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Táiékoztatás

Ladánybene Onkormány zata
Szádvári Erika jegyz ,

Kardos Attila polgármester

Kelt.: Ócsa, 2017.j lius 16.

Ócsai Baptista Gyiilekezet
lelkipásztor: Horváth Zsolt
Telefonszám: +36 20 8860127
email: horvath.zsolt@ gmail.com

Tárgv: Baptista imaház eladása

Tisztelt Szádvái Erika jegyz rhcilgy, Tisztelt Polgárnrester r!

Ezriton íájékoztatom Önoket arról,hogy az Ócsai Baptista Gytilekezeíkész segíteni Ladánybene
kozség fejl déséí.Ezért gy dontott, hogy bruttó 6,5 millió forintért eladja imaházát.

Ahhoz, hogy páIyázatuk sikeres legyen, javasoljuk, hogy az Önok tigyvédje (páIyázatír ja)

fogalmaz za meg az ugyre vonatkoz szándéknyilatko zatot, amit megbízottunk alá fog írni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Baptista Egyházvezeíés kérésének megfelel módon
gazdáIkodunk a vételámal, így nem lesz akadáIya az adás-vételnek,

Egyben koszonjiik tájékoztatását az e|adó ingatlanról. Most azonban tovább gondolva a jelenlegi

helyzetet, gy látjuk, hogy céIszeríjbb lenne, ha elfogadnánk Polgármester Úr ajánl atát és az

Önkormányzat áItaI alkaloms zeríien rendelkezési.inkre adott helyiségekben tartanánk

rendezvényeket. Ezt a kés bbiekben szeretnénk pontos ítaní Önnel az elhangzottak szerint.

Id kozben felmertilt kozottiink, hogy házvásárlás helyett2 db egymás mellett Iév telket vennénk

az jonnan kialakításra kerí.il telkekb l. Ott kés bb kialakításra keriil(het) egy imaterem és

lakás.

Kérdezziik, hogy ez lehetséges-e, milyen osszegért, az építési ovezeti besorolás megengedi-e?

Esetleg módosítható-e ily módon?

Egyéb kérdéseit, kéréseit, ha vannak, várjuk és igyeksztink rugalmasan váIaszolni rájuk, ahelyzet
megoldása érdekében.

Tisztelettel:

L.Jt*}rg;{tJ',',_,rt r'"d
Horváth Zsolt sk.
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