
Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Evangélikus Egyházközség támogatási szerződésének 
módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség 2021. szeptember 17. napján kelt levelében 
tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Alvégi Parókia külső csapadékvíz
elvezetésének megvalósítására, valamint az Alvégi Temetőnél kialakítandó parkoló 
elkészítéséhez kívánja a 2.666.667,- Ft összegű önkormányzati támogatást 
felhasználni 2022. március 31-i elszámolási határidővel. A Képviselő-testület az 
55/2021. (IX.23.) Kt. határozatával döntött az Egyház kérelméről és ezt követően az 
Egyházközség megkezdte a beruházás kivitelezését. 2022. március 3. napján 
tájékoztatást nyújtott Ördög Endre igazgató lelkész úr az Orosházi Evangélikus 
Egyházközség képviseletében, hogy az Egyházközség egyházi forrásból juttatott 
támogatással el tudja végezni a Győri Vilmos tér 3. szám alatti Alvégi Parókián 
tervezett felújítási munkálatok teljességét. Ennek keretében kerül sor az épület 
csapadékvíz-elvezetési rendszerének felújítására is, amelyet az Önkormányzat által 
nyújtott támogatásból az eredeti célnak megfelelően tudnak elvégezni. Tekintettel a 
munkálatok megkezdésére és várható befejezésére igazgató lelkész úr kérelemmel 
fordult a Képviselő-testület felé az elszámolási határidő 2022. március 31-ről 2022. 
május 31-re való módosítására.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eredetileg tervezettektől eltérően 
az Alvégi Temetőnél kialakítandó parkolók kizárólag az 5900 Orosháza, Báthori utca 
436 hrsz. alatt valósulnának meg, amely kivett közterület Orosháza Város 
Önkormányzata 1/1 tulajdonát képezi, így nem kerül sor egyházi tulajdonú ingatlan 
igénybevételére. Ezen támogatási cél kizárólag másodlagosként került megjelölésre a 
támogatási szerződésben, így megállapítható, hogy a szerződésnek megfelelő és 
szerződés-módosítást nem igényel Ördög Endre igazgató lelkész úr azon kérelme, 
hogy az önkormányzati támogatás egésze az Alvégi Parókia külső csapadékvíz
elvezetésének megvalósítására kerüljön ráfordításra.

Az elszámolási határidő módosítása iránti kérelem viszont a szerződés-módosítását 
és így az 55/2021. (IX.23.) Kt. határozat módosítását igényli, akként, hogy a korábban 
kitűzött 2022. március 31. napja helyett 2022. május 31. napja kerül meghatározásra.

A fentiek kapcsán az előterjesztés mellékleteként elbírálás céljából terjesztem a tisztelt 
Képviselő-testület elé Ördög Endre igazgató lelkész úr kérelmét.

Kérem a Képviselő-testületet döntése meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testűlete dönt arról, hogy az Orosházi 
Evangélikus Egyházközség támogatási szerződés módosítása iránti kérelmét 
elfogadja és az 55/2021. (IX.23.) Kt. határozat 1.) a pontját az alábbira módosítja: „az 
elszámolási határideje 2022. május 31. napjára módosul.”



Végrehajtásért felelős:
Dr. Burai Mihály jegyző a határozat közléséért, a szerződés-módosítás előkészítéséért 
Bojtor István alpolgármester a szerződés-módosítás aláírásáért

Határidő: 30 nap

Orosháza, 2022. március 3.
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ikt. szám.: 52/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség támogatásának elszámolási kötelezettséggel 
érintett 2.666.667,- Ft összegű támogatásával kapcsolatban jelzem, hogy az Egyházközség 
belső egyházi forrásból juttatott támogatással el tudja végezni a Győry Vilmos tér 3. sz. alatti 
alvégi parókián tervezett felújítási munkálatok teljességét. Ennek keretében kerül sor az 
épület csapadékvíz-elvezetési rendszerének felújítására is, amelyet az Önkormányzat által 
nyújtott támogatásból, az eredeti célnak megfelelően tudunk elvégezni. Tekintettel a 
munkálatok megkezdésére és várható befejezésére kérem, hogy az elszámolás határidejét 
2022. május 31-re módosítani szíveskedjenek.

Köszönettel és üdvözlettel:

Ördög Endre 
igazgató lelkész

Orosháza, 2022. március 3.




