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56/2004. (XII. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet                   

a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről 

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 az Önkormányzat közigazgatási területén működő egyházak, felekezetek és vallási 
közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. 

Általános rendelkezések 

1. § (1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri 
kapcsolatok kialakítására és együttműködésre törekszik a kerületi egyházakkal, felekezetekkel 
és vallási közösségekkel (továbbiakban: egyházak). 

(2) Az önkormányzat elismeri és megbecsüli az egyházak helyi közéletre gyakorolt 
hatását az erkölcsi nevelés, a kultúra, a közművelődés, hagyományőrzés, a nevelés-oktatás, 
de különösen a szociális-egészségügyi, a karitatív tevékenység, a rászorulók támogatása, a 
gyermekek üdültetése és táboroztatása, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése területén 
végzett munkálkodását. 

(3) Az önkormányzat elismeri, hogy egyes egyházi épületek kiemelkedő kultúrtörténeti, 
illetve városképi jelentőséggel bírnak. 

(4) Az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja az 
egyházaknak az önkormányzat céljait elősegítő – e rendelet 4. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő – közösségteremtő és értékhordozó tevékenységét. 

(5) Az esélyegyenlőség elvének megfelelően az önkormányzat az egyházak részére a 
pénzügyi támogatást e rendelet keretei között azonos feltételek szerint biztosítja. 

A rendelet célja 

2. § A rendelet célja az egyházak társadalmi szerepvállalásának elősegítése, megerősítése, 
az egyházak és az önkormányzat közötti partnerség előmozdítása, az önkormányzati feladatok 
hatékonyabb ellátása. 

A rendelet hatálya 

3. § (1) E rendelet hatálya alá tartoznak az önkormányzat közigazgatási területén 
székhellyel, illetve alapszabályukban rögzített önálló képviseleti szervvel (pl.: egyházközség) 
rendelkező egyházak (kerületi egyházak). 

(2) Támogatható egyház: az a kerületi egyház, amely pályázatának benyújtását megelőző öt 
évben a kerületben folyamatosan és dokumentálhatóan működik, és alapszabályának 
megfelelő, folyamatos hitéletet folytat.  
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A támogatás feltételei 

4. § (1) A kerületi egyház akkor részesíthető támogatásban, ha a támogatást olyan 
pártpolitikától mentes, közhasznú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a kerület 
lakosságának érdekeit szolgálja. 

(2) A pályázati eljárást az egyházi alap alábbi kereteinek felhasználása során kell 
alkalmazni: 

a) a kerületi egyházi ingatlanok felújítási, karbantartási (átalakítás, építés, bővítés) 
támogatására elkülönített keret, 

b) a kerületi egyházak (4) bekezdésben meghatározott tevékenységi köreinek, ennek 
megfelelő programjainak támogatására kívánnak felhasználni. 
(3) Az egyházi alap legalább nyolcvan százalékát a kerületi egyházi ingatlanok (2) 

bekezdés a) pontja szerinti támogatására kell fordítani. 
(4) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységek: 

a) gyermekek üdültetése, táboroztatása, 
b) ifjúsági, sporttevékenység, 
c) szociális-egészségügyi tevékenység, 
d) karitatív tevékenység,  
e) esélyegyenlőség megteremtése. 

(5) A (2) bekezdés b) pontjában említett alapból a (4) bekezdés szerinti tevékenységekhez 
kapcsolódó működési célú támogatás (szervezési költség) is igényelhető. A működési 
támogatás nagysága nem haladhatja meg a pályázaton elnyert összeg húsz százalékát. 

(6) A (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott alapból folyósított támogatások 
folyósítása az éves zárszámadási rendeletben nevesített módon történik. 

(7) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzletszerű gazdasági tevékenységre 
kívánja felhasználni. 

A támogatás forrása 

5. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön rovaton elkülönített 
egyházi alapból biztosítja a kerületi egyházak részére nyújtható, vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatás keretösszegét. 

(2) A polgármester az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott általános 
tartalékkerete terhére – különösen indokolt esetben – kérelemre, a kerületi egyház részére 
pályázaton kívül e rendelet 4.§ (2) bekezdés a.)-b.) pontjaiban meghatározott célokra vissza 
nem térítendő támogatást nyújthat. 

