Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete
a kerületi egyházak, felekezetek és vallási közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A kerületi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri
kapcsolatok kialakítására és együttműködésre törekszik a kerületi egyházakkal,
vallásfelekezetekkel és vallási közösségekkel.”
(2) A Rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.)
Országgyűlés által elismert és nyilvántartásba vett egyházaknak és belső egyházi jogi
személyeknek az önkormányzat céljait elősegítő – e rendelet 4. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő – közösségteremtő és értékhordozó tevékenységét.”
2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya alá tartoznak az Ehtv. szerint, az Országgyűlés által elismert és
nyilvántartásba vett azon egyházak és belső egyházi jogi személyek, amelyek az
önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, illetve alapszabályukban rögzített
önálló képviseleti szervvel rendelkeznek (a továbbiakban: kerületi egyházak).”
3. § A Rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az egyházi alap adott évben fel nem használt összegét a következő évi egyházi alap
összegéhez hozzá kell számítani.”
4. § A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 4. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott keretre évente egyszer, a
költségvetés elfogadását követő 15 munkanapon belül írható ki pályázat.”
5. § A Rendelet 7. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A pályázathoz kötelező mellékletként csatolni kell:
d) a 3. sz. melléklet szerinti „Egyházi adatlap” kitöltött példányát.”
6. § A Rendelet 7. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„(4) A pályázathoz kötelező mellékletként csatolni kell:

e) a pályázónak az Ehtv. 17. §-a szerint a nyilvántartásba vételét igazoló okirat
másolatát”
7. § A Rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Amennyiben a kerületi egyház korábban már részesült támogatásban, melynek során a (4)
bekezdés c), valamint d) pontjaiban szereplő mellékleteket már benyújtotta, és azokban az
előző támogatás óta eltelt időszakban változás nem történt, e mellékletek benyújtása – a
pályázó írásbeli kérésére- mellőzhető.”
8. § A Rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egyházi kollégium tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének, a
támogatás összegének megajánlására terjed ki.”
9. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nyertes pályázókkal az önkormányzat az értesítéstől számított 30 napon belül
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.”
10. § A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)A támogatási szerződés aláírását követően az Önkormányzat a támogatás összegét a
kérelmező kerületi egyház pénzügyi számlájára 30 napon belül átutalja.”
11. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi támogatásban részesülő kerületi 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.”
12. § A Rendelet 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatási szerződésben az elszámolás részletes rendjét az egyes önkormányzati
támogatások felhasználásának ellenőrzéséről szóló mindenkor hatályos PolgármesteriJegyzői Együttes Utasítás szabályozza.”
13. § A Rendelet 14. § (1) bekezdésé helyébe a következő rendelkezés lép:
„A pályázat 7. § (4) bekezdésében részletezett mellékletei elektronikus úton is
benyújthatóak az egyhazpalyazat@bp18.hu címre, azzal a feltétellel, hogy az elektronikus
úton benyújtott melléklet a pályázó pályázati adatlapon megjelölt elektronikus levélcíméről
érkezik. Amennyiben a pályázó kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levélcíme a
megjelölttől különböző, úgy ezt külön fel kell tüntetni.”
14. § A Rendelet
1. 3. § (3) bekezdésében az „a 7. § (4) bekezdés a), b), d) pontjaiban” szövegrész helyébe az
„a 7. § (4) bekezdés a), b), d), e) pontjaiban” szöveg;
2. 6. § (5) bekezdésében a „minden év február 15. napja.” szövegrész helyébe a „minden év
január 20. napja.” szöveg;
3. 7. § (6) bekezdésében az „a (2) bekezdés c), valamint d) pontjaiban” szövegrész helyébe
az „a (4) bekezdés c), d), valamint e) pontjaiban” szöveg;
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4. 8. § (1) bekezdésében a „támogatható egyházak” szövegrész helyébe a „támogatható
kerületi egyházak” szöveg;
5. 8. § (4) bekezdésében a „legkésőbb április1-jéig” szövegrész helyébe a „legkésőbb április
1. napjáig” szöveg;
6. 8. § (7) bekezdésében a „támogatást igénylő egyház” szövegrész helyébe a „támogatást
igénylő kerületi egyház” szöveg;
7. 9. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő „támogatást igénylő egyház” szövegrész helyébe
a „támogatást igénylő kerületi egyház” szöveg;
8. 11. § (1) bekezdésében a „kérelmező egyház” szövegrész helyébe a „kérelmező kerületi
egyház” szöveg;
lép.
15. § A Rendelet - jelen módosító rendelet 1. számú mellékletét képező - 3. sz. melléklettel
egészül ki.
16. § Hatályát veszti a Rendelet 10. § (3) bekezdése, 13. § (2) és (3) bekezdése, valamint 14.
§ (3) bekezdése.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Budapest, 2012. március 8.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester
INDOKOLÁS
Általános indokolás

