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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tóth Istvánné polgármester asszony és dr. Vajda István a „Teskánd Község Magyarok 
nagyasszony Templomért Alapítvány" kuratóriumi elnöke a csatolt kérelemmel fordult 
polgármester úrhoz (1. sz. melléklet). 

Levelükben tájékoztatnak arról, hogy községükben nincsen templom, és a közösség 
szeretne egyet építeni. A kezdeményezés telekfelajánlással indult, ez után a szervezők 
létrehozták az Alapítványt, ahol a felajánlásokból származó összeget gyűjtik. Az előterjesztéshez 
mellékeljük az alapítványi bejegyzést (2. sz. melléklet) 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a kérelem alapján döntsön, kívánja-e támogatni 
Teskánd községet templomuk felépítésében. 

Az előterjesztést a Sport-, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi, valamint a Gazdálkodási és 
Költségvetési Bizottság tárgyalta, döntését a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Határozati javaslatok: 
1.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 

támogatni Teskánd Község Önkormányzatát a templom felépítésében. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

2.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatni 
kívánja -megállapodás keretében - Teskánd Község Önkormányzatát templomuk 
felépítésében, Ft összeggel, melyet a 2010. évi költségvetésbe 
betervez, és amely összeget a „Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya Templomért 
Alapítvány" részére átutal. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 
Budapest, 2009. december 18. (píi 
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Ronyecz Róbert 

főosztályvezető 
Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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Tisztelt Polgármester Kolléga! 

Kérem ne dobják ki a levelünket olvasás nélkül! 
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Tudom, hogy nap, mint nap kapnak reklám anyagokat, e-maileket, adománykérő leveleket, és 
nehezen várható el, hogy az önkormányzatok e gazdaságilag nehéz időben adakozzanak. 

Amit első körben kérünk, az pár perc - levelünk végigolvasására. 

Teskánd lakossága nagy fába vágta a fejszét. Templomot szeretnénk építeni. A Zalaegerszeghez közeli 
település azon kevés község közé tartozik, ahol a mai napig nem épült Istennek háza. Mindez talán 
arra vezethető vissza, hogy a régmúlt időkben ezen a helyen nem is falu volt, csupán egy major pár 
házzal. Aztán megépült a katolikus iskola, melynek kápolnája egyben a település imahelye is lett. A 
rendszerváltás előtti időkben pedig nem éppen a templomépítést preferálták. 

így a közelmúltban telekfelajánlással indult el egy kezdeményezés arra, hogy legyen Teskándnak is 
temploma. A szervezők létrehozták az építésre a Teskánd Község Magyarok Nagyasszonya 
Templomért Alapítványt. 

Az adományok szépen gyűlnek, de minden segítségre szükségünk van. 

Nem nagy dolgot akarunk, egyszerű templomot építünk. Ehhez kérjük segítségét, támogatását -
hisszük, hogy összefogással meg lehet mindent oldani. 

Most mi kérünk segítséget, máskor talán éppen mi tudunk segíteni. 

Kérjük az Ön és a képviselő testülete támogatását. Ha lehetséges, némi pénzadománnyal segítsenek 
Teskándnak, hogy a zalai dombok között eggyel több olyan falu legyen, ahol van méltó háza Istennek. 

Számla szám: 74000236-10017904 
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Cégadatok Zárás: 2009. szeptember 30. 
Frissítés: 2009. szeptember 30. CompLex Céghírek 

CompLex Kiadó Kft. Céginfó 

Teskand Község Magyarok Nagyasszonya Templomért Alapítvány 

Teskand Község Magyarok Nagyasszonya Templomért Alapítvány adatai. 

I. Nyilvános adatok 

I . Általános adatok 
Cégforma: Nonprofit szervezet 

II. Cégformától függő adatok 

IV. Céginfó adatok [*] 
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Nonprofit szervezet adatai 

Név: 

Cím: 
Képviselő: 
Nonprofit típus: 
Cél szerinti 
besorolás: 

Cél leírása: 

Állapot: 
Megyei 
nyilvántartási 
szám: 
Országos 
nyilvántartásbeli 
azonosító: 
Eljárt bíróság 
neve: 
Határozat száma: 
Jogerőre 
emelkedés 
dátuma: 

Teskand Község Magyarok Nagyasszonya Templomért 
Alapítvány 
8916 Babosdöbréte, Sénig Ferenc út 2. 
Dr. Vajda István 
Alapítvány 

kulturális tevékenység 

Teskand községben templom építése. Az építéssel 
kapcsolatos anyagi és dologi kiadások megteremtése. A 
felépült templomban a vallási és közösségi élet 
szervezése, elősegítése, előadások, hangversenyek, 
rendezvények szervezése, támogatása, 
adományszervező tevékenység folytatása, az 
egyházközség területén szervezett időskorúak 
klubjának működtetésében és az időskorúak 
gondozásában közreműködés. 
Bejelentés alapján módosított 

958/2007 

84542 / 2005 

Zala Megyei Bíróság 

60026 / 2005 . 9 

2007. december 28. 

2009. november 19. 1. oldal 


