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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletében 

20.000.000 Ft összegben került meghatározásra a kerületi egyházak támogatására fordítható 

keretösszeg. 

 

Az egyházak 2022. évben az alábbiak szerint nyújtották be támogatás iránti kérelmüket: 

 

1. Budapest — Soroksár Újtelep Szent István Plébánia (1237 Budapest, Szent László 

u. 149.) a kért támogatást fűtés díjára (gázszámlák), közüzemi díjakra, működési 

költségekre, eszközök beszerzésére, kert karbantartására, fejlesztésére, közösségi 

programok és rendezvények támogatására, évközi és nyári táborokra, karbantartási és 

felújítási munkálatokra a templomban és a plébánián, nagycsaládok és rászorulók 

közösségi programokban való részvételben való segítésére (pl. gyerek és családos 

táborokra) kívánja fordítani. 

A kért támogatási összeg: 5.500.000 Ft, azaz ötmillió-ötszázezer Forint.  

 

2. Budapest - Soroksári Református Egyházközség (1239 Budapest, Hősök tere 11.) 

a kért támogatást Gyermekek és fiatalok táboroztatására, közösségi programok és 

rendezvények szervezésére, konferencia-terem kialakítására, a gyermek – és ifjúsági 

munkához szükséges eszközök beszerzésére, valamint működésük biztosítására 

kívánják fordítani.  

A kért támogatási összeg: 3.500.000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer Forint.  

 

3. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség - Soroksári Evangélikus Plántáló 

Gyülekezete (1238 Budapest, Hősök tere 42.) a kért támogatást gyermek – és ifjúsági 

helyiség kialakítására, felszerelésére a templom alagsorában, a gyermekek és fiatalok 

mentális- fizikai- és szellemi fejlesztését célzó eszközök beszerzésére, gyülekezeti – és 

ökumenikusprogramok szervezésére: gyülekezeti nap, gyermektáborok, koncert, 

agapé, kirándulás, a bábcsoport, a konfirmandus csoport, a gyülekezet ének- és 

zenekarának programjaira, utazásaira, valamint előadások szervezésére, az 

istentiszteleti élethez kapcsolódóan audiovizuális eszközök beszerzésére kívánja 

fordítani.  

A kért támogatási összeg: 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió Forint. 

 

4. Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia (1238 Budapest, Templom u. 111.) a kért 

támogatást épületeik javítása, karbantartása, fejlesztése során végzendő egyes szakipari 

munkák elvégzésére (festő, asztalos, lakatos, villanyszerelési, gépészeti, burkoló, 

tetőfedő, kőműves, stb.), egyes adódó felújítási/engedélyezési tervek és szakértői 

vélemények  elkészítésére, a Kolumbárium fejlesztéséhez szükséges egyes szakipari 

munkák elvégzésére, liturgikus és templomi eszközök, ruhadarabok továbbá egyes 

textíliák, szőnyegek beszerzésére, templomi kivetítő és közvetítő kamerarendszer 

kialakítására, a templom és a plébánia fejlesztési munkálataihoz kapcsolódó 

szolgáltatások finanszírozására: takarítás, mosás, a templom és plébánia egyes 

közüzemi számláinak kifizetésére (villany, gáz) ; egyes külön adódó járulékos, kisebb 

restaurálási költségek finanszírozására kívánja fordítani. 

 



. 

A kért támogatási összeg: 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió Forint. 

 

5. Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.)  

a kért támogatást működési költségekre, közösségi programokra, kisebb felújításokra 

a templomban és a parókián, az egyházi iroda bútorainak és irodatechnikai 

berendezéseinek cseréjére kívánják fordítani. 

A kért támogatási összeg: 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió Forint.  

 

6. Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete (1075 Budapest, Síp u. 12.) a kért 

támogatást könyvek, imakönyvek vásárlására, a vallási hitélethez kapcsolódó szertartási 

előírások szerinti kegytárgyak vásárlására, a konyhai kóserság betartása érdekében 

konyhai eszközök, edények beszerzésére, a Zsinagóga karbantartására (pl. vízszerelés, 

beázás elhárítás utáni festés, fűtési rendszer karbantartása, légkondicionáló 

berendezések karbantartása), a soroksári zsidó temető gondnoki lakásába víz 

bevezetésére, illetve a villanyvezetékek cseréjére, soroksári zsidó temető 

karbantartására, kertészeti munkák elvégzésére (pld. virág, fűmag, tápoldat, gyomírtó), 

soroksári zsidó temető kerítésének állagmegóvása, soroksári zsidó temető mártír 

emlékmű felújítására kívánja felhasználni.   