A pályázat 

6. § (1) Kerületi egyház pénzügyi támogatást e rendelet keretei között, pályázat 
benyújtásával igényelhet. 

(2) A pályázatot a polgármester a költségvetés elfogadását követően a Testületi, Ügyrendi 
és Koordinációs Bizottság véleményének figyelembe vételével írja ki, és határozza meg a 
részletes pályázati feltételeket. 

(3) A pénzügyi támogatást igénylő egyház egyidejűleg a 4. §-ban meghatározott egy vagy 
több tevékenység önkormányzati támogatására is pályázhat. 

(4) Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani 
a pályázati kiírásban meghatározott határidőre. 
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7. § (1) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot az 1. mellékletben szereplő űrlapon a 
polgármesterhez kell benyújtani. (Budapest XVIII. Kerület Polgármesteri Hivatal, 1184 Bp., 
Üllői út 400.) 

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell a pénzügyi támogatást igénylő egyház 
a) megnevezését és címét, 
b) a képviselő nevét és címét, 
c) a kérelmezett összeg felhasználásának egyszerű tervezetét, leírását, 
d) a megpályázott pénzügyi támogatás összegének megjelölését, 
e) pénzintézeti számlaszámát 
f) a támogatni kívánt cél megvalósításához rendelkezésre álló saját pénzeszközök 

megjelölését. 
(3) 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. 

A pályázati döntés előkészítése 

8. § (1) A polgármestert a pályázatok szakmailag megalapozott elbírálásának 
előkészítésében a kerületi egyházak képviselőiből álló egyházi kollégium támogatja. A 
kollégiumot alkotó egyházak név és címjegyzékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(2) A kollégium tevékenysége a támogatni kívánt cél közérdekűségének, valamint 
szakmai-gyakorlati megvalósíthatóságának vizsgálatára, a támogatás összegének 
megajánlására és az elszámolás véleményezésére terjed ki. 

(3) A kollégium a pénzügyi támogatást igénylő egyház képviselőjét meghallgathatja, és a 
pályázat indoklásának a kiegészítését is kérheti. 
9. § (1) A pénzügyi támogatás iránti kérelem döntésre történő előterjesztését megelőzően a 

polgármester a kollégium véleményének figyelembevételével tájékozódik: 
a) a pénzügyi támogatást igénylő egyház által a kerület érdekében végzett közérdekű 

tevékenységéről, 
b) az önkormányzat rendelkezésére álló szabadon felhasználható pénzügyi keret 

összegéről, 
c) az önkormányzattal szembeni korábbi elszámolási kötelezettség teljesítéséről. 

(2) A pályázati kérelem elbírálását megelőzően a polgármester a tanácsadó kollégium, 
illetve a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság véleményét kikéri. 

A pályázat elbírálása 

10. § (1) A polgármester a kérelmekről – a 9. § szerinti eljárást követően – a pályázati 
kiírásban meghatározott határidőig dönt.  

(2) A pénzügyi támogatásról szóló határozat tartalmazza: 
a) a támogatás célját, 
b) a támogatás összegének átutalási módját (egy összegben vagy meghatározott 

ütemezéssel), 
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét. 

(3) A pénzügyi támogatásról szóló határozat alapján a kérelmezővel az önkormányzat a 
határozat meghozatalától számított 15 napon belül támogatási szerződést köt. 
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A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása 

11. § (1) A támogatási szerződés aláírását követően az Önkormányzat a támogatás összegét 
a kérelmező egyház pénzügyi számlájára 15 munkanapon belül átutalja. 

(2) A támogatás csak a határozatban megjelölt célra használható fel. 

Az elszámolás szabályai 

12. § (1) A pénzügyi támogatásban részesülő egyház a támogatás összegének 
felhasználásáról az önkormányzattal kötött támogatási szerződésben meghatározott határidőig 
köteles elszámolni. 

(2) Az elszámolás a hatályos számviteli szabályok alapján történik. 
(3) 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 évente egy 
alkalommal tájékoztatja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot. 

(4) A támogatás felhasználását az Önkormányzat ellenőrzi. 
13. § (1) Amennyiben az egyház a támogatás összegét a megállapodásban meghatározott 

határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatás teljes összegét vissza 
kell fizetni. 

