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Előterjesztés 

3 ~ .. számú előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásának 

átcsoportosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent 
László Egyházközség Alapítvány 2018. évi támogatásának elszámolásáról szóló 103/2019. 
(III. 19.) határozatával elfogadta a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség 
Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 2018. évi támogatásának elszámolását. Csikós 
Csaba, az Alapítvány elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz az Alapítvány 2019. 
évi 700 OOO Ft összegű működési támogatása és egy digitális orgona, valamint kisbútorok 
beszerzésének 300 OOO Ft összegű támogatása érdekében. A kérelem az előterjesztés 2. 
melléklete. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljai között kiemelten szerepel a Szent László 
kórus támogatása, a Budapest-Kőbányai Szent László templom és plébánia fenntartásának, 
üzemeltetésének és működésének támogatása, valamint az ifjúságnevelés és vallásoktatás. A 
kórus Kőbánya hírnevét öregbíti nemcsak kerületünkben, hanem Budapesten és a nagy 
világban, a programok ingyenesek minden korosztálynak. Az újonnan megvásárolni kívánt 
digitális orgonával lehetőség van kisebb kórusok kísérésére. A hangosítás miatt az új orgona 
lent jobban hallható, illetve jobban kísérhető az ének. Nagy előnye még a mozgathatóság is, 
könnyebben lehet a templomon belül szállítani. A plébánia udvarán lévő kisbútorok már 
elöregedtek, illetve hiányosak, ezért indokolt újak beszerzése. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. melléklet 27. sorában 
1 OOO OOO Ft áll rendelkezésre az Alapítvány támogatására. A digitális orgona és a kisbútorok 
beszerzése egyéb felhalmozási célú kiadásnak minősül, ezért a támogatás átadása érdekében 
javasolom 300 OOO Ft előirányzat átcsoportosítását a Rendelet 8. melléklet (Egyéb működési 
célú kiadások) 27. soráról (Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány) az Egyéb 
felhalmozási célú célú kiadások közé. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros , X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2019. június „ V ;, 

. pontból ellenjegyzem: 

jegyző 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. (VI. 27.) határozata 
a Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásának 

átcsoportosításáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány (1202 Budapest, Nagyszalonta utca 
19.) működésének támogtására 700 OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. melléklet 27. sora terhére, továbbá 
300 OOO Ft egyszeri, felhalmozási célú támogatást nyújt digitális orgona és kisbútorok 
beszerzésének támogatására, melynek fedezetét átcsoportosítja a Rendelet 8. melléklet 27. 
sora terhére az egyéb felhalmozási célú kiadások közé. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzat 
átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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!1 melléklet a:t előterjesztéshez .......... , .... , .... 

Budapest X. Kerületi Kó'bányai Szent László Egyházközség Alapítvány 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

Kovács Róbert polgármester részére 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tárgy: A Budapest X. Kerületi Kőbányai 
Szent László Egyházközség Alapítvány 
2019. évi működési támogatás iránti igény 

Tisztelettel tájékoztatom Polgármester Urat arról, hogy a 2018. évi önkormányzati támogatás 
felhasználása megfelelő ütemben, a főbb célokkal összhangban halad idén. 

Balogh Attila plébános úrra történt elvi egyeztetés alapján újabb, az alábbiakban részletezett, 
a 2019. évre szóló működési támogatási igényt terjesztek Polgármester Úr elé, szíves 
jóváhagyását kérve. 

Felhasználási cél Felhasználási jogcímek, Igényelt támogatási 
alapító okirat szerint összeg, bruttó Ft 

Templomi kiskórus fellépőruha anyagköltség Kulturális tevékenység 100.000 Ft 

'Templomi kiskórus fellépőruha készítés Kulturális tevékenység 100.000 Ft 
·111unkadija 

Zenei áhítatok, koncert sorozat Kulturális tevékenység 100.000 Ft 

Digitális orgona Szent László templom 245.000 Ft, ebből 
1 működésének támogatása támogatás 100.000 Ft , 

Erősítő, fü!ngfalak digitális orgonához Szent László templom 100.000 Ft 
működésének támogatása 

Kirándulások, zarándoklatok támogatása lfjúságnevelés, 300.000 Ft 
(utazási költség, szállásköltség, múzeumi kulurális tevékenység 
belépők, egyéb kapcsolódó költségek) 

Plébániai rendezvények támogatása (fellépők Szent László plébánia 100.000 Ft 
tiszteletdíja, kellékek, anyagok beszerzése, működésének támogatása 
dekorációk bérlése, beszerzése, egyéb 
kapcsolódó költségek) 

Kül- és beltéri játékok, sporteszközök, lfjúságnevelés, vallásoktatás 100.000 Ft 
kisbútorok beszerzése 

Összesen: 1.000.000 Ft 

Budapest, 2018. december 10. 
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Csikós Csaba István 

kuratórium elnöke 
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...... 1 .......... melléklet az előteriA~7t6 <:'" • • 

Kedves Henrietta! 

A felhalmozási céltámogatás keretében a támogatást összesen bruttó 300.000 Ft értékre kérjük 
módosítani, a teljes támogatási összeg változtatása nélkül. A felhasználási célok: 

Digitális orgona, beszerzési összeg 240-245 ezer Ft, támogatási összeg 200.000 Ft. A digitális 
orgonával a kisebb létszámú kórusok zenei kísérete jobban biztosítható, akusztikai szempontból 
a kórus közelében való elhelyezés előnyösebb és ez csak a digitális orgonával lehetséges. Mivel 
a digitális orgona nem helyhez kötött, így a templomon belüli és a templomon kívüli hitéleti 
események, liturgiák, rendezvények zenei kíséretére is alkalmas. 

Kerti bútorok, játékok, beszerzési és támogatási tervezett összeg 100.000 Ft. A plébánia udvar 
kerti bútorai, játékai részben hiányosak, részben elhasználódtak, ezek cseréje, pótlása 
szükséges. Megfelelő időjárás esetén a plébánia udvar ifjúsági és iskolai hittanos rendezvények, 
vasárnap délelőtti családos találkozók helyszíne, ezek magasabb színvonalú lebonyolításához 
kérjük a bútorok, játékok támogatását. 

Üdvözlettel: 
Csikós Csaba 


