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1/2005. sz. EGYHÁZKERÜLETI SZABÁLYRENDELET 

a külső szervezetek által kiírt építési pályázatok egyházkerületi 

támogatásának eljárási rendje1 

 

Ezen eljárási rend célja, hogy szabályozza a nem egyházi jogi személyek által kiírt 

pályázatokon történő részvétel rendjét és a Tiszántúli Református Egyházkerület által nyújtott 

támogatások odaítélésének feltételeit és eljárási szabályait.  

 

I. A támogatás formái 

 

I/1. Az egyházi tulajdonban lévő épületek felújítására, átalakítására vagy új épületek 

építésére kiírt pályázatok benyújtásához az Egyházkerület Elnöksége részéről elvi 

támogató nyilatkozat kiadása szükséges. 

 

I/2. a) Amennyiben a kiíró egyházi tulajdonú épületre jelzálogjog bejegyzését kívánja 

meg, úgy - a jelzálog garanciájának kiváltására - kezességvállalási nyilatkozat 

igényelhető. 

b.) A kezességvállalási nyilatkozat kiadásával az Egyházkerület Elnöksége deklarálja 

egyetértését a pályázatban megjelölt céllal, anyagi és erkölcsi felelősséget vállal e cél 

megvalósításáért. 

 

I/3. A pályázati önerő kiegészítésére és a pályázatok műszaki előkészítésére az 

Egyházkerülettől pénzügyi támogatás is igényelhető. 

 

I/4. A kezességvállaló nyilatkozat és pénzügyi támogatás együttesen is kérelmezhető.  

 

II. A kérelmező 

 

II/1. Támogatási kérelmet a Tiszántúli Református Egyházkerület kebelébe tartozó 

egyházközség, egyházmegye, önálló jogi személyiséggel bíró egyházi intézmény, 

egyházi jellegű civil szervezet és egyházi tulajdonban álló gazdasági szervezet 

terjeszthet elő. 

II/2. Nem önálló jogi személyiségű intézmény esetén a kérelmező a fenntartó lehet. 

II/3. A kérelmet előterjesztheti az II/1-2-ben meghatározottak egyházi felettese is. 

II/4. A kérelmezőnek igazolni kell, hogy a pályázattal érintett ingatlan a tulajdonában van, 

illetőleg nyilatkozni kell arról, hogy a megvalósítandó létesítmény tulajdonába kerül. 

 

III. A támogatási kérelem tartalma 

 

III/l. Az Egyházkerület elvi támogatására, kezességvállalási nyilatkozatára és/vagy 

pénzügyi támogatására vonatkozó kérelmet - a szolgálati út betartásával - a felettes 

egyházi szerv véleményezésével az Egyházkerület Elnökségéhez kell előterjeszteni.  

III/2. A pályázó által benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell: 

a.) a pályázat és a kiíró megnevezését, a pályázat rövid bemutatását, a pályázat 

határidejét 

b.) a pályázati cél indoklását 

c.) a munka tervdokumentációját 

 
1 Az eljárási rendet a 12/2005.03.10.ET határozat állapította meg és a 40/2005.11.25.KGY határozattal vált 

szabályrendeletté. Módosította a 12/2007.10.11 KGY határozat. 
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d.) a pályázati kiírásnak megfelelő részletességű költségvetést 

e.) a tulajdonosi önrész pénzügyi fedezetének igazolását vagy támogatási kérelme 

indoklását 

f.) a munka megvalósításának műszaki és pénzügyi ütemezését 

g.) a tulajdonos, pályázó felelősségvállalási nyilatkozatát 

 

IV. A támogatási kérelem elbírálása 

 

IV/1. Az Egyházkerület Elnöksége a támogatási kérelem beérkezését követő 8 napon belül 

megvizsgálja, hogy a kérelem az eljárási rend szerint előírt követelményeknek 

megfelel-e. Amennyiben a kérelemben formai hiányosságot észlel, úgy azt határidő 

megjelölésével hiánypótlásra visszaadja. Ha a kérelmező a határidőt elmulasztja, vagy 

ismételten hiányosan adja be, úgy az Elnökség a kérelmet elutasítja.  

IV/2. Ha a kérelem a formai követelményeknek megfelel, az Elnökség azt a támogatás 

szakmai feltételeinek véleményezése érdekében az Egyházkerületi Építész Irodának és 

az Egyházkerületi Vagyonbizottságnak kiadja.  

IV/3. Egyházkerületi Építész Iroda műszaki, műemlékvédelmi szakmai szempontból 

véleményezi a benyújtott pályázatokat. 

