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Tárgy: Dunavarsányi Református Egyházközség bölcsőde pályázattal kapcsolatos kérelme

Tisztelt Polgármester Asszony!

TiszteltJegyző Ur!

Tájékoztatom a t. Onkormányzatot, hogy a Dunavarsányi Református Egyházközség a mellékelt
kérelmet küldte meg részünkre. Az Egyházközség azzal a kéréssel fordul hozzánk, hogy egy 4
csoportszobás bölcsó'dé létesítésére irányuló pályázattal összefüggésben -a pályázat sikeressége
esetén - a társaság a tulajdonában álló Dunavarsány belterület 860 hrsz alatt felvett ingatlan egy
részét az Egyházközség használatába adja, és a pályázat benyújtásához és a projekt
megvalósításához hozzájáruljon.

Tekintettel arra, hogya fenti kérésteljesitésénekaTársaságsem elvi, sem pedigjogiakadályát nem
látja, kérem a t. Onkormányzatot, hogy a pozitív döntéshez szükséges hozzájárulásokat és
felhatalmazást megadni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Acs Sándor ügyvezető

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

2336 Dunavarsány, Habitatutca 10-12.
+36 20/9420507
info@bonaugyved. hu

Ezen e-mail tartalma bizalmas jellegű és kizarólag a clmzettnek szól. Amennyiben jelen Szenetet tévesen kapta meg, annak
tartalmat kérjük kezelje bizalmasan, ne oh/assa el, ne hozza nyilvanossagra semmilyen kommunikaciós közegben mésok
széméra. Kerjűk, szlveskedjék a téves kézbesltésrol a feladót email formajéban haladéktalanul értesiteni és az Ozenetet a
rendszertiöl törölni.



Dunavarsányi Református Egyházközség
2336 Dunavarsány, Kolozsvári utca 7.
dunavarsany. ref@gmail. com
Telefon: 06-30-961-2439
Bankszámlaszám: 13597539-12302010-00031847
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Dunavarsányi Városgazdálkodási Koriátolt Felelösségű Társasá^
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

tárgy: bölcsőde építési pályázat

Tisztelt Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.!

A Dunavarsányi Református Egyházközség (2336 Dunavarsány, Kolozsvári utca 7.)
képviselőiként az alábbi kérelemmel fordulunk a t. Társasághoz.

Tájékoztatjuk a t. Társaságot, hogy a presbitérium döntése alapján az Egyházközség az RRF-1. 1.2-
2021 azonosítójú és "Bölcsödei nevelés fejlesztése" című felhívásra pályázatot kíván beadni. A
pályázat keretében egy 4 csoportszobás és 56 férőhelyes bölcsödét kívánunk létrehozni és fenntartani.

Tekmtettel arra, hogy a megvalósítandó cél jellege, a pályázati követelmények és az Egyházközség
jelenlegi lehetőségei is megkívánják az egyeztetéseket Dunavarsány Város Onkormányzatával, az
Egyházközség írásban kérte az Önkormányzatot, hogy célunk megvalósítása érdekében támogatást
és együttműködést tanúsítani szíveskedjen.

A támogatás és együttműködés körében - többek között - azt kértük az Onkormányzattól, hogy a
pályázattal érintett bölcsődéhez területet biztosítani szíveskedjenek, mivel Egyházközségünknek nem
áll rendelkezésére olyan ingatlan, amely alkalmas leme e célra, és nem áll módunkban sem önerőből,
sem pedig a pályázati keretből megfelelö területet biztosítani. Az előzetes felmérések és egyeztetések
alapján az Önök Társasága tulajdonát képező Dunavarsány belterület 860 hrsz alatt felvett ingatlan
egy része alkalmas leime a bölcsőde elhelyezésére. A rendelkezésre bocsátás módja tekintetében egy
50 évre szóló használati jog biztosítását javasoljuk, de részünkről alternatív jogi megoldások is
megfelelőek. A tervezett bölcsőde telepítési vázlatát és az Egyházközség által javasolt mintatervet -
amelyet az Önkormányzat részére már megküldtünk - elektronikus úton a Társaság rendelkezésére
bocsátjuk.

A projektjelen fázisában arra van szükségünk, hogy a Társaság, mint az ingatlan tulajdonosa írásbeli
hozzájárulását adja a projekt megvalósításához és a tároogatási időszak során megvalósuló
infrastmkturális fejlesztések Egyházközség által történő aktiválásához.

Bízva abban, hogy Dunavarsány Város Onkormányzata - ideértve az Onök Társaságát - és az
Egyházközség között évtizedek óta fennálló és eredményekben gazdag együttműködés (amelyért
ezúton is kifejezzük köszönetünket) egy újabb szintre léphet, kérjük a t. Társaságot, hogy
célkitűzésünket támogatni és jószándékú közreműködésükkel azt segíteni szíveskedjenek.


