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JAVASLAT DÖNTÉSHEZ 

Déri Tibor polgármester részére 

 

Tárgy:  javaslat az újpesti egyházak működési támogatására 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az 7/2020. (II.28.) számú önkormányzati 

rendeletében az újpesti egyházak működési támogatására a 2020. évben 15 millió Ft-ot 

biztosított. 

Az Újpesten működő egyházak sokrétű társadalmi feladatot látnak el, főként az oktatás, a 

kultúra és a szociális ügyek területén. Ezek közül is kiemelkednek az egyházközségek által a 

különböző korosztályok számára szervezett ifjúsági táborok, programok, melyek a megpályázott 

működési támogatás jelentős részét alkotják. Ugyanilyen fontos egyházi tevékenység a karitatív 

munka. Jelentős szerep jut az egyházaknak a leszakadó társadalmi rétegek támogatásában, 

felzárkóztatásában. Újpest Önkormányzata ezért nagy tisztelettel és elismeréssel tekint a 

kerületben működő egyházak tevékenységére, amely a hitélet szervezésén túl, Újpest szellemi 

arculatát és kulturális életét is meghatározza. 

Mindezek tudatában, levélben kerestem meg az Újpesten működő egyházak képviselőit, 

kérve javaslataikat. 14 újpesti egyházközség számára küldtem ki a felhívást, működési 

támogatást 12 egyházközség kért. A 12 egyházközség beérkezett kéréseit és támogatásukat a 

mellékelt táblázat tartalmazza.  

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján a képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva - 

Közművelődési és Oktatási Bizottság feladat- és hatáskörében - meghozott ………/2020. (IV. 

…..) határozata az újpesti egyházak működési támogatásáról. 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59.§ (3) bekezdésében foglaltakra - úgy dönt, hogy a 

mellékelt táblázat szerinti összegekkel (összesen 700 000 Ft-tal) támogatja 2020-ban az újpesti 

egyházak működését 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 

hirdetett ki. 
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az egyedi 

döntést a Közművelődési és Oktatási Bizottságtól visszavonva, jóváhagyom a fenti döntés 

alapján kötendő megállapodások megkötését. 

 

Felelős: Bedő Katalin alpolgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 

Újpest, 2020.  

 

Háttéranyag az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályon megtekinthető. 
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A javaslatot készítette: Vesza Erzsébet osztályvezető és Horváth László ügyintéző 


