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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

2022. november 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/12288/2022. Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Plébánia kérelmének megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!

A dunavarsányi Római Katolikus Plébánia ajelen előterjesztés mellékletét képezö támogatási kérelemmel fordult
Onkormányzatunkhoz. Kérelmében a Plébánia az elszabadult energiaárak miatt kifízethetetlenül magas energia számlák
miatt szükségessé vált napelem rendszer kiépítéséhez kér 1.000. 000 Ft összegű vissza nem téritendö támogatást.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet az elöterjesztés megtárgyalására, és a kérelem kedvező elbírálása érdekében
a határozatijavaslat elfogadására.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselo-testülete
a) a Római Katolikus Plébánia (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 23-25.) részére l.OOO.OUO Ft,

azaz Egymilüó forint támogatást nyújt Dunavarsányi Plébánia napelem rendszerének megvalósításához
a 2022. évi költségvetés terhére, amelynek fedezetét étcsoportosítással biztosítja azzal, hogy a támogatási
összeg felhasználása és az összeggel való elszámolás a támogatási szerződés szerint történhet.

b) felkéri a Polgarmestert az a) pont szerinti támogatási szerződés aláfrására és az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő:

Felelős:

azonnal

Polgarmester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készi'tette: dr. Kiss István aljegyzö

MeUéklet: Támogatási kérelem

Dunavarsány, 2022. november 8.

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi ̂ íos
Jegyző;



Róm. Kat. Plébánia
2336 Dunavarsány
Kossuth u. 23 -25.

Szám: 102/2022

Tárgy: Támogatási kérelem.

Polgármesteri Hivatalnak
Dunavarsányi

Tisztelt Polgármester Asszony,

A hazánkba is begyűrűzött világméretű energia válság és annak
következtében elszabadult energia árak a Dunavarsányi Plébániát is igen súlyosan
érinti. A kifizethetetlenül magas energia számlák minket is arra késztetnek, hogy
áttervezzük működésünket. Alegelfogadhatóbb megoldást a napelem rendszer adja.
Ennek megvalősításához szerződést kötöttünk a Worsfor TT Kft - vel, akik bruttó
5 650 OOO.-Ft ellenáben vállalják az engedélyek beszerzését és a teljes kiviteli
munkát. Sajnos a Plébánia szűk kerete nem teszi lehetővé ennek az összegnek a
kifizetését. Ezért a Váci Egyházmegyei Hivatal 1 000 000. Ft vissza nem térítendő
támogatással segít minket.

Most Onhöz, a helybeli Polgármesteri Hivatalhoz fordulok, tisztelettel
kérve szintén 1 000 000. Ft támogatást. A fennmaradó 3 650 230. Ft -1 önerőbőlmi
fedezzük. Tudom , minden intézmény most nagyon leszorított anyagi keretek között
mozog, mégis, ha lehetőségük nyílik tisztelettel kérem támogatásukat ebben a túlélési
küzdelmünkben.

Tisztelettel:
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Dunavarsány, 2022. okt. 21.
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