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javasolja a Képviselő-

 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

g-RKFZETT 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

7.31q XI', 2E. 

Az  52.  Nemzetközi Eucharisztikus Konferenciának (továbbiakban: NEK)  2020.  szeptember  13.  és 
szeptember  20.  napja között Magyarország  ad  otthont.  A  négyévente megrendezésre kerülő 
kongresszusnak utoljára 1938-ban adott helyszínt Magyarország.  A  NEK alapvető célja, hogy 
elmélyítse és tudatosítsa a katolikus hívekben, hogy az egyház életének forrása és csúcsa az 
Eucharisztia, vagyis az "életforrás".  A  megújult, és hitükben megerősödött hívek segítségével 
szolgálja a NEK a plébániák megújulását. Ezt a folyamatot segítik a felkészülés éveiben a 
különböző szintű képzések, kurzusok, találkozók, lelkigyakorlatok, kiadványok, tájékoztatók, 
ezért a NEK ezért tudományos fórum is.  A  NEK, nemzetközi jellegénél fogva, a magyar egyház és 
társadalom aktuális kérdéseit nemzetközi kontextusban tudja látni és láttatni, emellett kiemelten 
fontos, hogy a magyar értékeket nemzetközi szinten tudja terjeszteni.  A  NEK céljai között 
szerepel a „sajátos katolikus és magyar értékek" felkutatása és a mai nyelven val ' 



kommunikációja: egyházzenei, egyházi művészeti, liturgiai.  A  NEK lehetőséget  ad  arra, hogy a 
párbeszédet és az egymás jobb megértését segítse a különböző felekezetek, vagy akár más 
vallások között, emellett helyet  ad  a közös, szociális, karitatív összefogásra. 

A  nemzetközi figyelmet is kiváltó eseménysorozat méltó megrendezése érdekében a plébániák 
vezetőinek kérelme alapján javasolom, hogy az alábbi katolikus plébániák felújítását támogassa 
Önkormányzatunk: 

1. Budapest-Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia 
(1087 Budapest,  Kerepesi út  31-33.;  képviselő: Bajcsy Lajos esperes; adószám:  19818805-

 

1-42) 
csőtörés utáni vízellátás helyreállítása, 
felső templomtető ereszcsatorna cseréje, 
a sekrestye bejárati ajtajának cseréje, 
a főbejárat két oldalán található műkő virágtartók cseréje, a kivezető csatorna aknájának 
fedélcseréje. 

Támogatás összege:  5  millió  Ft 

2. Szent  Rita  Plébánia 
(1081 Budapest,  Kun utca  5.;  képviselő: Tóth  Kalman  esperes; adószám:  19719294-1-42) 
kápolna padlójának víz és hőszigetelése, újraburkolása, 
kápolna padcsere (10db pad, 2db kezdő pad), 
oltárrestaurálás. 

Támogatás összege:  21  millió  Ft 

3. Jó Pásztor Lelkészség 
(1089 Budapest,  Kálvária tér  22.;  képviselő: Khirer Imre lelkész; adószám:  19719287-1-

 

42) 
Kálvária téren köztéri megemlékező helyszín létrehozása. 

Támogatás összege:  8  millió  Ft 

4. Budapest  Tisztviselőtelepi Magyarok-Nagyasszonya Plébánia 
(1089 Budapest,  Bláthy Ottó  u. 22.;  képviselő: Vargha Miklós Péter plébános; adószám: 
19818771-1-42) 
Főkupola vörösréz borításának cseréje. 

Támogatás összege:  55  millió  Ft 

5. Jézus Társasága Alapítvány Jézus Szíve Templom 
(1085 Budapest, Maria  utca  25.;  képviselő: Palóczné Kovács Beáta kuratórium elnöke; 
adószám:  18064333-2-42) 
harangok pótlása 

Támogatás összege:  11  millió  Ft 

II.  A  beterjesztés indoka 

A  támogatási szerződések megkötése érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület  2019.  július 
4.  napi ülésén tárgyalja az előterjesztést. 



