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53/2005. (XII. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 
– élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. §-ban kapott eredeti felhatalmazással –, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésébe foglalt 
felhatalmazás alapján a kerületi egyházak, felekezetek és vallási közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § Az alaprendelet 3. § (2) bekezdésének szövege helyére a következő mondat lép: 
„Támogatható egyház: az a kerületi egyház, amely pályázatának benyújtását megelőző tíz 
évben a kerületben folyamatosan és dokumentálhatóan működik, és alapszabályának 
megfelelő, folyamatos hitéletet folytat.” 

2. §  Az alaprendelet 5. §-ának szövege helyére a következő mondatok lépnek:  
„5. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön rovaton elkülönített 

egyházi céltartalékból (továbbiakban: egyházi alap – költségvetési rendelet igazgatási 
szakfeladat tábla tartalék sora, részletező tábla 2.2.) biztosítja a kerületi egyházak részére 
nyújtható, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét. 

(2) Az egyházi alap tíz százalékát tartalékként el kell különíteni. E tartalékból a 
polgármester – különösen indokolt esetben – kérelemre, a kerületi egyház részére 
pályázaton kívül, de a szakértői bizottság véleményét kikérve e rendelet 4. § (2) bekezdés a) 
pontjában meghatározott célra vissza nem térítendő támogatást nyújthat. 

(3) Az egyházi alap adott évben fel nem használt összegét a következő évi egyházi alap 
összegéhez hozzá kell számítani.” 
3. § (1) Az alaprendelet 6. § (3) bekezdésének számozása (4) bekezdésre változik, és a 

következő fordulattal egészül ki: 
 „A pénzügyi támogatást igénylő egyház egyidejűleg a 4. §-ban meghatározott egy vagy 

több tevékenység önkormányzati támogatására is pályázhat, a pályázat mellékleteit azonban 
ez esetben is csak egyszer kell becsatolni.” 
(2) Az alaprendelet 6. § (3) bekezdése helyére a következő mondat lép:  

„A 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott keretre évente egyszer, a költségvetés 
elfogadását követő 15 munkanapon belül, a b) pontjában meghatározott keretre évente 
kétszer írható ki pályázat.”  

(3) Az alaprendelet 6. § (4) bekezdésének számozása (5) bekezdésre változik.  
4. § Az alaprendelet 7. §-ának szövege helyére a következő mondatok lépnek:  
„7. § (1) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati 

űrlapon a polgármesterhez kell benyújtani. (Budapest XVIII. Kerület Polgármesteri Hivatal, 
1184 Bp., Üllői út 400.) 

(2) A 4. § (2) bekezdés a) pontja szerint kiírt pályázatok benyújtási határideje minden év 
február 15. napja. 
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(3) A 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint kiírt pályázatok benyújtási határidejét a 
pályázati kiírás tartalmazza.  

(4) A pályázathoz kötelező mellékletként csatolni kell: 
a) a kérelmezett összeg felhasználásának egyszerű tervezetét, leírását, 
b) a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti pályázat esetén legalább egy vállalkozótól 

bekért árajánlatot, 
c) a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által hitelesített, 30 napnál nem 

régebbi másolatát, 
d) az egyházi adatlap kitöltött példányát. 

(5) Amennyiben a kerületi egyház korábban már részesült támogatásban, melynek során 
(2) bekezdés c), valamint d) pontjaiban szereplő dokumentumokat már benyújtotta és 
azokban az előző támogatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentumok 
benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére – mellőzhető. 

(6) Amennyiben a pályázatot benyújtó kerületi egyház vezetőjének személyében a két 
pályázat között változás történt, a (2) bekezdés c), valamint d) pontjaiban szereplő 
dokumentumokat újra be kell nyújtani.  