IV/4. Az Egyházkerületi Vagyonbizottság megvizsgálja, hogy a pályázati projekt a 

kérelemben előterjesztett módon és Egyházkerület által adandó támogatással 

pénzügyileg kivitelezhető és gazdaságosan megvalósítható-e. Különös tekintettel 

vizsgálnia kell, a pályázati önerő rendelkezésre állását, illetve biztosításának 

lehetőségét. Egyházkerületi kezességvállalás esetén véleményezni kell az ezzel járó 

kockázatot. 

IV/5. Egyházkerületi kezességvállaló nyilatkozat kiadásához az Elnökség - az általa 

meghatározott tartalommal - viszontnyilatkozatot kérhet, amely biztosítékul szolgál a 

pályázó által vállalt kötelezettség teljesítéséhez.  

IV/6. A Vagyonbizottságnak vizsgálnia kell a viszontnyilatkozatba foglalt 

kötelezettségvállalás végrehajthatóságát.  

IV/7. A szakértő, véleményező testületek a pályázóktól további információkat kérhetnek, 

helyszíni szemlét, személyes egyeztetést tarthatnak. A felkérés kézhezvételét követő 

15 napon belül kötelesek megindokolt véleményüket az Egyházkerület Elnökségéhez 

írásban eljuttatni. 

IV/8. Az Egyházkerület Elnöksége a szaktestületek véleményét fegyelembe véve, a 

hiánytalan kérelem beérkezését követően, legkésőbb 30 napon belül dönt a benyújtott 

kérelem támogatásáról vagy annak elutasításáról.  

IV/9. Az Egyházkerület Elnöksége a jelen eljárási rend szerint benyújtott kérelmek alapján 

csak a megalapozott, szakmailag indokolt, a pályázati kiírás tartalmának megfelelő, 

korrekt pénzügyi háttérrel rendelkező és reális költségvetéssel alátámasztott 

pályázatokat támogatja. 

IV/10. Az Elnökség a döntéséről írásban értesíti a kérelmezőt.  

IV/11. A támogatott a pályázat elbírálása után köteles az eredményről az Egyházkerület 

Elnökségét tájékoztatni.  

IV/12. A pályázat megvalósulási folyamatát az Elnökség megbízásából az Építési Iroda és a 

Vagyonbizottság ellenőrizheti.  

IV/13. A pályázati projekt lezárását követő 30 napon belül a pályázónak be kell számolni a 

megvalósulásról és támogatás felhasználásáról. 
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V. Az eljárási rend megszegésének következményei 

 

V/1. Amennyiben a pályázó jelen eljárási rendet megszegi, az Elnökség a pályázót a 

pályázati támogatásból kizárhatja. 

V/2. Valótlan, megtévesztő adatok közlése vagy a vállalt anyagi fedezet nem teljesítése 

fegyelmi felelősséget von maga után. 

 

VI. A pályázati támogatás anyagi fedezete 

 

VI/1. Az Egyházkerület a külső szervek által kiírt pályázatokon történő részvétel anyagi 

támogatására 2005-től Pályázati Önerő Támogatási Alapot hoz létre.  

VI/2. Az Egyházkerület az évi költségvetésben határozza meg e keret nagyságát.  

VI/3. Az Egyházkerület Elnökség a támogatásokról csak a Támogatási Alapban lévő összeg 

mértékéig dönthet.  

VI/4. Az Elnökség a jelen eljárási rend alapján meghozott határozatairól az Egyházkerületi 

Tanácsnak köteles beszámolni. 

 

VII. Hatálybalépés 

 

Jelen eljárási rendet az Egyházkerületi Tanács 12/2005.03.10.ET. sz. határozatával fogadta el 

és az elfogadás napjától lép hatályba.2  

 

 

12/2007.10.11 KGY 

HATÁROZAT 

 

Az Egyházkerületi Közgyűlés egyhangúlag úgy dönt, hogy az Egyházkerületi Tanács 

12/2005.03.10.ET. sz. határozatával elfogadott építési pályázati szabályozásban az 

elszámolási módja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 

 

„Az egyházkerületei építési pályázatok elszámolásához minden esetben csatolni kell az 

illetékes egyházmegye nyilatkozatát is, melyben az egyházmegye tanúsítja, hogy a pályázatban 

megjelölt valamennyi építési munka megvalósult.” 

 
 

 
2 A 40/2005.11.25.KGY határozat alapján az eljárásrend szabályrendeletként 2006. január 01. napjától hatályos. 


