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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

:J} . szám ú előterjesztés 

a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról szóló 
978/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat visszavonásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest-Kőbányai Református Egyházközség (1105 Budapest, Ihász utca 15.) 
képviseletében Szilágyi Sándor András lelkipásztor tetőfelújítás céljára pénzügyi támogatási 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, amelyben közel bruttó ll M Ft támogatást kért a 
százéves parókiájuk tetőszerkezetének cseréjéhez. 

A Képviselő-testület-elismerve és támogatva az Egyházközség fáradozásait- bruttó l M Ft 
összegű támogatásról döntött a 978/2011. (XL 17.) határozatával. 

Szilágyi-Sándor András lelkipásztor urat tájékoztattuk a Képviselő-testület döntéséről, aki 
kérte, hogy a kapott pénzösszeget az Egyházközség nyílászárók vételére használhassa fel, 
mert a támogatási összegből a tetőn tervezett munkálatokat nem tudják befejezni. A kérelmet 
tartalmazó e-mail az előterjesztés 2. melléklete. 

n. A végrehajtás feltétele 

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat szamara a 2012-es költségvetési év szárnos 
bizonytalansággal indul, és minden nem kötelező önkormányzati feladat elvégzését felül kell 
vizsgálni, valamint az Egyház az eredeti célját, a tetőfelújítást nem tudja megvalósítani, 
javasolom a korábban adott támogatás visszavonását. 

n. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. január 10. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. ( ...... )határozata 

a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról szóló 
978/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat visszavonásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest
Kőbányai Református Egyházközség támogatásáról szóló 978/2011. (XI. 17.) határozatát . . 
visszavonJa. 
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Feladó: "Szilagyi András" <szilagyi@egyhazkozseg.t-online.hu> 
Dátum: 2011. december 22. 10:17 
Címzett: "Kovács József' <kovac~j@)<obanya.hu> 
Tárgy: Re: tájékoztatás képviselö-testületi határozatról 
Tisztelt Kovács József Úr! 
Mindenekelött tisztelettel szeretném megköszönni a támogatásukat. 
A szerz6dés megkötésével kapcsolatban az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy amennyiben lehetséges, a 
szerződésbe foglaltassen bele az is, hogy ezt az összeget nyilászárók cseréjére is felhasználha~suk. Amennyiben ez 
lehetséges, akkor az elszámolási határidő akár 2012. januárjában is megtörténhet, amint az összeg a számlánkra 
megérkezik. 
Mint azt Önök is jól tudják, 10,5 M Ft. támogatást kértem az önkormányzattól és ebböl1 M Ft támogatást szavazott meg 
a test!:lfet. Nos, ezzel az összeggel a tetőhöz nem tudunk hozzá kezdeni, ezért használnánk fel azt nyílászárók 
cseréjére. 

A teijes tető fe!újftásának az 3!ii % át már saját erőből megvalósl'lottuk és a saját forrásunk ezzel kimerült. 
Köszönettel: Szilágyi-Sándor András . 

református lelkipásztor 

U.i.: Áldott Karácsonyt és boldog Új Évet kivánunk! 

---- Original Message --
From: Kovács Józ.sef 
To: ~s!lagyi~egvhazkozseq.t-online.hu 
Cc: Megsár gnes 
Sent: Thursday, December 15,201112:08 PM 
Subject: tájékoztatás képviselő-testületi határozatról 

Tisztelt Szilágyi-Sándor András Lelkipásztor Úr! 

Örömmel tájékoztatom, hogy Önkormányzatunk Képviselő-testülete a parókia tetőfelújításával 
kapcsolatos kérelmüket megtárgyalva a következő határozatot hozta: 

978/2011. (XI. 17.) KÖKT határozat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Kőbányai 
Református Egyházközség (1105 Budapest, Ihász utca 15.) parókiájának tetőfelújítási munkálataihoz 
megállapodáskeretében bruttó lM Ft-tal járul hozzá, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 6/2011. (ll. 18.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében a Képviselő-testület felhalmozási 
célú általános tartalékkerete terhére. 

Telefonon történt beszélgetésünkkor elhangzottakat megerősítve kérem Önt, hogy szíveskedjen a 
szerzódés megkötése érdekében tájékoztatni bennünket, hogy meddig kívánják felhasználni a 
támogatást 

Segítcíi együttműködését köszönöml 

Tisztelettel, 

Kovács József 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda 
Tel.: 4338-176. 
E-mail: kovacsj@ ko banya. hu 

2012.01.09. 


