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Tisztelt Képviselő-testület!

Csepel testvértelepülése Vámosgálfalva vezetése még az év elején segítségért
fordult önkormányzatunkhoz a község közel 100 éves református templomának
megmentése érdekében. Az utóbbi időben talajmozgás következtében a templom fala
olya mértékben megsüllyedt, olyan mértékű repedések keletkeztek a falakon, hogy a
lehulló vakolat már veszélyeztette az istentiszteletek megtartását, a gyülekezet
zavartalan működését. A helyszínen járva magunk is tapasztaltuk, hogy a helyzet igen
aggasztó. Keszeg István polgármester úr kérésére talajmechanikai vizsgálatot
végeztettünk, annak kiderítésére, hogy milyen mértékű és jellegű beavatkozásra lenne
szükség a templom megmentése érdekében.
Felvettük a kapcsolatot a csepeli református egyházzal is, annak vezetőjével
Hantos Jenő lelkésszel, a Csepeli Lelkész Kör vezetőjével, aki ígéretet tett arra, hogy a
hívek anyagi támogatásával ők is segítik a templom helyreállítását.
Önök is tudják, hogy a határon túl élő magyarok kötődését, élő, eleven
kapcsolatát az anyaországgal, s főleg az anyanyelvvel, elsősorban a helyi kulturális
egyesületek, s ezek közül is kiemelkedően az egyházi közösségek tudják őrizni, ápolni.
E nemes feladathoz kérem a Képviselő-testület erkölcsi támogatását és anyagi
segítségét.
A talajmozgás megállításának a szakvéleményben részletezett munkálatainak
elvégzéséhez való egyszeri hozzájárulásként javasolok 3 millió Ft támogatást a
Vámosgálfalvai Önkormányzat számára.
Budapest, 2008. november 7.

T ó t h Mihály
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Határozati javaslat
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Csepel testvértelepülése Vámosgálfalva Önkormányzata számára – a község
református templom megmentéséhez, állagmegóvási munkálataihoz való
hozzájárulásként – 3 millió forint támogatást nyújt, a 2008. évi többletbevétel terhére.
Határidő:

elfogadásra:
végrehajtásra:

azonnal
azonnal

Felelős:

Tóth Mihály polgármester

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