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12/2006. (II. 07.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
A kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 53/2005. (XII. 06.) Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított
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 az 53/2005. (XII. 06.) önkormányzati rendelettel módosított, a kerületi
egyházak, felekezetek és vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004.
(XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az alaprendelet 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet alkalmazásában támogatás iránti kérelem: pályázó által az e rendelet 4. §
(2) bekezdés a) pontjában meghatározott alapra benyújtandó pályázatát előkészítő, a
szakértői bizottság vizsgálatának alapjául szolgáló, írott formában készült dokumentáció. A
támogatás iránti kérelmet az e rendelet által előírt határidőre, az 1. sz. mellékletében
található pályázati űrlapon, a 7. § (4) bekezdés a), b), d) pontjaiban írt mellékletek csatolása
mellett, a polgármesterhez kell benyújtani.”
(2) Az alaprendelet 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet alkalmazásában pályázat: a pályázó által a pályázati kiírásban foglaltaknak
megfelelő módon és határidőben, pénzügyi támogatás elnyerése céljából a pályázat kiírójához
írott formában benyújtott dokumentáció.”
2. § Az alaprendelet 6. §-ának szövege az alábbi szövegre változik:
„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 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.
(4) A pénzügyi támogatást igénylő egyház a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
keretre csak akkor nyújthat be pályázatot, ha az adott támogatási célra vonatkozó támogatás
iránti kérelmét az (5) bekezdésben meghatározott határidőig benyújtotta.
(5) A 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kerettel kapcsolatos támogatás iránti
kérelem benyújtási határideje minden év február 15. napja.
(6) 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.
(7) Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani
a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.”
3. § (1) Az alaprendelet 7. § (2) bekezdése hatályát veszti.
(2) Az alaprendelet 7. § (3) bekezdésének szövege az alábbi szövegre változik:
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„(3) A 4. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerint kiírt pályázatok benyújtási határidejét a pályázati
kiírás tartalmazza.”
(3) Az alaprendelet 7. § (5)-(6) bekezdéseiben a „dokumentumok” kifejezés helyére a
„mellékletek” kifejezés lép.
(4) Az alaprendelet 7. § (7) bekezdése helyére a következő szöveg lép:
„A támogatás iránti kérelem, illetve a pályázat hiányos benyújtása esetén a polgármester a
pénzügyi támogatást igénylőt egy alkalommal írásban felhívja, hogy a hiányt – támogatás
iránti kérelem esetében a felhívás kézbesítésétől számított 3, pályázat esetén pedig 8
munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pénzügyi támogatást igénylő a hiánypótlást felhívás
ellenére sem végzi el, támogatás iránti kérelmét, illetve pályázatát a polgármester elutasítja.”
4. § (1) Az alaprendelet 8. § (1) bekezdésének első mondata helyére a következő mondat
lép: „A polgármestert a pályázatok szakmailag megalapozott elbírálásának előkészítésében
szakértői bizottság, illetve a támogatható egyházak képviselőiből álló egyházi kollégium
támogatja.”
(2) Az alaprendelet 8. § (4) bekezdésének szövege az alábbi szövegre változik:
„(4) A szakértői bizottság tevékenysége a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
kerettel kapcsolatban benyújtott támogatás iránti kérelmek, illetve az ugyanezen keretre
benyújtott pályázatok szakmai-gyakorlati megvalósításának vizsgálatára terjed ki. E
feladatának ellátása végett a 4. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kerettel
kapcsolatban benyújtott támogatás iránti kérelmeket legkésőbb április 1-jéig, az ugyanezen
keretre benyújtott pályázatokat pedig haladéktalanul írásban véleményezi.”
(3) Az alaprendelet 8. § (7) bekezdésének szövege az alábbi szövegre változik:
„(7) A szakértői bizottság, illetve az egyházi kollégium a pénzügyi támogatást igénylő egyház
képviselőjét meghallgathatja, és támogatás iránti kérelem vagy a pályázat kiegészítését is
kérheti.”
5. § Az alaprendelet 9. § (2) bekezdésében a „pályázati kérelem” kifejezés helyére a
„pályázat” kifejezés lép.
6. § Az alaprendelet 2. számú mellékletének „A kerületi egyházak név- és címjegyzéke”
elnevezésű címe „Az egyházi kollégiumot alkotó egyházak név- és címjegyzéke” elnevezésre
változik.
7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napán lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a már folyamatban lévő pályázati eljárásokra is alkalmazni
kell.
Budapest, 2006. február 02.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
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Indokolás
A rendelet – ingatlan-felújítási keretre kiírt pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés gyorsítása
és egyszerűsítése érdekében – bevezeti a támogatás iránti kérelem és a pályázat fogalmát,
illetve részletesen szabályozza az ezzel kapcsolatos pályázati eljárást.
Budapest, 2006. február 02.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

dr. Mester László s.k.
polgármester