III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A Budapest-Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia  (1087 Budapest,  Kerepesi út  31-33.;  képviselő: 
Bajcsy Lajos esperes; adószám:  19818805-1-42)  támogatása  5  millió  Ft  összegben a  11107-01  cím 
működési cél és általános tartalék/egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalékon 
biztosított. 
A  Szent  Rita  Plébánia  (1081 Budapest,  Kun utca  5.;  képviselő: Tóth Kálmán esperes; adószám: 
19719294-1-42)  támogatása  21  millió  Ft  összegben a  11107-01  cím működési cél és általános 
tartalék/egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalékon biztosított. 
A  Jó Pásztor Lelkészség  (1089 Budapest,  Kálvária tér  22.;  képviselő: Khirer Imre lelkész; 
adószám:  19719287-1-42)  támogatása  8  millió  Ft  összegben a  11107-01  cím működési cél és 
általános tartalék/egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalékon biztosított. 
A Budapest  Tisztviselőtelepi Magyarok-Nagyasszonya Plébánia  (1089 Budapest,  Bláthy Ottó  u. 
22.;  képviselő: Vargha Miklós Péter plébános; adószám:  19818771-1-42)  támogatása  55  millió  Ft 
összegben a  11107-01  cím működési cél és általános tartalék/egyházak, egyházi közösségek 
támogatása céltartalékon biztosított. 
A  Jézus Társasága Alapítvány Jézus Szíve Templom  (1085 Budapest,  Mária utca  25.;  képviselő: 
Palóczné Kovács Beáta kuratórium elnöke; adószám:  18064333-2-42)  támogatása  11  millió  Ft 
összegben a  11107-01  cím működési cél és általános tartalék/egyházak, egyházi közösségek 
támogatása céltartalékon biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  42.  §  4.  pontja 
alapján az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-testület nem átruházható hatásköre, 
valamint a  13.§ (1)  bekezdés  7.  pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a 
kulturális örökség helyi védelme kerületi önkormányzati feladat. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. támogatja a  Budapest-Törökőri Kis Szent Teréz Plébániát  (1087 Budapest,  Kerepesi Út  31-33.; 
képviselő: Bajcsy Lajos esperes; adószám:  19818805-1-42) 5  millió  Ft  összegben csőtörés 
utáni vízellátás helyreállítása, felső templomtető ereszcsatorna cseréje, a sekrestye bejárati 
ajtajának cseréje, a főbejárat két oldalán található műkő virágtartók cseréje és a kivezető 
csatorna aknájának fedélcseréje érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

2. támogatja a Szent  Rita  Plébániát  (1081 Budapest,  Kun utca  5.;  képviselő: Tóth Kálmán esperes; 
adószám:  19719294-1-42) 21  millió  Ft  összegben a kápolna padlójának víz és hőszigetelése, 
újraburkolása, kápolna padcsere (10db pad, 2db kezdő pad), oltárrestaurálás érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

3. támogatja a Jó Pásztor Lelkészséget  (1089 Budapest,  Kálvária tér  22.;  képviselő: Khirer Imre 
lelkész; adószám:  19719287-1-42) 8  millió  Ft  összegben a Kálvária téren köztéri megemlékező 
helyszín létrehozása érdekében. 
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dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

dr. Sara Botond 
polgármester 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

4. támogatja a  Budapest  Tisztviselőtelepi Magyarok-Nagyasszonya Plébániát  (1089 Budapest, 
Bláthy Ottó  u. 22.;  képviselő: Vargha Miklós Péter plébános, adószám:  19818771-1-42) 55 
millió  Ft  összegben főkupola vörösréz borításának cseréje érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

5. támogatja a Jézus Társasága Alapítványt  (1085 Budapest,  Mária utca  25.;  képviselő: Palóczné 
Kovacs Beata  kuratórium elnöke; adószám:  18064333-2-42) 11  millió  Ft  összegben a Jézus 
Szíve Templom harangjainak pótlása érdekében. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

6. a határozat  1-4.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  11107-01  cím — kötelező 
feladat - működési cél és általános tartalék/egyházak, egyházi közösségek támogatása 
céltartalék előirányzatáról  100.000,0  e Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11105  cím — önként vállalt 
feladat — egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatára. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  4. 

7. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a költségvetés következő módosítása 

8. felkéri a polgármestert a határozat  1-5.  pontja szerinti támogatási szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  18. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Budapest, 2019.  június  26. 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és  me  bízásából: 
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