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42 200A program megvalósításának költsége összesen:

Beszerzések, beruházások, felújítások3

42 200Anyagjellegű ráfordítások2

Személyi jellegű ráfordítások1

Összesen (HUF)Kiadások megnevezéseSorszám

Program költségei a részletes költségterv alapján

1.2 Költségek és források megtekintése

HUF42 2001.1.10 Kérhető támogatás maximális
összege:

HUF1.1.9 Gyűjtött adomány összege:

1.1.7 A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

HUF42 2001.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

1.1.5 A finanszírozás típusa:

2023.03.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2022.04.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

Közösségi környezet kollégium 2022.1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó adatai - NEAN-KP-1-2022/1-000056
AP01 - Pályázati adatlap kitöltése

A működési kiadások
fedezése

Cím:Közösségi környezet kollégium 2022.Tárgy:

Iktatószám:Adományok után járó normatív kiegészítésen
alapuló támogatás civil szervezetek részére
2022.

Kiírás:

01-02-00
01290

Nyilv. szám:Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási
Program (2022)

Program:

19729224-1-4
3

Adószám:Magyarország, 1126 Budapest, Szoboszlai utca.,
2-4. (Budapest)

Székhely:

attila.jeney@gmail.comE-mail cím:Budapesti Városvédő Egyesület (H1001694)Név:

A működési kiadások fedezése

A Budapesti Városvédő Egyesület több éven keresztül nem kapott működési támogatást, jelen
lehetőség létfontosságú az Egyesület fenntartása tekintetében.

422 000
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Budapest11.b Megye/Járás/ Régió:2. 2.Budapest11.a Megye/Járás/ Régió:2. 2.

10.b Település:2. 2.10.a Település:2. 2.

9.b Irányítószám:2. 2.9.a Irányítószám:2. 2.

Magyarország8.b Ország:2. 2.Magyarország8.a Ország:2. 2.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:2. 2.

A pályázó értesítési címe

2-4.6.b Házszám/Postafiók:2. 2.2-4.6.a Házszám/Postafiók:2. 2.

Szoboszlai u.5.b Utca:2. 2.Szoboszlai u.5.a Utca:2. 2.

Budapest4.b Megye/Járás/Régió:2. 2.Budapest4.a Megye/Járás/Régió:2. 2.

3.b Település:2. 2.3.a Település:2. 2.

2.b Irányítószám:2. 2.2.a Irányítószám:2. 2.

Magyarország1.b Ország:2. 2.Magyarország1.a Ország:2. 2.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

A pályázó székhelye

2.2 Elérhetőségek

19729224-9499-529-01Statisztikai számjel:2. 1. 15.

Pályázó OM azonosítója:2. 1. 14.

Gazdálkodási forma (GFO) kód:2. 1. 13.

202 - Egyéb civil szervezetekPartnerszektor kód:2. 1. 12.

Az általános forgalmi adó (ÁFA)
visszaigénylésére a pályázó szervezet
jogosult:

2. 1. 11.

Szakmai tevékenység:2. 1. 10.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

EgyébTovábbi tevékenységi területei:2. 1. 9. 1.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Tevékenységi területe:2. 1. 8.

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

A pályázó szervezet működési
formája:

2. 1. 7.

A pályázó szervezet megalakulásának
dátuma:

2. 1. 6.

Mód. nyilv. szám:2. 1. 5.Módosított adószám:2. 1. 4.

01-02-0001290Nyilv. szám:2. 1. 3.19729224-1-43Adószám:2. 1. 2.

Pályázó teljes neve:2. 1. 1.bPályázó teljes neve:2. 1. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Budapesti Városvédő Egyesület Budapesti Városvédő Egyesület

1983.05.12.

Civil szervezet (egyesület, alapítvány, civil társaság), és az általuk alapított, illetve
fenntartott jogi személyiségű intézmény

Kulturális

Környezetvédelem

kulturális tevékenység területén működő
civil szervezetek

529 - Egyéb egyesület

1126 1126

Budapest Budapest

1126 1126

Budapest Budapest
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Egyéb esetén (magyarul):

5 Beosztása:2. 5.

4 Születési dátum:2. 5.

3.b Utóneve:2. 5.3.a Utóneve:2. 5.

2.b Családi neve:2. 5.2.a Családi neve:2. 5.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseJeney Attila1.b Választás a törzsadatból:2. 5.

