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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2014. évben az egyházak
támogatására 15.400.000 Ft összeget fordított.
I. Az egyházak 2015. évben az alábbiak szerint nyújtották be támogatás iránti kérelmüket:
1. Budapest - Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia (1238 Budapest, Templom u.
111.) a templomhomlokzat belső oldalán lévő kápolnák falainak helyreállításával,
(vakolat leverés, szárítás, újravakolás) újrafestésével, a jelenleg is folyó templomfűtés
felújításával, és a már részben elkészült új villamoshálózat befejezésével szeretné a 250
éves templom patinás műemlék épületét nemcsak a hívők, hanem a lakosság és a kerület
számára is méltóvá tenni.
Mindezen beruházások mellett a templom, a plébánia és az Otthon Közösségi Ház
működési költségeihez is szeretné felhasználni a támogatási összeget.
A fenti célok megvalósításához kért támogatási összeg: 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió
forint.
2. Budapest – Soroksár Újtelep Szent István Plébánia (1237 Budapest, Szent László u.
149.) a fűtés (gázszámlák) és a plébánia működésével kapcsolatos számlák kifizetésével,
a kert karbantartásával, közösségi programok és rendezvények támogatásával, felújítási
munkálatokkal, táborok szervezésével, illetve a tető tegola borításának javításával, és a
közösségi termek festésével, (8 éve nem voltak festve) lehetőség nyílik a hitéleti
programok, a kulturális – és szabadidő és közösségépítő programok megvalósítására,
amelyekre szinte csak náluk van lehetőség.
A kért támogatási összeg 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint.
2014. december 8-án keltezett levelében a templom hangosítására kért támogatást a
plébánia.
2014. december 15-én kelt válaszlevelünkben arról tájékoztattuk, hogy a kért
támogatásról az egyházak pénzügyi támogatásánál dönt a tisztelt képviselő-testület.
2015. január 29-én kelt támogatási kérelmében megerősítést nyert, hogy a templom
hangosítására vonatkozó benyújtott kérelmük fennáll, de a fenti célok fontosabbak, ezért,
amennyiben a képviselő-testület támogatni tudja a hangosítást, azt a fenti összegen kívül
tegye.
Kért támogatási összeg: 1.300.000 Ft, azaz egymillió –háromszázezer forint.
3. Budapest - Soroksári Református Egyházközség (1239 Budapest, Hősök tere 11.)
szociális helyiség kialakításával (konyha, mellékhelyiség) felszerelésével és
berendezésével, az ifjúsági park kialakításával (parkosítással és fedett tér kialakítása
színpad kiépítésével, amely téliesíthető is,), valamint az egyházközség hivatalos
helyiségeinek (iroda, ifjúsági-és mellékhelyiség) felújításával szeretné a gyerekek,
fiatalok és a hívek részére a hitéletet a közösségi programok mellett méltóvá tenni.
Kért támogatási összeg: 4.600.000 Ft, azaz négymillió- hatszázezer forint.

4. Budapest – Soroksár Újtelepi Református Missziói Egyházközség (1237 Budapest,
Szent László u. 185.) az újtelepi református parókia építésének bejezési munkálataival
szeretné az ott élők hitéletét támogatni.
A kért támogatási összeg 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint.
5. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség (1204 Budapest, Ady Endre u. 89.) az Ősök
Fesztivál hangverseny, a Jubileumi Oratórium hangverseny, valamint a Soroksári
Evangélikusok Juniálisa (SEJ), gyermek, ifjúsági zenés rendezvények megszervezésével
szeretné nemcsak az evangélikusok, hanem a kerület lakosságát is megörvendeztetni.
A fenti rendezvények költségeiből a támogatási összegből a művészek díjait, technikai
költségeket, étkezéseket, szervezési és egyéb költségeket kíván finanszírozni.
A kért támogatási összeg: 1.100.000 Ft, azaz egymillió-egyszázezer forint.
Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntése meghozatalára. A
határozati javaslatokban szereplő, a „határozat 1. számú melléklete” kifejezésen jelen
előterjesztés 1. számú melléklete értendő.
Határozati javaslatok
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2015. (II.18.) határozata a Budapest – Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia
2015. évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Budapest-Soroksár Nagyboldogasszony Főplébániát …….….. Ft összeggel
támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: templomhomlokzat belső oldalán lévő
kápolnák falainak helyreállítása, templomfűtés felújítása, villamoshálózat befejezése,
valamint működési költség.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg
kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2015. február 27.

2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2015. (II.17.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 2015.
évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébániát …….….. Ft összeggel
támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: a fűtés (gázszámlák) és a plébánia
működésével kapcsolatos számlák kifizetése, a kert karbantartása, közösségi programok és
rendezvények, felújítási munkálatok, táborok szervezése, a tető tegola borításának javítása, a
közösségi termek festése. Ezen felül a templom hangosításának korszerűsítésére további
……………………….. Ft. támogatást biztosít.

A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg
kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2015. február 27.

3.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2015. (II.17.) határozata a Budapest - Soroksári Református Egyházközség 2015. évi
támogatásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Budapest - Soroksári Református Egyházközséget ……..Ft összeggel
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel szociális helyiség kialakítása (konyha,
mellékhelyiség), felszerelése és berendezése, ifjúsági park kialakítása (parkosítással és fedett
tér kialakítása színpad kiépítésével, amely téliesíthető is,), az egyházközség hivatalos
helyiségeinek (iroda, ifjúsági-és mellékhelyiség) felújítása.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg
kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2015. február 27.

4.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2015. (II.17.) Ök. határozata a Budapest-Soroksár–Újtelepi Református Missziói
Egyházközség 2015. évi támogatásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Budapest-Soroksár–Újtelepi Református Missziói Egyházközséget
…….….. Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: parókia építésének
befejezési munkálatai.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg
kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2015. február 27.

5.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2015. (II.17.) határozata a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség 2015. évi
támogatásáról:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2015. évben a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközséget …….….. Ft összeggel
támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: az Ősök Fesztivál hangverseny, a Jubileumi
Oratórium hangverseny, a Soroksári Evangélikusok Juniálisa (SEJ), gyermek, ifjúsági zenés
rendezvények és az ezekhez tartozó költségek.
A támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „Egyházak támogatása”
sora.
II. felkéri a Polgármestert a döntés közlésére az érintettel.
III. felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékeltét képező támogatási
szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a 3. pontba foglalt támogatási összeg
kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2015. február 27.
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslatok
elfogadása a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.)
önkormányzati rendelet 50. § n) pontja alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2015. február 2.

Juhász Mária
társadalmi kapcsolatokért felelős,
protokoll- és közbiztonsági referens
az előterjesztés készítője
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