(2) A visszafizetési kötelezettség teljesítésére részletfizetési kedvezmény nem nyújtható. 
(3) A támogatás felhasználására meghatározott határidőt indokolt kérelemre egy 

alkalommal a polgármester meghosszabbíthatja, amely legkésőbb a költségvetési év utolsó 
hónapjának 15. napjáig tarthat. 

A pályáztatás nyilvánossága 

14. § A polgármester a kerületi egyház részére biztosított támogatásról, valamint a 
támogatott célokról a döntést követő 30 napon belül az önkormányzat internetes honlapján és 
a Városkép újságban tájékoztatót tesz közzé. Az interneten közzétett adatoknak a 
közzétételtől számított 5 évig elérhetőeknek kell lenniük. 

Záró rendelkezés 

15. § E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba. 
Budapest, 2004. december 16. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

Általános indokolás 

 Budapest XVIII. kerületében a helyi önállóságot hangsúlyozó önkormányzatiság 
kezdeteitől a helyi közfeladatok megoldásában a polgárok öntevékeny társulásai: a civil 
szervezetek mellett – esetenként közvetett formában – jelentős szerepet játszanak az 
egyházak, felekezetek és vallási közösségek helyi szervezetei is. 
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 Az egyházak által létrehozott, illetve a kerületi székhelyű, vallással kapcsolatos 
tevékenységet végző más civil szervezetek civil szervezetek a civil koncepció alapján a civil 
szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően 
részesülhetnek támogatásban. Tekintettel azonban arra, hogy az egyházak, felekezetek és 
vallási közösségek nemcsak országosan, de helyi szinten is a társadalom kiemelkedő 
fontosságú értékhordozói és közösségteremtő tényezői; és kerületünkben, a helyi közösségek 
életében kiemelkedő kulturális-, közművelődési, és szociális-egészségügyi és karitatív 
tevékenységet látnak el, indokolt e szervezetek és tevékenységük elismerésének és 
támogatásának külön rendeletben történő szabályozása.  

 Az egyházak fenti tevékenységei mellett az önkormányzat fontosnak tartja a sokszor 
kiemelkedő kultúrtörténeti, helytörténeti jelentőségű, városképet meghatározó egyházi 
ingatlanok karbantartásának támogatását szintén rendeleti szinten szabályozni.  

 Bár az egyházak és a civil szervezetek tevékenységét a kerületi önkormányzat 
korábban is elismerte – és lehetőségeihez mérten anyagilag is támogatta –, a két szektornak a 
kerület és lakossága érdekében kifejtett tevékenységének jelentőségét és hatékonyságát 
növeli, ha az önkormányzat partnerként fellépve, folyamatos párbeszéd keretében méri fel az 
igényeket, és szabályozott formában, a pályázati eljárásban résztvevők jogait és 
kötelezettségeit rögzítve, esélyegyenlőséget biztosítva folyósítja a szükséges támogatásokat. 

 A két szektor: civilek és egyházak sok tekintetben hasonló feladatokat végeznek, 
működésük, felépítésük különbözőségei indokolják a két – egymáshoz sokban hasonló, de a 
sajátosságokat figyelembe vevő – rendelet megalkotását.  

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz: Az önkormányzat elismeri az egyházak szerepének fontosságát, és 
támogatásuk szükségességét, velük partneri kapcsolatok kialakítására törekszik, és 
támogatásukat azonos feltételek között biztosítja. 

A 2. §-hoz: A rendelet meghatározza az egyházak támogatásának célját, amelyet az 
önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátásának elősegítésében, illetve az egyházak 
társadalmi szerepvállalásának segítésében jelöl meg.  

A 3. § -hoz: A rendelet meghatározza azokat a feltételeket, amelyek megléte esetén a 
kerületben tevékenykedő egyházak támogatásban részesülhetnek. 

A 4. §-hoz: A rendelet rögzíti a támogatás elnyerésének általános feltételeit, és 
meghatározza a támogatásban részesíthető tevékenységek körét. A paragrafus rendelkezik az 
egyházi alap felújítási és céltámogatási keretre osztásáról, valamint a két keret megosztásának 
egymáshoz viszonyított arányáról. A céltámogatásra igényelt összeg meghatározott százaléka 
a szervezés költségeire fordítható.  

