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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. szeptember 13. napi rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Vagyonhasználati szerződés megkötése a Magyarországi Evangélikus Egyházzal 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köznevelésért felelős miniszter nevében eljárva a köznevelésért felelős államtitkár VIII-

4678-1/2022/KOZNEVINT számú döntése alapján a Békéscsabai Tankerületi Központ és a 

Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. augusztus 22-én egymással Feladatátadásról szóló 

megállapodást kötött a Schéner Mihály Általános Iskola fenntartói jogának 2022. szeptember 

1. napjával történő átadás-átvétele tárgyában.  

 

Ezen Megállapodás 8.4. pontja értelmében a Magyarországi Evangélikus Egyház mint Átvevő 

vállalja, hogy az Intézmény működéséhez szükséges ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi 

joggyakorlóval vagyonkezelési, egyéb használati szerződést köt.  

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a vagyonhasználati szerződés tervezetét elküldte 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére. A szerződéstervezet 5. pontja értelmében a 

medgyesegyházi 126 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5666 Medgyesegyháza, Luther 

u. 7. szám alatt található, „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlanon lévő épületek 

közül a sportcsarnokra és az uszodára a jelen szerződés nem terjed ki, mivel ezen épületek 

használatával kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket külön megállapodásban fogják 

rögzíteni a Felek.  

 

A Szerződéstervezet szövegét javítani szükséges, mert a medgyesegyházi 126 helyrajzi szám 

alatt felvett ingatlan természetben nem a Luther utca 7. szám, hanem a Luther utca 5. szám 

alatt található.  

 

A fenti előterjesztés alapján kérem a Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és 

a döntéshozatalra.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vagyonhasználati 

szerződést, és úgy határozott, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, a 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Magyar Evangélikus Egyház (székhelye: 1085 

Budapest, Üllői út 24., képviseli: Krámer György országos irodaigazgató) között létrejött 

vagyonhasználati szerződést azzal a megjegyzéssel, hogy a Luther utca 7. szám szöveg 

helyébe a Luther utca 5. szám kerüljön.  

 

Felhatalmazza Kraller József polgármestert a Vagyonhasználati szerződés aláírására, és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kraller József polgármester 

              dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

 



 

 

Medgyesegyháza, 2022. szeptember 13. 

 

                                                                       Kraller József  sk. 

                                                                       polgármester 
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dr. Kávássy Leila Viola sk. 

           jegyző 
 