A kerületi egyházak, felekezetek vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
56/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítását a lelkiismereti és vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló
2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) hatályba lépése tette szükségessé.
A rendelet módosítását elsősorban a jogharmonizáció, a magasabb szintű jogszabálynak
megfelelő aktualizálás, másrészt a gyakorlati tapasztalatokon alapuló célszerűség indokolta.
Részletes indokolás
1. §-hoz: A szövegrész módosítását az Ehtv. szóhasználata indokolta, az egyházak
gyűjtőfogalom zavaró, tekintettel arra, hogy a 3. § (1) meghatározza a kerületi egyház
fogalmát.
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2. §-hoz: az Ehtv. teljes címének kiírását jogalkotási szempontok indokolták. Az egyház és a
belső egyházi jogi személy fogalmát az Ehtv. tartalmazza.
3. §-hoz: Gyakorlati kérdés tette szükségessé a bekezdés bevételét, rendelkezni kell arra a
lehetőségre nézve is, amikor az alapban fel nem használt pénzösszeg marad.
4. §-hoz: A módosítást a pályázati rendszer egyszerűsítése indokolta.
5. §-hoz: Az Egyházi adatlap nyilvánossá és hozzáférhetővé tétele érdekében szükséges volt
a rendelet mellékleteként feltüntetni.
6. §-hoz: Az új Ehtv. alapján az egyházakról és a belső egyházi jogi személyekről az
egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter nyilvántartást vezet.
7. §-hoz: A korábbi bekezdés egy már hatályon kívül helyezett bekezdésre utalt, a
módosítás következtében helyesen hivatkozott bekezdés szerepel.
8. §-hoz: A módosítást az elszámolás új szabályai, továbbá a pályázati rendszer
egyszerűsítése indokolta.
9. §-hoz: Logikailag célszerű volt a (2) és a (3) bekezdéseket összevonni egy bekezdéssé, és
a (3) bekezdést ezért hatályon kívül helyezni.
10. §-hoz: A módosítást az elszámolási rendszer új szabályai indokolták.
11. §-hoz: Szintén a korábbi helytelen megfogalmazás tette szükségessé a bekezdés
módosítását.
12. §-hoz: Az elszámolás rendjének új szabályai indokolták a módosítást.
13. §-hoz: A pályázat benyújtására vonatkozó szabályok technikai változtatása indokolta a
módosítást, továbbá a szakasz rossz jogszabályhelyre hivatkozott.
14. §-hoz: Helytelen definíció-használat, helyesírási hiba, illetve a gyakorlati tapasztalatok
indokolták a változtatást.
15. §-hoz: A pályázat kötelező mellékletét célszerű volt a rendelet mellékleteként
feltüntetni.
16. §-hoz: Logikailag célszerű volt a (2) és a (3) bekezdéseket összevonni egy bekezdéssé,
és a (3) bekezdést ezért hatályon kívül helyezni, valamint az elszámolás rendjéről szóló új
szabályok, illetve a gyakorlati tapasztalatok indokolták a módosítást.
17. §-hoz: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a
jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály
kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a
módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált
rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.
Budapest, 2012. március 8.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. március 13.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző
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1. melléklet a kerületi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 4/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a kerületi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

EGYHÁZI ADATLAP
Egyház neve:
Alakulás éve:
Kerületi működésének kezdete:
Szervezet jogi formája:
(jogi személy – nem jogi személy stb.)

Székhelye:
Levelezési címe:
Telefon/fax:
E-mail, honlap:
Vezetője/képviselője:
Telefon/fax:
A
misék/istentiszteletek
időpontja:
(ha kevés a hely, folytassa a hátoldalon!)

A lelkészi hivatal fogadóórái:
(ha kevés a hely, folytassa a hátoldalon!)

A hittanórák időpontja és helye:
(ha kevés a hely, folytassa a hátoldalon!)

Az
egyházközség
jeles
eseményei (búcsú, éves ünnepek,
rendezvények, stb.)

Egyéb megjegyzés/tájékoztató
A fenti adatoknak az önkormányzat internetes egyházi portálján,
valamint nyomtatott formában való közzétételéhez hozzájárulok.

Dátum, aláírás:
…………………………………………………….
A kitöltött adatlapot a következő címre kérjük eljuttatni:
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet Iroda
1184 Budapest, Üllői út 400. Fax: 296-1321, e-mail: kmarta@Bp18.hu”
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