(7) A pályázat hiányos benyújtása esetén a polgármester a pénzügyi támogatást igénylőt 
egy alkalommal írásban felhívja, hogy a hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 
munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem 
végzi el, támogatás iránti kérelmét a polgármester elutasítja.” 
5. § Az alaprendelet 8. §-ának szövege helyére a következő mondatok lépnek:  
„8. § (1) A polgármestert a pályázatok szakmailag megalapozott elbírálásának 

előkészítésében szakértői bizottság, illetve a kerületi egyházak képviselőiből álló egyházi 
kollégium támogatja. A kollégiumot alkotó egyházak név és címjegyzékét e rendelet 2. sz. 
melléklete tartalmazza. 

(2) A szakértői bizottság legalább három, de – a pályázatok számától és tárgyától függően  
- legfeljebb öt tagból áll, akiket a polgármester az egyházi kollégium véleményének 
kikérését követően egy évre kér fel. A felkért személyek megbízatása meghosszabbítható. 

(3) A szakértői bizottság tagjainak tevékenységükért díjazás nem jár. A szakértői 
bizottság tagjainak – indokolt esetben – feladatuk elvégzéséhez a polgármester az egyházi 
alapból útiköltség-megtérítést engedélyezhet. 

(4) A szakértői bizottság tevékenysége a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 
keretre benyújtott pályázatok szakmai-gyakorlati megvalósításának vizsgálatára terjed ki. E 
feladatának ellátása végett a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott keretre benyújtott 
pályázatokat  legkésőbb április 1-ig írásban véleményezi. 

(5) A pályázó köteles a szakértői bizottság számára a (3) bekezdésben meghatározott 
vizsgálat elvégzéséhez szükséges tájékoztatást megadni, a pályázat megvalósításának 
helyszínére a bizottság tagjainak belépését biztosítani. 

(6) Az egyházi kollégium tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének, a 
támogatás összegének megajánlására és az elszámolás véleményezésére terjed ki. 

(7)  A szakértői bizottság, illetve az egyházi kollégium a pénzügyi támogatást igénylő 
egyház képviselőjét meghallgathatja, és a pályázat kiegészítését is kérheti.” 

 
6. § Az alaprendelet 9. § (1) bekezdésének első mondata helyére a következő mondat lép:  
„Döntését megelőzően a polgármester a szakértői bizottság, illetve az egyházi kollégium 
véleményének figyelembevételével tájékozódik:” 
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7. § (1) Az alaprendelet 10. § (1) bekezdésének szövege helyére a következő mondat lép:  

„A polgármester a kérelmekről – a 9. § szerinti eljárást követően – a pályázati kiírásban 
meghatározott határidőig dönt; döntéséről 8 munkanapon belül az érintettet írásban értesíti.” 

(2) Az alaprendelet 10. § (2) bekezdésének szövege helyére a következő szöveg lép:  
„A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza: 

a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét, 
b) a támogatás átutalásának módját, 
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét, 
d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét.” 

(3) Az alaprendelet 10. § (3) bekezdése helyére a következő mondat lép: „A nyertes 
pályázóval az önkormányzat az értesítéstől számított 15 munkanapon belül támogatási 
szerződést köt.” 
8. § Az alaprendelet 11. § (2) bekezdésének szövege helyére a következő mondat lép: „A 

támogatás kizárólag a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel.” 
9. § (1) Az alaprendelet 12. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: „A pénzügyi 

támogatásban részesülő egyház a támogatás összegének  felhasználásáról a támogatási 
szerződésben meghatározott módon és az ott meghatározott határidőig köteles elszámolni. A 
támogatás felhasználását az Önkormányzat a támogatási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően ellenőrzi.” 

(2) Az alaprendelet 12. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
(3) Az alaprendelet 12. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: „A támogatás 

elszámolásáról szóló beszámolót a polgármester a 11. § (2) bekezdésében meghatározottak 
teljesülésére figyelemmel véleményezi. A polgármester az egyházi alapból kapott 
támogatásokról és az egyházi alap felhasználásáról a pályázati elszámolásokat követően 
tájékoztatja a Pénzügyi-, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságot.” 

