
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-i ülésére

Sorszám:

Református Egyházközség

2
4 támogatása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű szótöbbség Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Tárnok Lászlóné jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békési Református Egyházkőzség nevében Katona Gyula Esperes-lelkipásztor az előterjesztés
mellékletében szereplő támogatási kérelmét nyújtotta be.

A Református Templom Békés legrégebbi épülete (1714 óta számtalanszor átépítették, bővítették), kiemelt
műemlék.

A templom a város történetének szerves része, a főtér hangsúlyos épülete, így megfelelő karbantartása a
város érdeke is, ezért javaslom, hogy az Onkormányzat 1.500.000 Ft-tal támogassa a felújítást.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati iavaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete Békés város 2017. évi költségvetésében jóváhagyott
fejlesztési tartalék terhére 1.500.000,- azaz egymillió ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást
nyújt a Békési Református Egyházközség számára, a műemlék békési református templom
felújításának céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletében szereplő támogatási
szerződés megkötésére, és támogatási összeg folyósítására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. augusztus 18.
I Gbor
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____/2017.(

) határozat melléklete

Támogatási szerződés

amely létrejött egyrészről
név: Békés Város Onkormányzata
székhelye: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
telefon: 66/411-011
adószáma: 15725060-2-04
bankszámlaszám: 11998707-04606811 Erste Bank Hungary Nyrt.
képviseli: Izsó Gábor polgármester
(a továbbiakban: Támogató),

másrészről
név: Békési Református Egyházközség
székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér2l.
bankszámlaszám:
adószáma:
képviseli: Katona Gyula esperes-lelkipásztor
(a továbbiakban: Támogatott)
között, (a továbbiakban együtt Felek), az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya
1. Támogatott kérelmet nyújtott be Támogató felé, Békés Város kiemelt műemléképülete, a Reformátu

Templom tornyának felújítása támogatása céljából. Támogató, Békés Város 2017. évi költségvetésében
fejlesztési tartalék terhére kíván támogatást nyújtani a Támogatott részére. A Támogatott által
kérelemben megfogalmazott cél: A Békési Református Templom tornyának felújítása.

A Felek jogai és kötelezettségei
2. Jelen szerződéssel Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete a 084031 számú kormányzat

fünkció terhére bruttó 1.500.000,- Ft (azaz bruttó Egymillió — ötszázezer forint) adományösszeget nyúj
a Támogatott bankszámlaszámára. A támogatás összegét a Támogató a szerződés aláírásá
követően S napon belül folyósítja a Támogatott Számára.

3. Támogatott köteles a 3. pontban meghatározott adományösszeget a kérelmében meghatározott célola
felhasználni.

4. Támogató köteles az adományösszeg Támogatott általi felhasználását ellenőrizni.

5. Támogatott köteles az adományössze2 felhasználásáról a Támo2ató felé legkésőbb 2018. decembei
31-iu írásban elszámolni.

6. Amennyiben a Támogatott a szerződésben előírt elszámolási kötelezettségének az előírt határidőben nem
vagy nem megfelelő módon tesz eleget, a Támogató e kötelezettségének teljesitéséig — a:
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.* (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

minden további a Támogatott javára nyújtandó támogatást felfüggeszt. A támogatói szerződés lejártátó
számított 3 éven belül nem részesíthető önkormányzati támogatásban az egyéb jogkövetkezményel
mellett az a szervezet, amely korábbi pályázatában valótlan adatokat szolgáltatott, a kapott támogatást,
pályázatában megjelölt céltól eltérően használta fel, támogatási szerződésben foglaltakat nem tartotta be
vagy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. A Támogatás jogosulatlan igénybevétele
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jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerü felhasználása esetén az Támogatottat visszafizetés
kötelezettség terheli.

Záró rendelkezések
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
8. A felek megállapodnak abban, hogy ajelen szerződéssel kapcsolatban Felmerült vitás kérdéseket egymá

között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére -

hatáskörtől Riggően — a Békési Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességé
kötik ki.

9. Jelen szerződés 2 számozott oldalból áll és a Felek általi aláírás napján lép hatályba Jelen szerződést
Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá, Békés Város Onkormányzat;
Képviselő-testülete a /2017 (VIII.3 1.) határozatában a támogatási szerződést jóváhagyta.

Békés, 2017

Békés Város Önkormányzata Békési Református Egyházközség
képviseletében: képviseletében:

Izsó Gábor Katona Gyula
polgármester esperes-lelkipásztor

Ellenjegyzem:

Tárnok Lászlóné
jegyző

Holopné dr. Sztrein Beáta
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A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA
5630 BÉKÉS Széchenyi (ér 2t. — Telefon/fax: (66) 411-357 — E-mail: bckcs@reformatus.hu

128/2017. szám Táry: Támogatási kérelem torony felújitáshoz

Tisztelettel

BÉKÉS VÁROS KÉPVISELÓTESTÜLETE -__________

EÚII’

Kapja
Szarv. eysa

Békés Város kiemelt műemléképülete, a Református Templom tornyának felújítását kezd-
tűk meg a napokban, amit több éves előkészitö munka előzött meg.

Ezzel együtt felújitásra kerül a vélhetően a rőldrengéskor megsérült kerengő jáiórésze is.
Ez utóbbi munkák feltárása és költségeinek meghatározása csak a teljes beállváiiyozás után
lehetséges.

A teljes toronytest felújítása — a kerengöt leszámítva — a benyújtott és elfogadott költségve
tés alapján 25 millió Ft. amelyhez a Tiszántúli Református Egyházkerület 10 millió Et-tatjá
mI hozzá. Az elmúlt 3 évben a meghirdetett céladakozás eredményeként eddig 2.400.000 Ft-
ot adott össze a gyülekezet. További 2 millió Ft-ot a Református Templomért Alapitványiól
tudunk lehívni.

A fennmaradó több, mint 10 millió Ft-ra ismét meghirdetjük az adakozást, illetve tisztelet
tel kérjük, hogy lehetőségeihez mérten Békés Városa is támogassa ezt a nagyszabású munkát.

Támogatásukat előre is megköszönve, maradok

Békés, 2017. augusztus 17.

tisztelettel:

/
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I
(Katona Gyula)

esperes-lelkipásztor

IZSÓ GÁBOR úrnak

Békés Város Polgármestere

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
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