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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Tárgy: támogatás nyújtása a Szociális Missziótársulat fenntartásában működő Farkas Edit 

Katolikus Szeretetotthon részére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Pályi Lászlót 1996-ban nevezték ki az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébániára plébánosnak.  

Kinevezését követően elődje, dr. Molnár János által megkezdett munkát folytatta mind a templom, mind a 

plébánia felújítása tekintetében. Közösségépítő tevékenysége irigylésre méltó volt. Nagy elismerésnek 

örvendett baba-mama klubja. Támogatásával jött létre a Szent Anna Óvoda és a ma már nem létező Páli 

Szent Vince Katolikus Szakképző Iskola. A templom rekonstrukciójának folytatásaként felújíttatta a 

tornyot, felszereltette a toronyórákat, bearanyoztatta a torony keresztjét. Szervezőmunkájának 

eredményeként elkészült az orgona. Felismerve a templom jó akusztikáját, Pályi László rendszeresen 

szervezett hangversenyeket, amelyeken a helyi Laudate kóruson kívül neves énekkarok is felléptek, 

gazdagítva a város kulturális programját. Kezdeményezte, hogy Újpesten állítsanak fel Wass Albert-

szobrot, amelynek a templom kertjében helyet is adott, és amelyet 2008. szeptember 28-án avattak fel. 

Pályi atya elszántan dolgozott a templom és környezete felújításán: a templomkertben játszótér, 

sportolásra alkalmas tér, agapék rendezésére alkalmas szaletli és tűzrakóhely épült. Aktív közéleti 

tevékenységet is folytatott. Az újpesti közösségi rendezvények, táblaavatások, szoborleleplezések, a 

városi ünnepségek állandó résztvevője volt. Rendszeresen szervezett zarándoklatokat, nem egyszer a 

határon túlra is. Erdélyi útjai során Újpest követeként is fellépett.  

2011. évben Újpest Díszpolgára címben részesült. 
 

Pályi László atya megromlott egészségi állapotára tekintettel ápolásra szorul. A Szociális Missziótársulat 

fenntartásában működő Farkas Edith Katolikus Szeretetotthonban (1013 Budapest, Krisztina krt. 61/a) vár 

emelt szintű elhelyezésre.  

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 3,5 MFt támogatás nyújt az Intézmény részére. Pályi László 

atya megtakarítással nem rendelkezik. 

Javaslom a tisztelt Képviselő-testület részére, hogy Önkormányzatunk 1.000.000 Ft támogatást nyújtson 

Pályi László elhelyezéséhez.  
 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 

Missziótársulat fenntartásában működő Farkas Edith Katolikus Szeretetotthon részére a Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont költségvetéséről 

és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklet 

egészségügyi és szociális ágazati tartalék alatt megjelölt keretből 1.000.000 Ft támogatást nyújt 

Pályi László atya elhelyezéséhez. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás 

aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budapest, 2016. szeptember 28. 

 

Wintermantel Zsolt  