1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:2. 5.

Kapcsolattartó teljes neve

2.5 Kapcsolattartó adatai

Igen8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:2. 4.

7 E-mail cím:2. 4.

+362043167736 Telefonszám
(mobil):

2. 4.5 Telefonszám:2. 4.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

4 Beosztása:2. 4.

3 Születési dátum:2. 4.

2.b Utóneve:2. 4.2.a Utóneve:2. 4.

1.b Családi neve:2. 4.1.a Családi neve:2. 4.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseSurányi András0 Választás a törzsadatból:2. 4.

Képviselő teljes neve

2.4 Törvényes képviselő személyes adatai

A kötelezettségvállaló megegyezik a
pályázóval?

2.3 Kötelezettségvállaló

https://varosvedo.hu/17 Honlap:2. 2.16 E-mail cím:2. 2.

+3630964217915 Telefonszám (mobil):2. 2.+3630964217914 Telefonszám:2. 2.

Elérhetőség

13-15.13.b Házszám/ Postafiók:2. 2.13-15.13.a Házszám/ Postafiók:2. 2.

Böszörményi út12.b Utca:2. 2.Böszörményi út12.a Utca:2. 2.

attila.jeney@gmail.com

Igen

Surányi Surányi

András András

1954.01.06.

elnök

+36204316773

ajsuranyi@gmail.com

Jeney Jeney

Attila Attila

1950.05.29.

főtitkár / titkár
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Elsődleges számla?

Devizaszámla pénzneme (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapból mindig HUF-ból indul az utalás, ha az ország hivatalos devizája és a HUF között még egy
devizanem van beiktatva – pl. EUR,USD-, az minimum két devizaváltást jelent!)

A számlavezető bank
neve:

2. 6. 5.A számlavezető bank
SWIFT kódja:

2. 6. 4.

Devizaszámla pénzneme:2. 6. 3.IBAN (nemz.-i)
számlaszám:

2. 6. 2.

Számlatulajdonos neve:2. 6. 1.bSzámlatulajdonos neve:2. 6. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

PályázóSzámlatulajdonos típusa:2. 6. 0.

2.6 Banki adatok

8 E-mail cím:2. 5.

+363096421797 Mobil telefonszám:2. 5.+363096421796 Telefonszám:2. 5.

Elérhetősége

attila.jeney@gmail.com

Budapesti Városvédő Egyesület Budapesti Városvédő Egyesület

HU08117050082009273700000000 HUF

OTPVHUHB OTP Bank Nyrt.
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Max. karakterszám: 3000

3.1.4.2 A szervezet működésével, működtetésével kapcsolatos tervek bemutatása és a költségterv indoklásának alátámasztása

Max. karakterszám: 3000

3.1.4.1 A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása

3.1.2 A program megvalósítási terve

Megjegyzés
Megvalósítás

vége
Megvalósítás

kezdeteHelyszíne
Ország / Megye / Település

Projekt tevékenység

3.1.1 Tevékenység(ek) futamidő szerint

(Az alábbi táblázatban megjelenő első sor nem szerkeszthető. Az "Új tevékenység hozzáadása" feliratú gomb megnyomásával lehet új sort rögzíteni.)

(A megvalósítandó projekt tevékenység rövid szöveges megnevezése.)

3.1 Részletes szakmai projektterv

Nem szerkeszthető,
technikai sor

Magyarország 2022.04.01. 2023.03.31.

Könyvelés Magyarország Budapest 2022.04.01. 2023.03.31.

A Budapesti Városvédő Egyesület élénk kulturális, értékmegőrző és városvédő tevékenységét 1983-as alapítása óta végzi tevékenyen a helyi
lakossággal és különféle szakmai, civil és állami szervezetekkel, intézményekkel aktívan együttműködve. Az egyesületünknek ma majdnem 600 tagja
van, aktív önkénteseink száma 18 fő. Nagyon mozgalmas és megvalósítási formáit illetően szerteágazó tevékenységet végzünk a fővárost érintő
kulturális és történeti ismeretterjesztés és az értékek megóvása tekintetében.

