
B E SZ Á M O L Ó

a Bethlen Gábor Alap által támogatott szabadtéri oltár felújításáról

(Támogatás száma: EGYH-KCP-20-P-0122)

A Kisbazilika egyházközössége kiemelt figyelmet fordít az 1899-ben felszentelt műemlék
jellegű templomépület és a hozzá tartozó beltéri, valamint kültéri műtárgyak folyamatos
megóvására, felújítására. A hitéleti feladatok ellátásán túl a templom épületének, illetve az
ahhoz tartozó szabadtéri oltárnak a megóvása, karbantartása folyamatos feladatot ró a
Kisbazilika vezetőjére és az egyházközségre.

A templomkertben található szabadtéri oltár (grotta) építményének a megújulása műszakilag
már nem volt tovább halasztható. A megújításában segítésünkre volt a Bethlen Gábor Alap,
mely a Kisbazilika részére 3 000 000 ft. vissza nem térítendő támogatásával lehetővé tette a
rég óta esedékessé vált szabadtéri oltár felépítményének felújítását. A munkálatok magában
foglalták a felépítmény új fazsindellyel való teljes fedését, a faszerkezet gombavédelmét,
valamint festését. Fentieken kívül a tetőszerkezet egyes elkorhadt szarufáinak részbeni
kicserélésére, csonkolására, tetőlécek javítására, konzerválására, továbbá
gombavédelmére, rovarölő kezelésér és lefestésére is sor került. Az építési munkálatok alatt
új bádogozást kapott az oltár fölötti tetőszerkezete, valamint a vízelvezetés megoldása is
szakszerűen rendeződött. A BGA által nyújtott támogatásból a kültéri oltár ismét régi
pompájában ragyog, amely mind az egyházközség mind az évről évre Máriaremetére
zarándokló hívek sokaságának nagy örömére szolgál. Reményeink szerint eme szép megújult
építmény még hosszú évekig fogja szolgálni a Máriaremetére látogató zarándokok és az
egyházközség híveinek kiterjedt közösségét.

2022. Január 27.

Esterházy László

Kanonok
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ikt.sz.: …………….……………….

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Egyházi és nemzetiségi egyedi támogatásokhoz

Kedvezményezett adatai:
Kedvezményezett neve: Kisboldogasszony Bazilika Plébánia Máriaremete

Kedvezményezett címe: 1029 Budapest, Templom kert 1.

Támogatás azonosítószáma: EGYH-KCP-20-P-0122

A támogatás célja1: Máriaremetei Szabadtéri Oltár felújítása

Támogatási összeg (Ft)2: 3 000 000,- Ft.
Kapcsolattartó neve:Elérhetősége (tel., e-mail): Esterházy László kanonok, 1029 Budapest, Templomkert  1.

Tel: + 36 1 376 5323, Mobil: + 36 30 956 1825
E-mail: remetey@t-online.hu

1. A megvalósult támogatott tevékenység (projekt/beruházás/program) bemutatása:

A Kisbazilika egyházközössége kiemelt figyelmet fordít az 1899-ben felszentelt műemlék jellegű

templomépület és a hozzá tartozó beltéri, valamint kültéri műtárgyainak folyamatos megóvására,

felújítására. A Támogató által a Kisbazilika részére megítélt támogatási összeget a szerződésben

foglaltaknak megfelelően a templomkertben lévő szabadtéri oltár felépítményének felújítására

fordítottuk. A munkálatok magában foglalták a felépítmény új fazsindellyel való teljes fedését, a

faszerkezet gombavédelmét, valamint festését. Fentieken kívül a tetőszerkezet egyes elkorhadt

szarufáinak részbeni kicserélésére, csonkolására, tetőlécek javítására, konzerválására, továbbá

gombavédelmére és rovarölő kezelésére, lefestésére is sor került. Az építési munkálatok alatt új

bádogozást kapott az oltár fölötti tetőszerkezete, valamint a vízelvezetés megoldása is szakszerűen

rendeződött, mely reményeink szerint hosszú évekig fogja szolgálni a Máriaremetére látogató hívek

közösségét.

1 a támogatói okiratban /támogatási szerződésben nevesített támogatási cél
2 a támogatói okiratban / támogatási szerződésben nevesített támogatási célra megítélt támogatás teljes összege
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2. A támogatott tevékenység (projekt/beruházás/program) jelentőségének, hatásának
bemutatása. A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségek
teljesítésének bemutatása (pl. logó használat, támogatói tábla elhelyezése,
sajtómegjelenés stb.). A támogatott tevékenység eredményei, utókommunikációja,
jövőbeni tervek bemutatása:

A Kisbazilika épületénnek fenntartása, illetve az ahhoz tartozó szabadtéri oltárnak a megóvása,

karbantartása folyamatos feladatot ad az egyházközségnek. A szabadtéri oltár (grotta) építményének a

megújítása mér rég óta esedékessé vált, műszakilag nem volt tovább halasztható. A BGA által nyújtott

támogatásból a kültéri oltár ismét régi pompájában ragyog, amely mind az egyházkerület hívei mind az

évről évre Máriaremetére zarándokló hívek sokaságának nagy örömére szolgál. A grotta megújulása

alkalmából Szentmisén mondtuk köszönetet, amelyről a Kisbazilika honlapján, illetve a Remetei

Hírmondó újságban tudósítottunk.  A Támogató logóját a Kisbazilika honlapján lévő beszámolóban

feltüntettük.

