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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az Élő Remény Szadai Baptista Gyülekezet - együttműködve a Baptista Tevékeny Szeretet
Misszióval - Szada Nagyközségben nevelési-oktatási intézményt, óvodát kíván létrehozni,
kiegészítve a szintén a fenntartásukban működő szadai Felhőcske Keresztény Családi Bölcsőde
nevelési tevékenységét.
Az óvoda alapításához kérik az Önkormányzat támogatását a beruházás helyszínének
megtalálásában. Az óvodalétesítésnek szerintük kiváló helyszíne lenne a 2547/1 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan, de nyitottak más megoldásra is.
Az óvoda létrejötte esetén köznevelési szerződést kívánnak kötni Önkormányzatunkkal óvodai
ellátásra.
A jelenlegi előterjesztés alapján azt kérik, hogy az Önkormányzat adjon ki egy Együttműködési
szándéknyilatkozatot, miszerint az Önkormányzat kijelenti, hogy hosszútávú együttműködést
tervez az Élő Remény Szadai Baptista Gyülekezettel és a Baptista Tevékeny Szeretet
Misszióval egy szadai alapítású nevelési-oktatási intézmény, óvoda létrehozásában és
működtetésében.
Az Együttműködési nyilatkozat birtokában az alapítók meg tudják kezdeni a tárgyalásokat a
befektetési alapokkal és minisztériumokkal a beruházás, illetve nevelési intézmény alapítás
magvalósítása érdekében.
Az Együttműködési nyilatkozat aláírása nem jelent kötelezettségvállalást, a konkrét alapításról,
illetve a tényleges jövőbeni együttműködésről – az elvi engedélyek birtokában – az alapítókkal
együttműködve új, külön előterjesztés alapján tud majd dönteni a Képviselő-testület.
Az előterjesztés mellékletei:
1. Együttműködési szándéknyilatkozat
2. Élő Remény Szadai Baptista Gyülekezet és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
kérelme
A fentiek alapján a következő Határozat- tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Szada, 2021. június 25.
Pintér Lajos
polgármester
HATÁROZAT-TERVEZET
…/2021.(VII.14.) KT- határozat
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 82/2021. sz. előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti Együttműködési nyilatkozatot adja ki az Élő Remény Szadai Baptista
Gyülekezet és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére Szada nagyközségben nevelésioktatási intézmény, óvoda létrehozásában való együttműködésre.
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