Több milliónyi nyertes pályázatot adtunk be különféle programokra, eszközökre, kiállításokra, kiadványokra, de az Egyesület fenntartására évek óta
szinte semmi nem jutott, a magas helyiségbérleti díj az Egyesület fizetőképességét is veszélyezteti. Jelen pályázattal ezen a helyzeten szeretnénk
javíteni.
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Támogató neve Támogatási összeg (HUF) Benyújtás időpontja

Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem

4.4 A pályázó további pályázatai

42 2001. ütem összesen:

2023.04.30.042 2004.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaTervezett saját forrás
(HUF)

Tervezett összeg (HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

HUF42200A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

HUF42 2001. ütem összesen:

Legfeljebb féléves könyvelési díj (attól
függően, hogy kapunk-e engedményt a
könyvelésért)

KönyvelésAdminisztráció költségei (2.1.2.)

Költségtétel Költségtétel megnevezése
Igényelt

támogatás (HUF)
Költségek indoklása, részletező magyarázata

(1. ütem)4.1.1 Tervezett költségtételek

4.1 Költségek tervezése

42 200

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

2023.04.30.
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14. a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem.

13. az általam képviselt szervezet a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján legfeljebb 3 000 000
Ft látvány-csapatsport támogatásban részesült

-
Amennyiben a pályázó szervezet csekély összegű (de minimis)
támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék összegszerűen
megadni:

12. a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásban nem részesültem (Amennyiben nem részesült
csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

11. az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását akadályozza,
illetve amely az esetleges biztosítékadási kötelezettséget korlátozza.

10. az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül (Amennyiben annak minősül, kérjük jelölje az "Igen"
választ!)

9. ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a hatósági engedély
rendelkezésre áll, vagy szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket
megtettem, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmemet az illetékes hatóságnál benyújtottam

8. velem, illetve az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. § (1)
bekezdésében, továbbá a Civil tv. 62. § (2) bekezdésében és 67. § (1) bekezdésében meghatározott
kizáró okok

7. az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs köztartozása (Amennyiben nincs köztartozása,
kérjük jelölje az "Igen" választ!)

6. az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs lejárt adóssága és/vagy elszámolási kötelezettsége a
magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben (Amennyiben nincs lejárt kötelezettsége,
kérjük, jelölje az "Igen" választ!)

5. a pályázatban megfogalmazott programra/projektre más szervezet(ek)hez is nyújtott be az általam
képviselt szervezet pályázatot/támogatási kérelmet. Amennyiben a pályázatban megfogalmazott
projektre más szervezet(ek)hez nyújtott be pályázatot/támogatási kérelmet, kérjük, szíveskedjék a
"Költségterv" űrlapon felsorolni azokat

4. az elnyert támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(közbeszerzési törvény) rendelkezései szerint járok el, ha a támogatási összeg a közbeszerzési törvény
hatálya alá esik

3. az általam képviselt szervezet megfelel a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló
115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek

2. az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor jogerős végzéssel elrendelt csőd-,
végelszámolási, felszámolási, kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó
eljárás alatt nem áll

1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek

Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

5.1 Nyilatkozatok

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem
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NEAN-KP-1-2022/1 sz. adatlap (6/6 oldal)

Egyéb csatolandó dokumentum 5

Egyéb csatolandó dokumentum 4

Egyéb csatolandó dokumentum 3

Egyéb csatolandó dokumentum 2

Egyéb csatolandó dokumentum 1

2022_07_02_nyilatkozat_norma
tiv_tamogatashoz_20220705_00
01.pdf

Magyarul:

2022_07_02_nyilatkozat_norma
tiv_tamogatashoz_20220705_00
01.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:Nyilatkozat a civil szervezetek által gyűjtött adományok értéke

után járó tíz százalékos normatív kiegészítéshez

2022_07_02_alt_nyilatkozat_nor
mativ_tamogatashoz_20220705
_0001.pdf

Magyarul:
1. példány:

letoltesi_igazolas-71025471520
2206092215593298-202206092
215.pdf

Magyarul:

letoltesi_igazolas-71025471520
2206092215593298-202206092
215.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Az utolsó lezárt üzleti évről szóló (2021.) számviteli beszámoló
letétbehelyezéséről szóló igazolás.

Letétbehelyezésről szóló igazolás

vegleges_OBHGEPI_PK_742_197
29224143_BUDAPESTI_VÁROSV
ÉDÖ_EGYESÜLET_47298830414
300_333796563523.pdf

Magyarul:

vegleges_OBHGEPI_PK_742_197
29224143_BUDAPESTI_VÁROSV
ÉDÖ_EGYESÜLET_47298830414
300_333796563523.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Az utolsó lezárt üzleti évről szóló (2021.) számviteli beszámoló.