3. Amennyiben a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatói
okirat/támogatási szerződés módosítását nem igénylő változások történtek, kérjük
ennek leírását és indoklását (pl. költségsorok közti eltérések, esetleges fel nem
használt támogatásból eredő részbeni visszafizetések feltűntetését stb.):-

4. Kérjük, nyilatkozzon az alábbiakról:a) a támogatott tevékenység megvalósításának vonatkozásában – az irányadó hazai jogszerint – közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett volt-e:igen / nem(amennyiben igen, az ellenőrzés alá vont számlákhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásalapján megkötött szerződés(ek) esetében a piaci ár igazolása érdekében aközbeszerzési eljárás eredményéről készült jegyzőkönyv hitelesített másolatátszükséges benyújtani.)b) a támogatással érintett beruházás KÁBER adatszolgáltatásra kötelezett volt-e:(ÁSZF 12.4 pont: építésiengedély-köteles, valamint a bruttó 20 millió forintos bekerülésiértéket meghaladó nem építésiengedély-köteles építési beruházás esetén kötelező)
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igen / nem(amennyiben igen, a bejelentési kötelezettség teljesítését a KÁBER-ből kinyomtatott igazolásbeküldésével igazolni kell)c) a támogatással érintett beruházás építési engedély köteles volt-e:igen / nem(amennyiben igen, kérjük az engedély hitelesített másolatát is beküldeni.)d) a támogatással érintett beruházás megvalósításához szükséges-e használatba-vételi
engedély: igen / nem(amennyiben igen, kérjük az engedély hitelesített másolatát is beküldeni.)e) igénybe vett-e pénzügyi és/vagy teljesítési közreműködőt a támogatott tevékenységmegvalósításához: igen / nem(amennyiben igen, kérjük a pénzügyi és/vagy a teljesítési közreműködővel kötöttmegállapodás eredeti példányát is beküldeni.)

Amennyiben a támogatott tevékenység több beruházást is magába foglalt, kérjük mindegyikrevonatkozóan beküldeni a fenti dokumentumokat.
5. A dokumentációba foglalt mellékletek felsorolása (fotó, sajtómegjelenések, honlap,

közösségi portál vagy on-line tárhelyek linkjeinek bemásolása stb.):fotók, sajtómegjelenés, honlap
A beszámoló elfogadásához szükséges minden további dokumentumot a vonatkozó

útmutatónak megfelelően szükséges benyújtani.Kelt: Budapest, 2022. január 27. …………………………………………………Kedvezményezett hivatalos képviselője,vagy az általa meghatalmazott személyaláírásaP.h.Kérjük, hogy a szakmai beszámolót a pénzügyi elszámolás összesítőjével együtt 1 eredetipéldányban - ajánlott küldeményként - az alábbi levelezési címre beküldeni szíveskedjenek:
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Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság1253 Budapest, Pf. 52Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a támogatás azonosítószámát.
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1. A bizonylat 
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9. Bizonylat 
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terhére 
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(záradékolás 
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11. A felhasznált 
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előírásra került)
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14. A 

pénzügyi 

teljesítés  
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1. D Assis-2020-32 számla
ASSIS-Trade Alpintechnika 

Kft.
12629408-2-13 2020.12.29. 2020.12.23.

Zsindelytetős sazbadtéri oltár 

felújítása
4 614 000 5 859 780 3 000 000 0 2021.01.04.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

4 614 000 5 859 780 3 000 000 0

Kelt: Budapest, 

2022. 09.08.
Alulírott nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről előzetesen meggyőződtem. Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, 

valamint a pénzügyi és számviteli szabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatási szerződésben / támogatói okiratban foglalt célra történő felhasználását igazolom. Kijelentem, hogy az itt 

elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetem.

Összesen

Kérjük, ne feledje, hogy az Útmutatóban megadottak szerint az Alapkezelő jelen Összesítő alapján hatorozza meg, hogy mely számviteli bizonylatokat kéri be ellenőrzésre. 

A pénzügyi elszámolás papír alapú dokumentumait a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Egyházi támogatások osztálya posta címére - ajánlott küldeményként - kell benyújtani: 1253 Budapest, Pf. 52. A borítékon kérjük tüntesse fel a 

támogatás azonosítószámát!

Költségvetési sor 

megjelölése

Kedvezményezett képviselőjének, vagy az 

általa meghatalmaztott személy aláírása

P.h.

Sor-

szám

Támogatás célja: Máriaremetei Szabadtéri Oltár felújítása

1 Kiadást igazoló bizonylat típusa, különösen: számla, bérkifizetési összesítő, számlakivonat 

Összesítő

Kedvezményezett neve:

Azonosító szám:

Támogatási összeg (Ft):

Felhasznált támogatási összeg (Ft):

Kiadást igazoló számviteli bizonylat

Kisboldogasszony Bazilika Plébánia Máriaremete

EGYH-KCP-20-P-0122

Fel nem használt/ lemondott összeg (Ft):

3 000 000

3 000 000

0

1. oldal, összesen: 1










