
 

P á l y á z a t i    f e l h í v á s 
Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány Kuratóriuma 

2022. 

 

 

 

Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki 

a Kuratórium által meghatározott 29.350.000 forint alapítványi vagyonra a Belváros-

Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának közigazgatási területén 

működő egyházi épületek rehabilitációjának támogatása érdekében. A Kuratórium 

fenntartja azt a jogot, hogy a teljes összeget nem osztja fel. 

 

A pályázat célja:  

Budapest V. kerületében meglévő egyházi épületek kulturális értékeinek megóvása és 

a műemlékvédelem elősegítése. 

 

Az összeg, amire pályázni lehet: 

A pályázó által benyújtott pályázatban a kért pályázati összeg nagysága maximum 

2.500.000 forint vissza nem térítendő támogatás lehet. Egy pályázat több pályázati 

célt is megjelölhet. 

 

A pályázat adatai: 

- a pályázó neve, címe 

- pályázati cél meghatározása 

- a megvalósítás költségvetése 

- a megvalósítás határideje 

- az igényelt támogatás összege 

- saját vagy egyéb külső forrás megnevezése 

- egyszámlaszáma 

- adószáma 

- építési engedélyhez kötött munka esetén a pályázat nyertesének az összeg 

folyósításához jogerős építési engedéllyel kell rendelkeznie. 

 

A pályázati felhívás megjelenése: 

- City Televíziós Műsorszolgáltató Kft. 

- Mai Belváros című újság 

- Belváros-Lipótváros Önkormányzatának hirdetőtáblája 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 

A pályázatnak 2022. június 03. 12 óráig kell beérkeznie. A határidőn túl érkezett 

pályázatokat a kiíró érvénytelennek tekinti. 

 

 



A pályázat címzettje, helye: 

- Balog Zoltán Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány 

Kuratóriumának elnöke 

- Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság 

1051 Budapest, V. ker. Erzsébet tér 4. IV. em. 407. (Garancsi Éva 872-7393) 

garancsi.eva@belvaros-lipotvaros.hu  

 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  
 

A pályázat elbírálására 2022. június 10 9.00 órakor kerül sor. 

 

 

A pályázók értesítése: 

A pályázat eredményéről a pályázók a Kuratórium döntését követő egy héten belül, 

értesítést kapnak. 

A Kuratórium nem köteles a döntését indokolni, az végleges és azzal szemben 

fellebbezésre nincs lehetőség. 

 

 

Az elszámolás rendje: 

Az elnyert pályázati összegek felhasználásáról a pályázónak a számlával igazolt tételes 

elszámolást 2022. december 15-ig kell benyújtania. Az elszámolás részletes 

szabályainak meghatározására a pályázóval megkötésre kerülő szerződésben kerül sor. 

Az elszámolás benyújtásának címzettje és helye megegyezik a pályázat benyújtásának 

címzettjével és helyével. 

Amennyiben a felhasználás a támogatott érdekkörén kívüli okból (pl.: hatósági 

engedély megadásának hiánya, időjárási probléma miatt, stb.) hiúsul meg,  az elmaradt 

program más időpontban történő megtartása, illetve a megjelölt céllal azonos, de más 

formában történő felhasználásának engedélyezését kérheti a Belváros-Lipótváros 

Egyházi Épületekért Közalapítvány Elnökétől.  

 

 

 

Budapest, 2022. május 12. 

 

 

 

 
Balog Zoltán 

                                                                                            elnök   
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Közalapítvány Kuratórium 
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