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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2015. évben az egyházak
támogatására 24.000.000 Ft összeget fordított.
I. Az egyházak 2016. évben az alábbiak szerint nyújtották be támogatás iránti kérelmüket:
1. 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 (nagycsaládok és rászorulók segítése a közösségi
programokon), illetve a tető tegola borításának javításával, és a közösségi termek
festésével, (8 éve nem voltak festve).
A fenti célokra 5.000.000 Ft támogatásra nyújtotta be kérelmét az plébánia plébánosa.
Továbbá szükséges kamerarendszer felállítása a templomban, melynek felállításához
1.500.000 Ft-ra lenne szükség, valamint a templom belső festését 2.500.000 Ft-ból
tudnák megvalósítani, valamint a jelenleg építés alatt álló közösségi terem befejezésére
5.000.000 Ft támogatásra lenne szüksége a plébániának.
A kért támogatási összeg így összesen: 14.000.000 Ft, azaz tizennégymillió forint.
2. Budapest - Soroksári Református Egyházközség (1239 Budapest, Hősök tere 11.) A
kért támogatás segítségével a templom- és gyülekezeti helyiségek karbantartását,
felújítását szeretnék megvalósítani, valamint a gyülekezeti életet segítő eszközöket
kívánják beszerezni, továbbá rendezvények, programok szervezésére, valamint a
plébánia, templom működési költségeire kívánják fordítani a kapott támogatási
összegből.
Kért támogatási összeg: 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint.
3. Budapest – Soroksár Újtelepi Református Missziói Egyházközség (1237 Budapest,
Szent László u. 185.) az újtelepi Református Gyülekezeti Központ részét képező
lelkészlakás (parókia) a tervek szerinti teljes elkészítését - külső vakolás, teraszok
megépítése, külső világítás kiépítése, fűtésrendszer bővítése, valamint a vendégszoba
és az ahhoz tartozó lépcsőház, előtér és fürdőszoba - szeretné finanszírozni a kért
támogatási összegből.
A kért támogatási összeg 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint.
4. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség (1204 Budapest, Ady Endre u. 89.)
rendezvények szervezésére, valamint eszközök – teremvetítő, fejmikrofonok, színes
nyomtató – beszerzésére szeretné fordítani a kapott támogatást.
A kért támogatási összeg: 3.200.000 Ft, azaz hárommillió-kettőszázezer forint.
5. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete (1075 Budapest, Síp u. 12.) az áprilisban
elkezdődő új zsinagóga felszerelését szolgáló berendezési tárgyak beszerzésére szeretné
fordítani a kapott támogatási összeget.
A kért támogatási összeg: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint.
A Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete (1075 Budapest, Síp u. 12.) által benyújtott
támogatási kérelem kapcsán tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kérelmező
2014. évi támogatási kérelmére hozott 60/2014. (II. 18.) határozat végrehajtási határideje –
kérelmére - többször módosításra került, s így a 2014. évi támogatás elszámolási határideje a
6/2016. (I.19.) határozat alapján 2016. december 31.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület e tény ismeretében hozza meg döntését az újabb
támogatási kérelem elbírálásáról.
Budapest - Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia (1238 Budapest, Templom u. 111.)
nevében Szerencsés Zsolt tb. kanonok, érdemes esperes, plébános köszönetet mondott az eddigi
támogatásokért, amelyekkel sikerült a környék legrégibb, 250 éves épületének karbantartását és
megújulását folytatni. Ez évben önkormányzati támogatásra nem tart igényt.
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
…../2016. (II.19.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 2016.
évi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. 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 kifizetésére, a kert karbantartására, közösségi programokra
és rendezvényekre, felújítási munkálatokra, táborok szervezésére, a tető tegola borításának
javítására, közösségi termek festésére, kamerarendszer felállítására, a templom belső
festésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2016. 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: 2016. március 30.

2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (II.19.) határozata a Budapest - Soroksári Református Egyházközség 2016. évi
támogatásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Budapest - Soroksári Református Egyházközséget ……..Ft összeggel
támogatja, melyet az alábbi célra használhat fel: templom- és gyülekezeti helyiségek
karbantartására, felújítására, eszközök beszerezésére, rendezvények, programok szervezésére,
működési költségekre.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2016. 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: 2016. március 30.

3.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (II.19.) Ök. határozata a Budapest-Soroksár–Újtelepi Református Missziói
Egyházközség 2016. évi támogatásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Budapest-Soroksár–Újtelepi Református Missziói Egyházközséget
…….….. Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: lelkészlakás (parókia) a
külső vakolására, teraszok megépítésére, külső világítás kiépítésére, fűtésrendszer bővítésére,
vendégszoba és az ahhoz tartozó lépcsőház, előtér és fürdőszoba építésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2016. 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: 2016. március 30.

4.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (II.19.) határozata a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség 2016. évi
támogatásáról:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I, 2016. évben a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközséget …….….. Ft összeggel
támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: rendezvények szervezésére, eszközök –
teremvetítő, fejmikrofonok, színes nyomtató – beszerzésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2016. 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: 2016. március 30.

5.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (II.19.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 2016. évi
támogatásáról
A Képviselő-testül t úgy dönt, hogy
I. 2016. évben a Budapest-Soroksár Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét…….…..
Ft összeggel támogatja, melyet az alábbiakra használhat fel: az áprilisban elkezdődő új
zsinagóga felszerelését szolgáló berendezési tárgyak beszerzésére.
A támogatás forrása az Önkormányzat már elfogadott és hatályba lépett 2016. 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: 2016. március 30.
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, 2016. január 30.

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