Számviteli beszámoló

2022_07_02_palyazati_dij_2022
0702_0001.pdf

Magyarul:

2022_07_02_palyazati_dij_2022
0702_0001.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:
FájlnévMegnevezés
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pÁrvÁzór nvrLATKozAT

Alulírott, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke vállalom, hogy támogatott pályázat
esetén a megítélt támogatási összeg legalább Zoa/a-át szerzői tiszteletdíj jellegű

kifizetésre 
l::OÍ::* 

a_vonatkozó páIyázati felhívásban meghatározottak szerint.

Su ras
Budapesti Városvédő Égyesü

Kelt: Budapest, 2022. július 3,
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Nyilatkozat

az uniós állami támogatási szabályoknaka Kedvezményezettrészére nyrlitandó
támogatásra történő alkalmazhatóságáról

{Kérjűl1 a fejléc kítóItését követően vdlasszon az I. és II. pant között, és az ónre vonatkazó helyen
írja aló a nyilatkazatot!}

figYelmesen elolvastam és megértettem, A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kijelentem, hogl

L a Támogaó által tamogatandó, általam megvalósítandó tevékenység tekintetében az Európai
Unió műkÖdéséről szóló szerződés 107. cikkének [1) bekezdésében említett állami támogatás
fogalmáFÓt3zÓIÓ bizo-tlsági közlemény {20L6/C 262/a' - a továbbiakban:Közlemény- 34. és
196. pontiábanrnegha!ározoü, 

", 
,Ünti.tUan felsoroli egy vagz több feltétel teliesül [a kívánt

rész beikszelendő}:

X a) a tímogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységne\ az áitalam
benYÚjtott pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán piaci bevételeim nem érik el
működési kriltsé gek legalább felé|
b) a ámogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatásokat elsősorban magyar
államPolgárok fogják igénybe venni [és a külföldi látogatók száma előre láthattan
marginális leszl,

s
Amennyiben a fentiekben felsorolt e$l vagy teibb
vo natkozásában tel j esül, kötelezettsé get viállalok arra,
tényeket körül ményeke t é s b izo nyítéko kat az elkész íte ndő
bemutatom.

Ke" ?tÁDAWsr| Z+ZL +v ql-

II. a fentiekben felsorolt egyik feltétet sem teliesül, így hogy a ielen pályázat
alapián nyúitott támogatást a 65L/201,4/EU rendeletnek a kikcjtői és repülőtéri
infrastrukturákra irányuló támogatás, a kulturát és a kulturális örökség megőrzését előrnozdíó
lámogatásra és a sportlétesítmé nyekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyú jtott
támogatásra vonatkozó bejelentési hatarértékek, továbbá a legkiilső régiókban biztosított
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702 /201,4/EU rendeletnek
a Lámogatható köItségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló
2017. június 14-i 2aI7 /10B4/EU bizottsági rendelettel IHL 156,, 2017.6,20,,1. o,J módosított, a
Szerződés 107, és 10B. cikke alkal m azásában bizo nyo s lámo gatási kategó riáknak a b els ő piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánítasáról szóló, 2014, június í7-i 6 014/EU bizoü.sági rendelet
IHL L 1B7,, 2014.6.26.,1. o.j 53. cikke szerinti, a kultúrát és örökség megőrzését
előmozdító támogatásként kívánom igénybe venni,

Kelt:

képviselője
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Budapest templomai XV. kerület {szinopszis}

A Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti csoportja több mint 30 éve foglalkozik a

fővárosi templomok történetének feltárásával, célunk a tudományos ismeretterjesztés. A
jelen kötet a templomtörténeti sorozatunk 2]". kötete lesz. A XlV., XV, és a XXlll. kerület
kivételével a főváros összes kerületéről elkészítettük a kiadványunkat. A kötetben a 2011. évi
CCVI. törvény {a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról) által elfogadott ,,bevett egyházak"
templomaival foglalkozunk,

A templomok leírásánál először kis egyházközségi, majd építészeti leírást adunk 1-3 oldal
hosszúságban. A kötetben ezek kronológiai rendben szerepelnek. A leírásokat kiegészítjük
egy kis történeti összefoglalóval-értékeléssel, a művészeti-egyházi kifejezéseket tartalmazó
kis műv§szgttlbrténeti lexikonnal, a leírásokban szereplő szentek életének rövid
bemutatásával. A szélesebb körű felhasználás céljából rövid angol és német nyelvű
résümével egészítjük ki. A színes fotóillusztrációk mai felvételek, szükség esetén régifotókat,
képeslapokat is használunk illusztrációnak. A kötet elején és végén egy-egy régi illetve mai
térképen ábrázoljuk a templomok helyét.

