
-------- Továbbított üzenet --------  

Tárgy:  RE: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat határozatok 

Dátum:  Thu, 1 Sep 2022 15:49:14 +0000 

Feladó:  Andrési Gábor György <gyorgy.gabor.andresi@kk.gov.hu> 

Címzett:  medgyes@medgyesegyhaza.hu <medgyes@medgyesegyhaza.hu>, 

jegyzo@medgyesegyhaza.hu <jegyzo@medgyesegyhaza.hu> 

CC:  Bánki András <andras.banki@kk.gov.hu>, Demecs Lívia dr. <livia.demecs@kk.gov.hu> 

 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Lenti megkeresésükre az alábbi választ adjuk: 

 

Tájékoztatom, hogy a Békéscsabai Tankerületi Központ a sportcsarnok-uszoda épületével 

kapcsolatos állagmegóvó, karbantartási feladatait -annak ellenére, hogy ez a feladatot a 

vagyonkezelési szerződések külön nem írták elő - a 2017. március 14-i vagyonkezelési szerződés 

megkötése óta 2022. augusztus 31-ig folyamatosan elvégezte. Biztosítjuk Önöket arról, hogy ezen 

tevékenységünknek fent említett időszakban folyamatosan eleget tettünk. Az Önök által kért ezzel 

kapcsolatos dokumentumokat, igazolásokat fentiek alapján nem áll módunkban megküldeni 

Önöknek. 

Mivel a 2017. március 14-i átvételt megelőzően nem került sor az épületek állapotfelmérésére, az 

Önök által említett 2022. augusztus 31-i felmérésnek figyelembe véve a folyamatos állagmegóvási, 

karbantartási tevékenyégeket nincs relevanciája. 

A Békéscsabai Tankerületi Központ a vagyonkezelése óta fejlesztéseket hajtott végre az iskolához 

tartozó ingatlanrészek (több mint 100 millió forint értékben műfüves pálya, rekortán sortpálya, 

mászófal, kerékpártárolók, játszótéri eszközök stb.) valamint a sportcsarnok-uszoda (pl.: 

világításkorszerűsítés) tekintetében is. 

Kérem, hogy szíveskedjenek a sportcsarnok-uszoda tekintetében a vagyonkezelési szerződések 

megszüntetéséről szóló dokumentumokat 2022. augusztus 31-i hatállyal aláírni, mivel a 

Békéscsabai Tankerületi Központ 2022. szeptember 1-től az intézményátszervezésről szóló döntés 

értelmében erre az ingatlanra semmilyen kötelezettséget nem vállal és nem vállalhat. 

A kért egyéb dokumentációt (érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálati 

jegyzőkönyv) természetesen mihamarabb eljuttatjuk az Önök részére. 

 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét! 

 

Tisztelettel 

 

Bánki András tankerületi igazgató megbízásából, 

 

Andrési Gábor 

gazdasági vezető 

 

Békéscsabai Tankerületi Központ 

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

Telefon: +36 66 795 207 

Mobil: +36 30 283 0379 

gyorgy.gabor.andresi@kk.gov.hu 

 

 

 

-----Original Message----- 

From: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat <medgyes@medgyesegyhaza.hu> 

Sent: Thursday, September 1, 2022 4:12 PM 

To: Andrési Gábor György <gyorgy.gabor.andresi@kk.gov.hu> 

Subject: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat határozatok 
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Tisztelt Cím! 

 

Dr. Kávássy Leila Viola Jegyző Asszony megbízásából, Kraller József Polgármester Úr 

jóváhagyásával csatolom a tárgyban kelt határozatokat szíves felhasználásukra. Tájékoztatom, hogy 

a vagyonkezelési szerződés (alap szerződés, uszoda-sportcsarnok) megszüntetéséhez szükséges 

döntéshozatalt, a 2022. augusztus 19. napján küldött okiratok fényében, a következő ülésre a 

képviselő-testület napirendre tűzi. Kérjük tisztelettel, hogy addig a két épület műszaki állapotával, 

karbantartásával, felújításával kapcsolatban valamennyi iratot ( állapotfelmérő lapok, karbantartási 

napló, karbantartásra vonatkozó szerződések, iratok, amelyek az állagmegóvást igazolják...stb.) 

megküldeni szíveskedjék 2017. március 14- 2022 augusztus 31. napjáig terjedő időszakra. 

 

Tájékoztatom, hogy a megküldött, 2022. augusztus 15 napján elfogadott szerződések aláírásra 

kerültek, azokat postázzuk. 

 

Tisztelettel: 

 

-- 

Pécs Zsuzsanna főelőadó 

. augusztus 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

5666 Medgyesegyháza 

Kossuth tér 1. 

telefonszám: 06/68 440-062/117 

mobilszám: +36 30 3538-019 

faxszám: 06/68 440-860 

 

________________________________ 

 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől 

védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön 

nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet 

küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem 

az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét 

lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 

 

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for 

the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you 

are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 

attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or 

reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other 

than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 


