapszabály másolata 
4. Az egyház képviselője aláírási címpéldányának másolata 
5. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 

Nem vehet .. részt a pályázaton olyan szervezet, amely a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Onkormányzat bármely pályázatán nyert összegekről a megadott határidőig 
nem számolt el, illetve van köztartozása. 



Az elszámolás módja 

l. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását követő 
két hónapon belül, de legkésőbb 2013. december 31-éig. 
2. Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, vagy a 
támogatás összegét nem a támogatási célra, vagy nem szabályosan használja fel, a következő 
évi önkormányzati pályázatokból kizárásra kerül. 
3. Amennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 

Pályázati eljárás: 

A pályázatot a mellékletekkel együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján l eredeti és l 
másolati példányban kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportjánál (Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza 1105 Bp., Ihász utca 26.). A 
pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referenstől a +36-1-4318-748 telefonszámon illetve a 
szabados_heni@kobanya.hu email címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti címen 
személyesen, postai úton is, illetve 2013. április 22-től letölthető az önkormányzat internet 
honlapján (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható! 

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek, elutasításra kerül! 

A nyertes pályázókkal a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megállapodást 
köt, melyben rögzítik a pályázati összeg folyósításának feltételeit, a támogatás célját, az 
elszámolás időpontját és módját. 

Budapest, 2013. április18. 

Kovács Róbert sk. 
polgármester 



Iktatószám: --------------------

Érkezett: 2013. ------------------

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

A Kőbányán működő egyházak 2013. évi konkrét prograrnak támogatására 

1./ A pályázat címe: 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett egyház 

A pályázó szervezet neve: ......................................................................................... . 

Székhelye: ......................................................... Adószáma: ...................................... . 

Képviselő neve: .......................................................................................................... .. 

Bírósági bejegyzés száma: ........................... . 

Bírósági nyilvántartási la j stromszáma: ......................... . 

A szervezet taglétszáma: ....................................... .. 

A pályázó szervezet képviseletére jogosult személy tel. száma, e-mail 

címe: .......................................................................................................................... . 

A pályázó szervezet honlapja: ............................................................... . 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe ................................................... . 

7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: .......................................................................... ·· ......... .. 

Címe: ........................................................................................................................... .. 

Bankszámla száma: ...................................................................................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) ........................... . 

04oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaoooo 

································· ···································································· 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

····································································································· 



l O. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

.. 
Osszesen: 

I ' Itt' t' .. · genye amoga as osszesen . ............................... .. 

Budapest, 2013 ................................ . 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

Kötelezettséget vállafok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai Önkormányzat (elé a megállapodásban rögzített határidőig e/számolok. 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan, nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 

A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 

l. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve Fővárosi Bíróság által 
kiállított jogerős bírósági bejegyző végzés másolata 
2. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék által 
kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti igazolás a szervezet nyilvántartott adatairól 
3. Az alapszabály másolata 
4. Az egyház képviselője aláírási címpéldányának másolata 
5. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 



NYILA TK OZA T 

A 'l ' t b '. ' . payaza ot enyuJtO : ............................................... .-; ................... . 

...................................................................................................................................... (egyház) 

törvényes képviselője kijelentem, hogy a fent nevezett szervezetnek 60 napon túli 

köztartozása (NAV, TB, egyéb adó) nincs. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok 

közlése esetén a támogatás nem illet meg. Ebben az esetben a támogatás teljes összegét a 

pályázatot kiíró részére visszafizetem. 

Budapest, 2013 .................................................. . 



NYILA TK OZA T 

A pályázatot benyújtó : .................................................................... . 

........................................................................................................................ (egyház) 

törvényes képviselője kijelentem, hogy a fent nevezett szervezetnek 60 napon túli 

köztartozása (NAV, TB, egyéb adó) nincs. Tudomásul veszem, hogy a valótlan 

adatok közlése esetén a támogatás nem illet meg. Ebben az esetben a támogatás 

teljes összegét a pályázatot kiíró részére visszafizetem. 

Budapest, 2013 ......................... . 

····················································· 
cégszerű aláírás, bélyegző 