Az 5. §-hoz: A rendelet meghatározza az egyházi alap fogalmát, és biztosítja a 
polgármesternek azt a lehetőséget, hogy indokolt esetben célkerete terhére a kerületi 
egyházaknak támogatást biztosítson. 

A 6-9. §-hoz: A rendelet szabályozza a pályázati eljárást és a pályázat benyújtásának 
feltételeit. A pályázatokat a polgármester bírálja el, a döntés előkészítésébe a kerületi 
egyházak képviselőit tömörítő egyházi kollégiumot és a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs 
Bizottságot is bevonja. 
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A 10-15. §-hoz: A rendelet – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
rendelkezéseire figyelemmel – meghatározza az elszámolás szabályait. Az eljárásban a 
polgármester mellett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság is szerepet kap. A közpénzek 
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és 
ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. XXIV. 
törvénynek megfelelően a 14. § rendelkezik az elnyert támogatások nyomtatott és 
elektronikus formában való közzétételéről. 

Budapest, 2004. december 16. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. december 21. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
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1. melléklet 
 
       

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
 

A Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármestere által a …/… (….) 
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 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 megvalósítandó cél eléréséhez 
rendelkezésre álló 
pénzeszközök/állóeszközök: 
 
 
 
 
 
 

 

A pályázathoz csatolt 
mellékletek megnevezése, 
száma: 
 
 

 

A pályázó szervezet pénzintézeti 
számlaszáma: 
 
 

 

Egyéb megjegyzés: 
 
 
 
 
 

 

 
Kelt: 
 
A pályázó szervezet képviselőjének aláírása: 
 
P.H.    



A L A P R E N D E L E T 

 

 
 
 

9 

2. melléklet 
 

A kerületi egyházak név- és címjegyzéke 
Egyház Székhely 

  
Bp. - Pestszentlőrinci Mária 
Szeplőtelen Szíve Főplébánia             

1181 Bp., Batthyány u. 87/b. 

Bp. - Pestszentlőrinc Szent László 
Plébánia 

1181 Bp., Kondor B. stny. 6. 

Bp. - Pestszentlőrinc Árpád-házi 
Szent Margit Plébánia 

1182 Bp., Fogaras u. 16. 

Bp. - Pestszentlőrinc -Miklóstelepi 
Szent József Kápolna 

1183 Bp., Ibolya u. 1. 

Pestszentlőrinci Szent Erzsébet 
Római Katolikus Egyházközség 

1183 Bp., Tas u. 7. 
 

Bp.– Pestszentlőrinc- Csákyliget 
Szent József Plébánia 

1185 Bp., Barcika tér 7. 

Bp. - Pestszentlőrinc -
Szemeretelep Szent István Király 
Plébánia 

1185 Bp., Tátrafüred tér 15. 

Bp. - Pestszentimre Szent Imre 
Plébánia 
 

1188 Bp., Nemes u. 19. 

Pestszentlőrinc-Erzsébettelepi 
Református Egyházközség 

1183 Bp., Felsőcsatári út 29-31. 

Pestszentlőrinci Kossuth Téri 
Református Egyházközség 

1183 Bp., Kossuth tér 5. 

Pestszentlőrinc Szemeretelepi 
Református Egyházközség 

1185 Bp., Bajcsy Zs. u. 39/A. 

Pestszentlőrinc Református 
Egyházközség 

1185 Bp., Jeges u. 29. 

Pestszentimrei Református 
Egyházközség 

1188 Bp., Rákóczi u. 81. 

Pestszentlőrinci Evangélikus 
Gyülekezet 

1183 Bp., Kossuth tér 3. 

Pestszentlőrinci Unitárius 
Egyházközség 

1181 Bp., Szervét Mihály tér 1. 

Agapé Gyülekezet 
 

1182 Bp., Kondor B. stny. 18. 

Pestszentlőrinci Baptista 
Gyülekezet 

1182 Bp., Sallai I. u. 132. 

Pestszentimrei Baptista 
Gyülekezet 

1188 Bp., Nemes u. 28. 

Adventista Egyház 
Pestszentlőrinci Gyülekezete 

1182 Bp., Petőfi u. 22. 

Budapesti Zsidó Hitközség 
Kispest-Lőrinc Körzete 

1185 Bp., Honvéd u. 27. 
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