
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1.
Áht azonosító
Címnév
Alcímnév
Jogcím-
csoport-név
Jogcímnév
Előirányzat célja
Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának módja
Támogatási előleg
Rendelkezésre bocsátás módja
Visszafizetés határideje
Biztosíték
Kezelőszerv
Lebonyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
2.
387051
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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2/1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
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2/1/3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
a.) Az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása céljából az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi fenntartású, hitéleti és egyéb feladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre az előirányzat biztosít forrást. A támogatást műemlék és nem műemlék templomok, plébániák, parókiák, székesegyházak, érseki, püspöki paloták, kolostorok, imaházak, gyülekezeti-, közösségi házak, zsinagógák rekonstrukciójára, bővítésére, egyházi iskolák, kollégiumok felújítására, bővítésére, esetenként oktatási, szociális és karitatív beruházásokra, felújításokra használható fel. 
A költségvetési támogatás a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható. 
a.) és b.) szerinti támogatás esetén egyházi jogi személy, határon túli egyházi szervezet, nemzetközi megállapodás alapján a Szuverén
Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend és kijelölt szervezetei, központi költségvetési szerv, c.) szerinti támogatás esetén vallási egyesület, bejegyzett egyház, nyilvántartásba vett egyház, d.) szerinti támogatás esetén egyházi jogi személy, határon túli egyházi szervezet, e.) és f.) szerinti támogatás esetén bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye, g.) szerinti támogatás esetén egyházi jogi személy, határon túli egyházi szervezet, központi költségvetési szerv, gazdasági társaság
pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződés vagy támogatói okirat
biztosítható
egyösszegű kifizetéssel
szerződés szerint, okirat szerint
az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
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b.) Az Egyházi közösségi célú programok támogatás célja a közösségépítést szolgáló, valamint hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és vallásturisztikai projektek, beruházások támogatása. Támogatható továbbá a Kormány egyedi döntéseiből fakadó egyházi vonatkozású célok megvalósítása. 
A költségvetési támogatás a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható. 














c.) A Vallási közösségek támogatása a nem bevett egyháznak minősülő, vallási tevékenységet végző szervezetek támogatását biztosítja, amely
a működésüket, valamint a programjaik és beruházásaik megvalósítását 
– ezzel a lelkiismereti és vallásszabadság jogának gyakorlását – 
segíti elő. 














d.) A Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása alapvető feladata a hosszú távú nemzetpolitikai stratégiai célok megvalósításához való hozzájárulás a hitélet területén, amelyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek egyik kiindulópontként szolgálhatnak. 
Ezen belül a külhoni egyházi fenntartású létesítmények felújítási költségeinek és egyes beruházásainak támogatása. 
Az előirányzat a határon túli egyházi intézmények fejlesztésével kapcsolatban lehetőséget biztosít elsősorban az egyházi szervezetek feladatellátási tevékenységével szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztésére, nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, esetenként rendezvények és azok technikai infrastruktúrájának támogatására.
A költségvetési támogatás a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható.














e.) Az Egyházi személyek eszközellátásának támogatása az egyházi szolgálatot teljesítő személyek munkájának segítése gépjármű vagy egyéb infrastrukturális és technikai eszközök vásárlásának támogatásával. 
A költségvetési támogatás a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható. 














f.) A Görögkatolikus Metropóliaműködésének és beruházásainak támogatása. 
A költségvetési támogatás a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható. 














g.) Az Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatásacéljából a közfeladatokat ellátó egyházi intézmények kiemelt beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre az előirányzat biztosít támogatást. 
A költségvetési támogatás a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései szerint nyújtható. 

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
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2/1/7 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
Az előirányzat fedezetet nyújt az egyes nemzetiségi önkormányzatok és nemzetiségi intézmények beruházási, felújítási, vagy e célokhoz kapcsolódó költségeinek támogatására, valamint pályázati önrészére.
Az előirányzat fedezetet nyújt a nemzetiségi támogatások kapcsán közreműködő kezelő szerv által ellátott feladat végzésével járó működési költségekre. 
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
helyi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, helyi önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság
támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal
biztosítható
egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel
szerződés, okirat szerint
az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.



