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Budapest Józsefváľosĺ Onkormá nyzat
Képvĺselő.testület e számáYľ
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĹileti iilés időpontj a:20|7 . maľcius 09. .'sz. napirenđ

Táľgy: Javaslat egyhának, egyházi szervezetek támogatásáľa
A napirendet nyílt ülésen kell tláľgyalni, a hatiírozat e|fogadásźłloz minősített szavazattöbb-
ség sziikséges.
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BprBRĺeszTÉsRE ALKALMAS :

D,q,N,ą'on.- RlIr'ĺÁN Epn,ł'
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Embeľi Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi tr
Határ ozati jav aslat a bizottság szźlmźn a:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képvi-
selő-testiiletnek az előteri esztés me gtáľev a|źsźú.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás ós a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

20|7 a refoľmáció éve, amelynek keretében a ľefoľmáció 500. jubileumát iinnepeljtik. Lutheľ
Máľton 500 éwel eze|ł5tt,1517. októbeľ 3l-én szogezte ki 95 tétęlét a wittenbergi váľtemp-
lom kapujaľa, amellyel kezdetét vette a reformáció. A refoľmáciőhatásáta létrejött protestáns
egyházaknak napjainkban több mint 350 millió hívfü van a világon, a Magyaľorczági Refor-
mátus Egyhaz a második, a Magyaľországi Evangélikus Egyhźn a harmadik legnagyobb töľ-
ténelmi e gyház Magyarors zágon.

A józsefuaľosi pľotestáns gyülekezetek hitéleti tevékenységük mellett az oktatásban, nevelés-
ben, egészségügyben, illetve szociális és kulturális teľĹileteken is jelentős fęladatokat látnak
ę|, ezá|tal fontos szerepet töltenek be a keľĹilet életében.

Istentiszteleteik mellett a fiatalok és az idősebb korosztá|y szźmźlra is számos vá|tozatos kul-
tuľális, szabadidős és hagyomźnyőrzó pľogľamlehetőséget kínálnak' összejöveteleiket benső-
séges légkciľjellemzi. 
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Az egyházak szélesköľíi segítséget nyújtanak ahozzájvk forduló rászorulók számźlra is (p1. a
csaláđsegítés, az időskoruak gonđozása, a hajléktalan-ellátás keretében), az egyhźzakképvise-
|ői áIdozatos munkájukkal vesznek részt közĺjsségeik, s így a józsefuiĺrosiak mindennapjai-
ban.

A ľefoľmáció 500. évfordulója méltó megtinneplése alkalmából és az egyhźnak kiemelkedő
keriileti tevékenységének elismerése érdekében javaslom, hogy a Buđapest Józsefuiáľosi Ön-
kormźn7łzat a keriiletben mfüödő protestáns egyhźnakat idén kiemelttźlmogatźtsban részesítse
_ egyedi támogatási igényeiket figyelembe véve _ azaLábbíak szeľint:

1. Budapest.Jĺózsefvárosi Református Egyházkőzség ľészéľe templom felújításahoz (belső
festés, fiítés cseľeje, mozgássérült mosdók kialakítása), pincehelyiség felújításłához és ifiúsági
szírlhĄzzá a|akításźů:loz, illetve a ľeformáció 500 éves jubileumĺínak alkalmából
megrendezésľe keľĹilő telkibanyai nyári tábor ťlnanszirozásźůloz 3 millió foľint önkoľmiĺnyzati
tĺĺmo gatás bizto sítása.

2. Budapest.Nagyváľad téri Refoľmátus Eg5rházkłizség épületeinek fe|tĄításához
(altemplom és paľókia alagsoľi területének vizesedésének megsziintetésével tisszefüggő
munkálatok, belső helyreál'Iítźls lélegző vakolattal, vizesblokk helyľeállítása, altemplom és
parókia ktilső-belső szigetelése és vakolása, paľókia héjazat cseľéje és a szennyvíz e|vezetés
felújítása, apań|aa és a templom épületén ta|á|hatő homlokzatíĺyiIászźrők cseréje, parókia
fiítés-korszerűsítése, épület hőszigetelése, templom homlokzati felújítása, templom és paĺókia
terméskĺjvének |etisztitása homokfüvással) 40 millió foľint ĺinkormánvzati támosatás
biztosítása.

3. Budapest Kiilső.Józsefváľosi Refoľmátus Egaházkiizség templom és a parókia felújítási,
korszerűsítési munkálataihoz (templom tetozętének felújítása, a paľókia víz- és szenrlyvíz
vezetékének felújítása, parókia és templom fiĺtésének koľszenisítése, valamint hőszigetelése,
külső felújítása, templom és a feljráľók burkolatanak felújítása, mennyezet bontása és
újjáépítése, az iť1Ílsźlgi teremből gyülekezeti hén kialakítása, káplánlakás felújítása és a
tetőtérben vendégszobfü kialakítása, paľókia éptiletének belső źLtalrakitźLsa, korszeľiisítése),
valamint miĺködési költségekľe 20 millió forint ĺinkoľmányzatitźtmogatás biztosítása.