A XV. kerület legrégebbi eredetű temploma a Kossuth utcában álló Szentháromság templom,
mai formájában a XVlll. században épült fel. Rákospalota település központjában
következőként az evangélikusoknak (1855} majd a római katolikusoknak épült fel a

főplébániatemploma (1900}. Az egyházi építészet meghatározó korszak kerületünkben a két
világháború közötti időszak volt, amikor a fenti templomok közelében az izraeliták is

hatalmas zsinagógát emeltek.

Az 1909-ben létrejött önálló település, Pestújhely első egyházi építése a szanatóriumban
létesülő kápolna volt, mely ma sajnos már nem működik- A település az L920-3O-as években
kiépítette a katolikus 1,1927), református (1928), evangélikus (1933) templomát, A baptisták
is ezidőben emeltek imaházat Pestújhelyen és Pesthidegkúton is. Rákospalotán ezután épült
református templom az Újvárosban {1936} és az Óvárosban |1941), mindkettőt Csaba Rezső

tervei szerint. A lUÁV-telep szintén önálló katolikus illetve református templomot létesített,
ezutóbbi szintén csaba Rezső tervezésében.
A háború után pár ówel az északi részen elterülő Kertvárosnak is sikerült saját katolikus
templomot emelnie még a szocialista rendszer megjelenése előtt. A rendszerváltás után, már
a 2000-es években az újonnan beépült városrészben épült fel a szép modern katolikus és
református templom.

L



L

Ta rtalomjegyzék
{templomok kronológiai sorendben}

A Budapesti Városvédő Egyesület Templomtörténeti csoportja
Polgármester köszöntője {?)
A ll. kerület templomainak története

1. Rákospalotai Szentháromság templom, "Kistemplom" Kossuth utca 39-4]_. (műemlék} (LM)

2. Rákospalotaievangélikus kistemplom Juhos u. 28. {RG}

3. Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya főplébániatemplom Széchenyi tér s. (LM)
4. Pestújhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplom Pestújhelyi tér 1. (LM)

5. Pestújhely-Újpalotai református templom Sztárai MiháIy tér 3. (LM-HE}

6. eestújűvÚ;óur""i evangélikus templom Templom tér 10. {HE}

7. Pestrijhelyi Bárka baptista gyülekezet Adria utca 24. {KLM-RG}
8. Rákospalota-Úlvárosi református templom {Magyar Sáfárság) Rákos út 71,-75. (HEJ

9. Rákospalotai baptista gyülekezet Kinizsi utca 86. (KLM-RG}

3.0. Rákospalota-MÁV-telepiJézus Szíve plébániatemplom Mozdonyvezető utca 2. {LtVl)

11-. Rákospalota-Óvárosi református templom Kossuth u. 1. {HE}

1_2. Rákospalotaievangélikus templom {v. Pestújhelyi) Régi Fóti út 73, (HE)

13. Rákospalota MÁV-telepi református templom Széchenyi utca 18. (HE)

14. Rákospalota-Kertvárosi Árpád-házi Szent Margit plébániatemplom Vácrátót tér 1 v. 3. (LM)

15. Újpalotai Boldog Salkaházi Sára és Urunk Színeváltozása plébániatemplom pattogós utca ].. (LM-RG)
Salkaházi Sára Katolikus Általános lskola, Szakközépiskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző
lskola Pattogós utca 6-8. (RG)

16. Arany Alkony ldősek Otthona Olajág kápolnája Bánkút u. 67-69. (FB)

17. Rákospalotai Javítóintézet kápolnája Pozsonyi utca 36, (FB}

18. Újpalotai református templom Újpalotai Református Missziói Egyházközség temploma Száraznád
utca 2, (HE}

19. Pestújhelyi Református templom Pestújhely, Szűcs lstván utca 12/a {HE)

English summaries
Deutsche Resümees

szentek életének rövid ismertetése
Építészeti és liturgikus fogalmak magyarázata
Névmutató
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