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ELŐTERJESZTÉS 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  

2017. december 21-i ülésére 
 
Tárgy:  Az Örökimádás Lelkészség kérelme a védett templomok és 

egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására megítélt 
összeg eltérő felhasználására 

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János megbízásából 
    Szűcs Balázs főépítész 
 
Készítette:    Cséry Ágnes, Főépítészi csoport 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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 Bizottság! 

 

 

Az Örökimádás Lelkészség nevében Szeidel Péter templomigazgató kérelmet terjesztett elő 

(1. sz. melléklet)  a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 

VVKB 339/2017.(X.19.) határozatával számukra megítélt 1.800.000 Ft felhasználási céljának 

módosítása érdekében, miszerint azt pályázatukban írtakkal ellentétben (2. sz. melléklet) nem 

az üvegablakok felújítására, hanem a felújítás előkészítésére, a kivitelezésben résztvevő 

üvegművészek előválogatásának költségeire (anyagköltség, díjazás, pályamunkák 

megvásárlása) fordítanák.  

 

A védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására vonatkozó – 

VVKB 293/2017. (IX.06.) sz. határozatával elfogadott – pályázati kiírás szerint a pályázaton 

támogatható munkálatok kizárólag az alábbiak: 

- épület felújítása (elsősorban épületrészek felújítása) 

- épülethez szorosan kötődő műtárgy felújítása. 

 

A VVKB a 2017. évi templompályázat értékelésekor hozott 339/2017. (X.19.) sz. 

határozatának 2. pontja értelmében az egyházak az önkormányzati támogatás összegét 

kizárólag felújítási munkálatokra használhatják fel. 

 

A pályázati kiírás tartalmazta, hogy „A megítélt támogatás nyújtásának, felhasználásának 

és elszámolásának részletes feltételeit az Önkormányzat és a nyertes pályázó(k) 2017. 

december 31.  napjáig a jelen pályázati felhívás mellékletét képező támogatási 

szerződésben rögzítik.” 

Az ezzel egyidejűleg kiküldött Megállapodás tervezet pedig az alábbiakban határozza meg 

az elszámolás feltételeit: 

1. A támogatás összege kifizetésének feltételei az alábbiak: 

a) Támogatott jelen megállapodás előírásainak megfelelő, a kivitelezője által kiállított 

számlát (számlákat) a szükséges dokumentumokkal együtt Támogatónak benyújtja, 

aki azt ellenőrzi és igazolja. 

b) Támogatás abban az esetben fizethető ki Támogatott részére, ha Támogatott a 

Mérnöki Kamarák névjegyzékében szereplő felelős műszaki vezetőt vagy műszaki 

ellenőrt bízott meg a támogatott munka ellenőrzésével. 

c) Támogatott köteles írásban értesíteni a Városüzemeltetési és Felújítási Irodát 

végszámla benyújtásakor a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról. 

d) Támogatott az alábbiakban felsorolt dokumentumok fénymásolatait köteles 

legkésőbb a 6. pontban meghatározott határidőben leadni vagy megküldeni a  

Városüzemeltetési és Felújítási Iroda részére, a jelen megállapodás mellékletét 

képező, eredeti (nem átszerkesztett), 2 példányban kitöltött, aláírt listával, melyből 

1 példányt - a szükséges, benne felsorolt iratok átvételét követően - Támogató átad 

vagy megküld Támogatott részére.”  

A szükséges dokumentumok: számlák, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, építési engedély 

vagy településképi bejelentési eljárás dokumentuma, építési szerződés, felelős műszaki 

ellenőr vagy felelős műszaki vezető megbízási szerződése és kamarai igazolása.  

Fentieket a kérelemben nem pontosan körülírt költések esetén nyilván nem tudják teljesíteni.  

 

 

 



 

 

Fentiekre tekintettel az Örökimádás Lelkészség kérelmében foglaltak a templompályázat 

keretében nem támogathatóak. 

 

Amennyiben a Bizottság a kérelmet támogatni kívánja, úgy javasolom azt a 3203-as 

költségvetési sor terhére, egyedi támogatásként megtenni. 

 

 

Budapest, 2017. december 18. 

 

 

dr. Bácskai János 

   polgármester megbízásából 

         

 

           Szűcs Balázs s.k. 

           főépítész 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az 

Örökimádás Lelkészség …/2017. sz. előterjesztés mellékletében foglalt kérelmét nem 

támogatja. 

 

Határidő: 2017. december 21. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 

VVKB 339/2017. (X.19.) sz. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
1./ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a védett templomok és 

egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására kiírt pályázatra beérkezett kérelmek alapján a 

rendelkezésre álló 10.000.000 forint keretösszegből az alábbiak szerint támogatja a pályázókat, az 

egyes kérelmezők által a pályázatukban megjelölt felújítási munkák együttes vagy önálló 

megvalósításának a támogatására: 

kérelmező támogatás összege 

Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia 1.800.000 Ft 

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi 

Egyházkerülete 

1.800.000 Ft 

Szent Vince Plébánia 1.000.000 Ft 

Kaníziusz Szent Péter Templom 1.800.000 Ft 

Örökimádás Lelkészség 0 Ft 

Ferencvárosi Főplébánia 1.800.000 Ft 

 

Határidő: 2017. december 21. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az 

Örökimádás Lelkészség részére a 3203. költségvetési sor terhére 1.800.000 Ft. összegű 

támogatást nyújt a …/2017. sz. előterjesztés melléklete szerinti kérelemben foglalt 

előválogató pályázat díjazására és anyagköltség hozzájárulás céljára, egyben felkéri a 

polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 