A kért támogatási összeg: 700.000 Ft, azaz hétszázezer Forint.  

 

7. Budapest-Soroksár Újtelepi Református Missziói Egyházközség (1237 Budapest, 

Szent László u. 185.) a kért támogatást a gyülekezet működésével kapcsolatos számlák 

kifizetésére, a közösségi, kulturális programok és rendezvények finanszírozására, a 

nagycsaládok és rászorulók segítésére, a gyerekek és fiatalok táboroztatására, a  

templomkert kialakítására, a játszótér korszerűsítésére, parkosításra, kerítés építés 

folytatására, karbantartási és felújítási munkálatokra, a kültéri világítás kiépítésére, a 

biztonsági kamerarendszer kiépítésére, kertészeti eszközök, bútorok szőnyegekre, 

függönyökre és konyhai eszközökre, a templom hangosítástechnikai, valamint 

akusztikai környezetének kialakítására, könyvek beszerzésére.  kívánja felhasználni. 

A kért támogatási összeg: 5.000.000 Ft, azaz ötmillió Forint.  

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évben támogatásban részesült 

egyházak – a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia, a Budapest-Soroksári 

Református Egyházközség, a Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezet, a Soroksár 

Nagyboldogasszony Főplébánia, Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzete, a Soroksár 

Újtelepi Református Missziói Egyházközség – elszámolási kötelezettségüknek 

határidőben, maradéktalanul eleget tettek. 

 

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntése meghozatalára. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokban szereplő, 

„jelen határozat 1. számú melléklete” kifejezésen jelen előterjesztés l. számú 

(értelemszerűen aktualizált) melléklete értendő. 

 

 

 

 

 



1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2022. (III. 17.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Szent István Plébánia 

2022. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a Budapest-

Soroksár Újtelep Szent István Plébániát (a továbbiakban: Támogatott)  …… Ft, azaz ……. 

Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: 

Fűtés díjára (gázszámlák), közüzemi díjakra, működési költségekre, eszközök 

beszerzésére, kert karbantartására, fejlesztésére, közösségi programok és rendezvények 

támogatására, évközi és nyári táborokra, karbantartási és felújítási munkálatokra a 

templomban és a plébánián, nagycsaládok és rászorulók közösségi programokban való 

részvételben való segítésére (pl. gyerek és családos táborok).  

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” 

sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

 III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási        

 szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg   

 kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2022. (III. 17.) határozata a Budapest - Soroksári Református Egyházközség 2022. 

évi támogatásáról: 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a Budapest - 

Soroksári Református Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott) ...... Ft, azaz ……. 

Forint összeggel támogatja, melyet a következő célra használhat fel:  

Gyermekek és fiatalok táboroztatására, közösségi programok és rendezvények szervezésére, 

konferencia-terem kialakítására, a gyermek – és ifjúsági munkához szükséges eszközök 

beszerzésére, valamint működésük biztosítására 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” 

sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási        

szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg   

 kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

 

 

 

 



3. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2022. (III. 17.) határozata a Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség - Soroksári 

Evangélikus Plántáló Gyülekezet 2022. évi támogatásáról: 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a Pesterzsébeti 

Evangélikus Egyházközség - Soroksári Evangélikus Plántáló Gyülekezetet (a 

továbbiakban: Támogatott) ……... Ft, azaz ………. Forint összeggel támogatja, melyet a 

következő célokra használhat fel:  

Gyermek – és ifjúsági helyiség kialakítására, felszerelésére a templom alagsorában, a 

gyermekek és fiatalok mentális- fizikai- és szellemi fejlesztését célzó eszközök 

beszerzésére, gyülekezeti – és ökumenikus programok szervezésére: gyülekezeti nap, 

gyermektáborok, koncert, agapé, kirándulás, a bábcsoport, a konfirmandus csoport, a 

gyülekezet ének- és zenekarának programjaira, utazásaira, valamint előadások 

szervezésére, az istentiszteleti élethez kapcsolódóan audiovizuális eszközök beszerzésére. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” 

sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

 III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási  

 szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg  

 kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

 
 

4. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2022. (III. 17.) határozata Soroksár Nagyboldogasszony Főplébánia (1238 

Budapest, Templom u. 111.) 2022. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a Soroksár 

Nagyboldogasszony Főplébániát (a továbbiakban: Támogatott) ….. Ft, azaz …….. Forint 

összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel:  

Épületeik javítása, karbantartása, fejlesztése során végzendő egyes szakipari munkák 

elvégzésére (festő, asztalos, lakatos, villanyszerelési, gépészeti, burkoló, tetőfedő, kőműves 

stb.), egyes adódó felújítási/engedélyezési tervek és szakértői vélemények elkészítésére,  

a Kolumbárium fejlesztéséhez szükséges egyes szakipari munkák elvégzésére, liturgikus és 

templomi eszközök, ruhadarabok továbbá egyes textíliák, szőnyegek beszerzésére, 

templomi kivetítő és közvetítő kamerarendszer kialakítására, a templom és a plébánia 

fejlesztési munkálataihoz kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására: takarítás, mosás, a 

templom és plébánia egyes közüzemi számláinak kifizetésére (villany, gáz); egyes külön 

adódó járulékos, kisebb restaurálási költségek finanszírozására. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” 

sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

 III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási        

 szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg   



 kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

 

5. 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2022. (III. 17.) határozata a Pesterzsébeti Görög Katolikus Egyházközség 2022. évi 

támogatásáról 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata .2022. évben a Pesterzsébeti 

Görög Katolikus Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott) ….. Ft, azaz ……… Forint 

összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: 

Működési költségekre, közösségi programokra, kisebb felújításokra a templomban és a 

parókián, az egyházi iroda bútorainak és irodatechnikai berendezéseinek cseréjére. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” 

sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

 III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási        

 szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg   

 kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

 

 

6. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2022. (III. 17.) határozata a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetének 2022. 

évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a Budapest-Soroksár 

Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzetét …… Ft, azaz …… Forint összeggel támogatja, 

melyet a következő célokra használhat fel: 

Könyvek, imakönyvek vásárlására, a vallási hitélethez kapcsolódó szertartási előírások 

szerinti kegytárgyak vásárlására, a konyhai kóserság betartása érdekében konyhai 

eszközök, edények beszerzésére, a Zsinagóga karbantartására (pl. vízszerelés, beázás 

elhárítás utáni festés, fűtési rendszer karbantartása, légkondicionáló berendezések 

karbantartása), a soroksári zsidó temető gondnoki lakásába víz bevezetésére, illetve a 

villanyvezetékek cseréjére, soroksári zsidó temető karbantartására, kertészeti munkák 

elvégzésére (pld. virág, fűmag, tápoldat, gyomírtó), soroksári zsidó temető kerítésének 

állagmegóvása, soroksári zsidó temető mártír emlékmű felújítására. 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” 

sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

 III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási        

 szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg   

 kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  



Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

 

 

7. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

...../2022. (III. 17.) határozata a Budapest-Soroksár Újtelep Református Misszió 

Egyházközség 2022. évi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2022. évben a Budapest-Soroksár 

Újtelep Református Misszió Egyházközséget (a továbbiakban: Támogatott)  …… Ft, azaz 

………. Forint összeggel támogatja, melyet a következő célokra használhat fel: 

A gyülekezet működésével kapcsolatos számlák kifizetésére, a közösségi, kulturális 

programok és rendezvények finanszírozására, a nagycsaládok és rászorulók segítésére, a 

gyerekek és fiatalok táboroztatására, a  templomkert kialakítására, a játszótér 

korszerűsítésére, parkosításra, kerítés építés folytatására, karbantartási és felújítási 

munkálatokra, a kültéri világítás kiépítésére, a biztonsági kamerarendszer kiépítésére, 

kertészeti eszközök, bútorok szőnyegekre, függönyökre és konyhai eszközökre, a templom 

hangosítástechnikai, valamint akusztikai környezetének kialakítására, könyvek 

beszerzésére.  

A támogatás forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyházak támogatása” 

sora. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

III. felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat 1. számú mellékletét képező támogatási        

 szerződés aláírására azzal, hogy annak tartalmától — a 3. pontban foglalt támogatási összeg   

 kivételével — az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester.  

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére: 2022. április 17. 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A 

határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2022. március 1. 

 

 

 

 Jeszenszky Rózsa       Bese Ferenc 

          civil- és sportreferens                polgármester 

       az előterjesztés készítője                    előterjesztő 

         

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Támogatási szerződés mintája 

2. számú melléklet: Egyeztető lap 

3. számú melléklet: Összefoglaló táblázat a 2021. évi támogatások és a 2022. évi igényelt 

támogatások összegéről 



 


