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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Csepeli Református Egyházközség még az év elején kéréssel fordul 
önkormányzatunkhoz, hogy az egyházközség épületének bővítésével egyházfi lakás 
kialakítását támogassuk. A Képviselő-testület 2006. február 21. ülésén 2/2006.(II.21.) 
Kt. számú határozatában  hárommillió forint támogatást szavazott meg. 
Május 31-én írtuk alá a megállapodást az egyház képviselőjével, a pénz átutalása az 
év második felében megtörtént. 
Mivel az egyházközség által a projekt megvalósításához más forrásokból igényelt 
további támogatások elmaradtak, az egyházfi lakás kialakítása nem lehetséges. 
Mivel a megállapodás szerint az átutalt összeg csak az abban megjelölt célra 
használható fel a Református Egyházközség Presbitériuma azzal a kéréssel fordult 
önkormányzatunkhoz, hogy az egyházfi lakás kialakítására átutalt összeget a 
templom és a gyülekezeti ház tatarozására, felújítására fordíthassák részben még 
ebben az évben, illetve a jövő év folyamán. 
 
Mivel a református templom és a hozzá tartozó gyülekezeti ház felújítása valóban 
indokolt, kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa a Csepeli Református 
Egyházközség Presbitériuma kérését. 
 
 
 
          Orosz Ferenc 
         alpolgármester 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli 
Református Egyházközségnek a 2/2006.(II.21.)Kt. számú rendeletében egyházfi lakás 
kialakításának támogatására nyújtott 3.000.000.- Ft pénzösszegnek a templom és a 
gyülekezeti ház felújítására, tatarozására történő felhasználásához hozzájárul.  
Egyben felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a módosított Megállapodást írja alá. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal, 
       végrehajtásra: 2006. december  31. 
 
Felelős: Tóth Mihály  
   polgármester 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: S. Szabó Ferenc 
            közéleti és nemzetközi főmunkatárs 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
javaslata szükséges. 



Kiegészítés a 190. számú Kt. előterjesztéshez 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2006. évi egyház támogatási összeg felhasználására vonatkozóan újabb két kérés (csatolva) 
érkezett hozzánk. 
 
Javaslom, hogy a kéréseket támogassuk. Ennek alapján további határozati javaslatot terjesztek 
elő, melyet kérem szíveskedjenek elfogadni. 
 
Budapest, 2006. december 6. 
 
        Tisztelettel: 
 
 
 
         O r o s z    Ferenc 
 
 
Határozati javaslatok: 
 

1. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Királyerdei 
Egyházközség a 2006. évi 555.555.- Ft támogatási összeget a templom nyílászáróinak 
cseréjéhez használják fel. Egyben felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a 
módosított megállapodást írja alá. 

 
 Határidő:  elfogadásra azonnal 
   végrehajtásra: 2006. december 31. 
 Felelős: Tóth Mihály 
   polgármester 
   Végrehajtásért felelős: S. Szabó Ferenc  
        közéleti és nemzetközi főmunkatárs 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató  szavazata szükséges. 
 

2. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Csepel 
Belvárosi Római Katolikus Egyházközség a 2006. évi 555.555.- Ft támogatási 
összeget a templomtorony keresztjének festésére és villámvédelmi berendezés 
létesítésére használják fel. Egyben felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a 
módosított megállapodást írja alá. 

 
 Határidő:  elfogadásra azonnal 
   végrehajtásra: 2006. december 31. 
 Felelős: Tóth Mihály 
   polgármester 
   Végrehajtásért felelős: S. Szabó Ferenc  
       közéleti és nemzetközi főmunkatárs 
 



A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató  szavazata szükséges. 
 
 
 
 

3. Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Csepeli 
Evangélikus Egyházközség a 2006. évi 555.555.- Ft támogatási összeget a templom 
külső felújítására használják fel. Egyben felkéri Tóth Mihály polgármestert, hogy a 
módosított megállapodást írja alá. 

 
 Határidő:  elfogadásra azonnal 
   végrehajtásra: 2006. december 31. 
 Felelős: Tóth Mihály 
   polgármester 
   Végrehajtásért felelős: S. Szabó Ferenc  
       közéleti és nemzetközi főmunkatárs 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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