4. Budapest.Tiiriikőľi Refoľmátus Egyházkőzség templom és gyülekezętí hźn építési
munkálatainak e|végzéséhez (udvaľi homlokzat hőszigetelése és vakolása, toronyalja
felújítása, templomtér felújítása, akadálymentes WC kialakítása, imaház ólmozott üveg
ablakainak restaurálása, p|ébźnia és lakás nyí|ászárőinak javításalpőt|ása|cseréje) 3 millió
foľintönkormányzatitáfi|ogatásbiztosítása.

5. A Szlovákajkú Evangélikus Egyházktizség több jelentős eseményének (refoľmáció 500.
évfoľdulója, gyĹilekezet <jnállósodásának 115. évfordulója, egykoľi lelkészeik - Moľhács
Márton. és Bachát Dániel halálanak évfordulója) méltóképpen történő megiinneplése okrĺn
2017. ápľilis 9-én (virágvasárnap) kétnyelvú iinnepi istentisztelet meglartźtsát, továbbá
Morhács Máľton síremlékének és emléktáblájának felavatását tervezi. Az istentisńe|etet
követően magyaÍ és szlovák vendégeiket a gyiilekezeti termiikben látnák vendégül, azonban
ez a helyiség felújításra szorul. A gyiilekezeti terem fe|tĄitásthoz 1 millió foľint
ĺinkoľmiínyzatitźĺmogatásbiztosítása javasolt.

6. Magyaľorszátgi Evangélikus Egyház szźtméraazÜlaĺilt24. szźmalattí épületében tĺibb-
funkciós kulturális és közösségi tér kialakításahoz (1őzsefváľosi gyiilekezeti terem, ifiúsági
téľ, büfé, előadóterem, kondicionáló terem, többfunkciós tér melegítőkonyhával, kiszolgáló
helyiségek lo|tozők, mellékhelyiségek, ruktárĄ és az ehhez sziikséges eszközök beszerzéséhez
1 0 millió forint önkormany zati tétmo gatás bizto s ítás a.



II. A beteľjesztés indoka
A reformáció éve alkalmából a pľotestiĺns egyhazak támogatása, a támlogatési szerzodés sze-
ľinti célok mielőbbi végrehajtása érdekében indokolt, hogy a Képviselő-testtilet döntését a
2017. miĺľcius 9-i iilésén megllozza.

III. A dłintés célja' pénzügyi hatása
A reformáció 500. évfordulója méltó megiinneplése és a kerĹiletben mfüödő protestáns egy-
htzak munkájĺĺnak elismerése okan - jelen előterjesztésben ismertetett indokok és tényállás
alapjan - szfüséges az egyhának, egyhźzi szervezetektźlmogatásźra vonatkozó döntés megho-
zatala.

Javaslom a tźmogatás összegét) azaz 77.000,0 e Ft-ot a 2017. évi ktlltségvetésről szóló
3612016. (XII. 21.) önkoľmányzati rendęletben tervezett általános mfüödési taľtalékľól bizto-
sítani, amely egyszeri kiadást jelent önként vá|Ialt feladatként.

IV. Jogszabályi köľny ezet
A Képviselő-testiilet dĺjntése a Magyarorszźry he|yi ĺinkoľmányzatairő| szőIő 20|1. évi
CL)oo(x. törvény (a továbbiakban: Mi'tv.) 41. $ (3) bekezdésén alapul. A Képviselő-
testiilet feladatkĺjre az Mtitv. 4. $-ĺĺn és a l0. $ (l)-(2) bekezdésein alapul.

Kéľemazalábbihatarozatí javaslatelfogadását.

H,ł'r,łnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testÍ.ilet úgy dönt, hogy

1. az alábbi protestáns egyhźni gyülekezeteket a kcivetkező célok megvalósítása érdekében
az aLábbi összegekkel támogatja:

Támogatott neve, címe Tálmosatás célia Támosatás összege
B udap est.Józsefváľosi
Refoľmátus Eg5rházkii.
zség
(1085 Budapest, Salét-
rom u 5.)

templom felújítása (belső festés, fiĺtés cse-
réje, mozgássérĹilt mosdók kialakítása), a
pincehelyiség felújítása és ifiúsági szín-
házzá alakítása. nváľi tábor szew ezése

3 millió Ft, amelyből
fęlhalmozás:
2.640.000 Ft,
műkcidés: 360.000 Ft

Budapest-Nagyvárad
térĺ Refoľmátus Egy-
|ĺlńzközség
(1089 Budapest Ülloĺ ĺt
88-92.)

