Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat és a nagyszámú kerületi egyház és egyházi szervezet között
hagyományosan jó a kapcsolat. Ennek fenntartása továbbra is fontos feladat, melynek az
egyházügyi tanácsnok az egyik szereplője. Az egyházak és az Önkormányzat között kialakult
kapcsolat intézményesült formáit működtetni szükséges, valamint az új és esetleges
feladatokat el kell végezni.
A tanácsnokká való választásom óta eltelt rövid idő alatt az alábbiakról tudok beszámolni:
Egyházügyi tanácsnokként az egyházak és érdekeik képviselete a polgármesteri vezetés felé:
egyeztetés Polgármester úrral. A kerületi vezetés viszonyának tisztázása az egyházak
irányába, a kerületi hivatali struktúrában az egyházi ügyek tisztázása. A hivatal egyházi
ügyekért felelős munkatársával egyeztetések, az eddigi struktúra, valamint az új vezetésű
önkormányzati struktúra áttekintése. Az egyházi támogatásokhoz kapcsolódó szerződések
figyelemmel kísérése, a támogatások kifizetésének, elszámolásainak támogatása. A kerületi
egyházi élet figyelemmel kísérése, meghívás esetén részvétel szertartásokon, programokon,
látogatás egyházi vezetőknél.
Kiemelt események:
- n ovemberben: Szent Imre plébánia búcsúja és kapcsolódó ünnepségek,
-

decemberben: adventi és a karácsonyi ünnepkör egyházi programjai, melyek közül
részvétel a nagyobb eseményeken,


· januárban: Ciszterci Rendalapítók ünnepe, farsangi bálok,
· m
 árciusban: nagyböjti események (hamvazószerda).
A helyi katolikus, protestáns és zsidó közösség egyházi életének nyomon követése.
Közreműködés, hogy a Házasság hete rendezvénysorozathoz kapcsolódó tájékoztató anyagok
az Önkormányzat honlapján, valamint az önkormányzati hirdetőtáblákon megjelenjenek.
Az Önkormányzat hagyományos újévi egyházi fogadásának szervezésében közreműködés. A
program összeállításában az előadó kiválasztásában, meghívásában való részvétel. A korábbi
évek hagyományaihoz híven egy előadás megtartására kértünk olyan személyt, aki az adott év
kiemelkedő egyházi történéseiről tájékoztat.
Idén szeptember 13-20. között Budapesten rendezik az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszust. A programokról, tervekről a folyamatok jelenlegi állapotáról és a kerületet
érintő lehetőségekről tartott tájékoztatót Farkas Balázs, a kongresszus egyik főszervezője. A

kongresszus a katolikus egyházban óriási ünnep, melyre több százezer zarándok, számos
egyházi és állami méltóság érkezhet a fővárosba. Ez az egész fővárost és így a kerületet is
érinti, melyre a szükséges felkészülés folyamatosan történik.
A 2020. évi költségvetés elfogadásának folyamatában és a Képviselő-testület ülésén is az
egyházi támogatások szinten tartására tettem kísérletet. Komoly problémának érzem, hogy az
Önkormányzat az eddigi támogatáshoz képest csak csökkentett összegben kívánja támogatni
az egyházakat. Megindult a rendelkezésre álló források elosztásának előkészítése.
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