(4) Az alaprendelet 12. § (4) bekezdése hatályát veszti.  
10. § (1) Az alaprendelet 13. § (1) bekezdése helyére a következő mondat lép: 

„Amennyiben a pénzügyi támogatásban részesülő egyház a támogatás összegét a támogatási 
szerződésben meghatározott határidőig nem vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a 
Pénzügyi-, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság javaslatot tesz a polgármesternek a 
támogatás azonnali visszafizetésének előírására.”  

(2) Az alaprendelet 13. § (3) bekezdésének szövege helyére a következő mondat lép: „A 
támogatás felhasználására meghatározott határidőt, kérelemre, egy alkalommal a 
polgármester legkésőbb a költségvetési év utolsó hónapjának 15. napjáig 
meghosszabbíthatja.” 
11. § Az alaprendelet „Az elektronikus ügyintézés biztosítása a pályázati eljárásban” 

címmel és az ezzel kapcsolatos szabályozást tartalmazó 14. §-sal egészül ki: 
„14. § (1) A 9. § (1) bekezdésében foglalt pályázati űrlap elektronikus úton is benyújtható 
a egyhazpalyazat@bp18.hu címre. Amennyiben a pályázó pályázatát elektronikus úton 
nyújtja be, a pályázati űrlapon meg kell jelölnie a kapcsolattartásra szolgáló elektronikus 
levél címét. 

(2) A pályázó írásbeli kérésére a pályázattal kapcsolatos egyes eljárási cselekményekről a 
– nyomtatott forma mellett – elektronikus úton is küldhető értesítés. 

(3) A pályázó írásbeli kérésére a pályázatról, a pályázattal kapcsolatos egyes eljárási 
cselekményekről a – nyomtatott forma mellett – szöveges üzenetküldési szolgáltatás (sms) 
útján is küldhető értesítés.” 
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12. § Az alaprendelet „A pályáztatás nyilvánossága” 14. §-ának számozása 15. §-ra 
változik. Az alaprendelet 14. §-a helyére a következő mondatok lépnek: 

„15.§ (1) A polgármester a kerületi egyház részére biztosított támogatásról, valamint a 
támogatott célokról a döntést követő 15 napon belül az önkormányzat internetes honlapján 
tájékoztatót tesz közzé. Az interneten közzétett adatoknak a közzétételtől számított 5 évig 
elérhetőeknek kell lenniük. 

(2) A támogatásban részesített, a kerületi egyházak által szervezett programokról a 
támogatási szerződésnek megfelelően készített és a Városkép szerkesztőségének 
megküldött beszámolókat, fényképeket az önkormányzat internetes honlapján közzéteszi.” 
13. § Az alaprendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. mellékletében található 

pályázati űrlap lép. 
14. § (1) Az alaprendelet jelen rendelet módosításai által nem érintett részei hatályban 

maradnak. 
(2) E rendelet 1-10., valamint 12-14. §-ai 2006. január 1-én, 11. §-a 2006. szeptember 1-

én lépnek hatályba. 
Budapest, 2005. december 1.  

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

Általános indokolás 

A rendelet megalkotását a kerületi egyházak, felekezetek és vallási közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lépése óta 
eltelt idő alatt kialakult gyakorlati megoldásoknak az alaprendeletbe történő beépítése tette 
szükségessé. Az önkormányzat célja, hogy a kerületben tevékenykedő, a társadalom 
kiemelkedő fontosságú értékhordozó tényezőiként működő egyházak, felekezetek, vallási 
közösségek minél egyszerűbben nyújthassanak be pályázatokat közösségteremtő 
programjaikhoz, illetve a település városképét meghatározó egyházi ingatlanaik 
karbantartásához, felújításához.  

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz: A rendelet meghatározza azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén a 
kerületben tevékenykedő egyházak támogatásban részesülhetnek. 