egyhtvkozség épületeinek felúj ítása (al-
templom és paľókia alagsori területének

vizesedésének megszĹintetése, belső hely-
reállítás |éIegző vakolattal, vizesblokk

heIyreźilitźtsa, altemplom és paľókia külső-
belső szigetelése és vakolása, paľókia héja-
zat cseréje és a szennyvíz eIvezętés felújĹ
tása, parókia és a templom homlokzati nyĹ
|ászźnőínak cseréje, paľókia flĺtés korszęni-
sítése, épület hőszigetelése, templom hom-
Iokzati felújítása, templom és parókia ter-
méskövének letisztítása homokfiivással)

40 millió Ft, amelyből
40 millió Ft felhalmo-
zás
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Támogatott neve. címe Tálmopatáls célia Támosatás iisszese
Budapest Kůilső-
Józsefváľosi Refoľmá.
tus Eryházkőzség
(1089 Budapest Kőris u.
I 3.)

templom és a parókia felújítrĺsi' korszeľűsĹ
tési munkálatainak elvégzése (templom
tetőzetének felújítasą a parókia víz- és

szerrĺyvíz vezetékének felúj ítasą parókia
és templom fiĺtésének korszeríĺsítése' va-

lamint hőszigetelése, külső felújít.ĺsą
templom és a feljaľók burkolatának felújí-
tasa' mennyezet bontĺása és újjáépítésą az

ifi úsĘi teremből gyiilekezet i haz V'ta|akítá-
sa, káplĺłnlakás felújítása és a tetőtéľben

vendégszobfü kialakítĺása, paľókia épületé-
nek bel ső őúalakjtźsa, koľszerÍisíté se),

múködési költséeek

20 millió Ft, amelyből
17 millió Ft felhalmo-
zás' 3 millió Ft mfüö-
dés

Budapest-Tiiriikőri
Református Eryházkti.
zség
(1 087 Budapest Szźľ;ados
ttt 4.)

templom és gyüleke zeti ház építési munká-
latainak elvégzése (udvari homlokzat hő-

szigetelése és vakolása, toľonyalja felújíta-
sa" templomtér feluj ítĺásą akadálymentes
wC kiďakí tása" imahéa ólmozott iive g

ablakainak restaurálasa, plébánia és lakás
nvílászáróinak i avíüásďoótlasďcseľéi e)

3 millió Ft, amelybő|
3 millió Ft
felhalmozás

Szlovákajkú Evangéli.
kus Eryházközség
(1081 BudapestRakóczi
ttt 57.1A\

a gyiilekezeti terem felújítasa
1 millió Ft, amelyből
1 millió Ft felhalmo-
zás

MaryaroľszńgiEvangé-
likus Eryház
(1085 Budapest, Üľoĺ ĺt
24.)

tt'bbfunkciós kulfurális és közösségi tér
kialakítasa (i ózsefuĺíľosi gyĹilekezeti teľem,
ifiúsági tér, btifé, előadóteľem, kondicioná.

1ó terem, többfunkciós tér melegítőkony.
háxal.' kiszolgĺíló helyiségek / öltözők, mel-
léküelyiségek, raktĺíľĄ az vlaĺ űt 24. szám
alatti épiiletben és ehhez kapcsolódó esz-

kiizbeszerzés

l0 millió Ft, amelyből
10 millió Ft beruhĺázĺás

Felelős : polgĺĺľmester
Haĺíridő: 2017. maľcius 09.

2. az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos tartalékon beliil az
általĺános tarta|ék _ ktitelező feladat _ e|őirźnyzatárőI77.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a ki.
adas 11105 cím - önként vállalt feladat - mfüödési célú tamogatrĺsok államhĺáztaľtĺíson
kívĹilĺe eloirényzatára3.360,0 e Ft-ot, és a felhalmozélsi cé|tl tifonogatasok ő||aľnház1aÍtÁ-
son kívülre e|őírźnyzatźra73.640,0 e Ft.ot.

Felelős: polgáľmester
Hatźndő: 20|7 . maľcius 09.

3. felkéri a polgáľmesteľt a határozat 1. pontja szerinti tĺímogatási szerződések a|áńrésźra.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatáiđő: 20|7 . marcius 3 1.
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4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetési rendelet kĺjvetkező módosításiínźi ahatáĺo-
zatban fo glaltakat ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺĺidő : a költségvetési rendelet következő módosítása

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgá|tatási Ügyosztály, PérzÚlgyi
Ügyosĺály.

Budapest, 2017. marcius 01.

Töľvényességi ellenoľzes:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében ésmegbízásából: /n llł| ] n./.k. ,,ľ{-na-o1w 7?143

dr. Mészaĺ Eľika /

a|jegyző
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