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      Iktató szám: Sz-471 /2018. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság  

2018. december 12-i ülésére 
 
Tárgy:  2017. évi egyházi és kulturális pályázati beszámolók elfogadása 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda  

dr. Kelemen Miklós, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Oláh Eleonóra s. k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  
 
 

igen X 

nem  

 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága 2017. évben a KEN 24/2017. (III. 22.) számú 

határozatában pályázatot írt ki egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek részére, míg a KEN 

25/2017. (III. 22.) számú határozatában pályázatot írt ki kulturális tevékenységek 2017. évi 

támogatására az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 20.) önkormányzati 

rendelet ezen célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére.   

 

A megkötött támogatási szerződések vonatkozó szakasza alapján a Támogatottak a támogatási összeg 

felhasználását követő 30 napon belül, civil szervezetek és egyházi jogi személyek, valamint egyházi 

szervezetek esetén legkésőbb 2018. április 30., kulturális tevékenység folytatása esetén legkésőbb 

2018. május 15. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót voltak kötelesek készíteni az Önkormányzat 

részére. A támogatás felhasználását alátámasztó elszámolások Hivatalunkhoz határidőben beérkeztek.  

 

A pályázati kiírás alapján a beszámolók szakmai és pénzügyi ellenőrzésre kerültek. 

 

A benyújtott beszámolók - nagy terjedelmükre való tekintettel - nem képezik jelen előterjesztés 

mellékletét, azonban megtekinthetőek a Humánszolgáltatási Irodán. 

 
Egyházi jogi személyek és egyházi szervezetek támogatása: 

 

A Kaníziusz Szent Péter Templom az alábbi táblázatban szereplő támogatási összeget nem teljes 

mértékben a támogatási célnak megfelelően használta fel, így 279.367,- Ft visszafizetési 

kötelezettsége keletkezett. A szakmai beszámoló alapján megállapítható, hogy a Támogatott nem 

valósított meg minden, a pályázatában vállalt feladatot.  Támogatott írásbeli tájékoztatása szerint a 

támogatási összeg egy részét közüzemi számlák kiegyenlítésére használta fel, egyúttal kérte 

Polgármester urat, hogy méltányosságból tekintsen el a fenti összeg visszafizetésétől. 

 

 
Egyházi jogi személyek, 

egyházi szervezetek 
2017.évi pályázati program 

 
2017. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

 

1. 
Kaníziusz Szent Péter 

Templom 
”Íme” az Isten hajléka az emberekkel! 450.000,- Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Kaníziusz Szent Péter Templom az alábbi táblázatban szereplő támogatást a pályázati tartalomnak 

megfelelően használta fel, és a pénzügyi elszámolás a szerződésnek megfelelően megtörtént.  

 

 

Kulturális tevékenység támogatása (nem alapítványi): 

 

 Szervezet 2017. évi pályázati program 

2017. évi 

támogatási 

összeg (Ft) 

1. 
Kaníziusz Szent Péter 

Templom 

„Dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon 

szeretlek” 
300.000,- Ft 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatban foglaltakról.  

 

Budapest, 2018. december 6. 

 

 Kállay Gáborné s. k. 

  alpolgármester 



 
Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi 

Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 48/2017. (V.24.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített alábbi egyházi jogi személy és egyházi szervezet beszámolóját, egyúttal 

kötelezi Támogatottat a támogatási céltól eltérően felhasznált 279.367,- Ft támogatási összeg 

visszafizetésére: 
 

Egyházi jogi személyek, egyházi szervezetek 

 

2017. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg (Ft) 

  

1. Kaníziusz Szent Péter Templom 170.633,- Ft 

 

Határidő: 2018. december 12. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KEN 49/2017. (V.24.) számú határozata alapján 

támogatásban részesített alábbi kulturális tevékenységet végző szervezet beszámolóját: 

 

Szervezet 

 

2017. évi 

felhasznált 

támogatási 

összeg (Ft) 

  

1. Kaníziusz Szent Péter Templom 300.000,- Ft 

 

Határidő: 2018. december 12. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 