A 2. §-hoz: A rendelet meghatározza az egyházi alap fogalmát, és biztosítja a 
polgármesternek azt a lehetőséget, hogy indokolt esetben a 4. §-ban meghatározott 
tevékenységekre a kerületi egyházaknak támogatást biztosítson. A paragrafus rendelkezik az 
Egyházi Alap adott évi pályázatai során fel nem használt pénzösszegek következő évre való 
átviteléről. 

A 3. §-hoz: A rendelet meghatározza a pályázatok kiírásának rendjét és határidejét. 
A 4. §-hoz: A rendelet szabályozza a pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek körét.  
Az 5. §-hoz: A rendelet – az egyházi kollégium javaslatára – a pályázatok szakmai 

véleményezését segítő testület: szakértői bizottság felállításáról rendelkezik, és egyúttal 
megállapítja a bizottság hatáskörét, eljárási rendjét.  

A 6-10. §-okhoz: A rendelet meghatározza a pályázat elbírálásának, a támogatás 
felhasználásának és az támogatással való elszámolásnak a szabályait.  
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A 11. §-hoz: A rendelet – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény koncepciójára figyelemmel – az Egyházi Alaphoz 
kapcsolódóan is megteremti az elektronikus ügyintézés, illetve az m-kommunikáció 
lehetőségét. 

A 12. §-hoz: A rendelet a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelelően rendelkezik a 
pályázati eredmények, illetve a pályázatok megvalósítását dokumentáló fotók és beszámolók 
közzétételéről. 

A 13. §-hoz: A rendelet által az alaprendeletben eszközölt módosítások szükségessé tették a 
pályázati űrlap aktualizálását is.  

A 14. §-hoz: A paragrafus rendelkezik a hatálybalépés időpontjáról, és az elektronikus 
ügyintézésre való optimális felkészülés érdekében e rendelkezések hatályba lépésére az 
általánostól eltérő, későbbi időpontot állapít meg. 
 
B u d a p e s t ,  2005. december 01. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 
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1. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 

A Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere által az 
53/2005. (XII. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján meghirdetett, az egyházi alapból 
folyósított pénzügyi támogatás elnyerésére 

 
 
 

 
1. A pályázó szervezet adatai 

 
 

 
A szervezet megnevezése:  
 
 

 

A szervezet székhelye: 
 
 

 

A szervezet levelezési címe:  
 
 

 

A szervezet képviselőjének 
neve: 
  
 

 

A szervezet képviselőjének 
elérhetősége:  
(telefon, fax, e-mail) 

 

A programfelelős 
(kapcsolattartó) elérhetősége: 

 

A pályázó kapcsolattartásra 
kijelölt e-mail címe: 

 

A pályázó kapcsolattartásra 
kijelölt mobiltelefonszáma: 

 

A pályázattal kapcsolatos 
eljárási cselekményekről 
(hiánypótlás (7.§ (3)), értesítés 
(10.§ (1)) elektronikus úton 
értesítést kérek. 

 
 

IGEN   –   NEM 

A pályázattal kapcsolatos 
eljárási cselekményekről 
(hiánypótlás (7.§ (3)), értesítés 
(10.§ (1)) sms-ben értesítést 
kérek. 

 
 

IGEN   –   NEM 

 

A pályázat sorszáma:  
(Az önkormányzat tölti ki.) 
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2. A pályázat tartalma 
 
A pályázat jogcíme:  
 

 

A kérelmezett támogatás 
összege:  
 
 

 

A megvalósítandó cél 
felhasználásának rövid leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A résztvevők várható létszáma: 
(csak programtámogatás esetén kell 
kitölteni!) 

 

A megvalósítandó cél eléréséhez 
rendelkezésre álló 
pénzeszközök/állóeszközök: 
 
 
 
 
 
 

 

A pályázathoz csatolt 
mellékletek megnevezése, 
száma: 
 
 

 

A pályázó szervezet pénzintézeti 
számlaszáma: 
 
 

 

Egyéb megjegyzés: 
 
 
 
 
 

 

 
Kelt: 

P.H. 
…....................................................... 

képviselő 


