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Előterjesztés
A Biai és Torbágyi Református Egyházközség támogatásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Biai és a Torbágyi Református Egyházközségek Lelkészi Hivatalai kérelemmel fordultak
Biatorbágy Város Képviselő-testületéhez, hogy az október 31-én megtartásra kerülő
reformáció 500. évfordulójának megünneplésének költségeihez járuljon hozzá.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a Biai Református Egyházközség,
valamint a Torbágyi Egyházközség kérelmét!
Biatorbágy, 2017. október 10.
Tisztelettel:
Tarjáni István s.k.
polgármester

1. határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (X. 16.) határozata
A Biai Református Egyházközség támogatásáról
Biatorbágy Város Önkormányzata:
1. a Biai Református Egyházközség a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos
rendezvényének megünneplését ……………..-Ft összeggel támogatja,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Biai Református Egyházközséggel támogatási
szerződést kössön.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. október 20.
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály

2. határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (X. 16.) határozata
A Torbágyi Református Egyházközség támogatásáról
Biatorbágy Város Önkormányzata:
1. a Torbágyi Református Egyházközség a reformáció 500. évfordulójával kapcsolatos
rendezvényének megünneplését …………….-Ft összeggel támogatja,
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Torbágyi Református Egyházközséggel
támogatási szerződést kössön.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. október 20.
Végrehajtásért felel: Szervezési Osztály

Biai Református Egyházközség
Lelkészi Hivatal
2051 Biatorbágy, Nagy u. 28. sz.
T.:06-23-310-310, Mobil: 06-20-287-2236, E-mail:malombya@gmail.com

Biatorbágy Város Önkormányzata
Tarjáni István Polgármester úr
2051 Biatorbágy, Baross u. 2/a
Tárgy: Támogatási kérelem
Tisztelt Képviselő Urak!
Tisztelt Polgármester Úr!
Amint az ismeretes, a világ protestáns egyházai ebben az évben ünneplik a reformáció
500. évfordulóját. Mi is illendőnek érezzük, hogy az Egyház megújulásának nagy
eseményéről méltóképpen megemlékezzünk. Az évforduló évében több gyülekezeti
programunk is a megemlékezés jegyében zajlott, illetve terveink szerint zajlik még a
következő hetekben. A reformáció volt a témája ez évi bejárós gyermektáborunknak és
testvérvárosi napok keretében megtartott szombat délelőtti konferenciának is. Terveink
között szerepel egy emléktábla elhelyezése templomunk falára, melyet a gyülekezet
adományaiból készíttetünk, és október 29-én avatunk fel. Ezen kívül terveink között
szerepel még október 31-én, a reformáció napján 18 órai kezdettel egy emlékünnep
megrendezése a Juhász Ferenc Művelődési Központ nagytermében. Az ünnepélyhez,
melyen gyülekezetünk kórusa mellett meghívott előadók is fellépnek, egy szobor és egy
bélyegkiállítás is kapcsolódik a Művelődési központ kiállítótermében és előterében. Miután
Polgármester úr korábban jelezte rendezvényeinkkel kapcsolatban az Önkormányzat
részéről a támogatás iránti készséget, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk a Képviselőtestülethez, hogy amennyiben ez a szándék továbbra is fennáll, járuljon hozzá az október
31-i rendezvényünk költségeihez.
Kérelmünk benyújtásával együtt szeretettel hívjuk ünnepi megemlékezésünkre a
Képviselő-testület minden tagját.
Az ünnepség költségvetési tervezete:
- Kocsis Pál szobrainak oda-vissza szállítása, fel-és leszerelése, kiszállás a bemutató
megnyitására: 20.000,-Ft
- Kocsis Attila bélyegkiállítási anyagának oda-vissza szállítása, fel- és leszerelés, kiszállás a
bemutató alkalmával: 30.000,- Ft
- Lázár Csaba színművész, 4x kiszállás, szakmai munka, előadás: 50.000,-Ft
- Bolyki András vonós zenekara: 5x15.000,-Ft = 75.000,- Ft
-Plakátok, meghívók: 25.000, Ft
Összesen: 200.000,-Ft
Kérésünk kedvező elbírálását remélve, tisztelettel:
Biatorbágy, 2017. szept. 27.

Molnár Sándor s.k.
biai református lelkész

