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ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 25. napi ülésére
Tárgy: A Medgyesegyháza Sportegyesület kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
A Medgyesegyháza Sportegyesület elnöke, Futaki János az előterjesztés mellékletét képező
kérelmet nyújtotta be a Képviselő-testület felé. A kérelemben leírja, hogy az MLSZ hitelesítő
eljárása során a sportpályán az alábbi hiányosságok merültek fel:
- a kispadok állapota teljes felújítást igényel;
- a játékos kijáró körül, a kerítés mellett a növényzet állapota nagyon elhanyagolt, emiatt
ez használhatatlan;
- a 2 db vas nagykapu festésre szorul.
Arra kéri a képviselő-testületet, hogy nyújtson segítséget a probléma mielőbbi megoldásában.
Időközben önkormányzatunk részéről megtörtént a sportpálya területének felmérése.
Megállapítást nyert, hogy a kérelemben foglalt észrevételek megalapozottak. A gazos terület
rendbetétele szeptember hónap folyamán megtörténik a Medgyesegyházi Településüzemeltetés
Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével. A kispadok felújításához 20 folyóméter
műanyag hullámlemez szükséges, melynek ára 1880.- Ft/m2, összesen 63.920.- Ft költséggel.
Szükséges még 200 db 6x30-as méretű csavar, 3.000.- Ft összegben. A festéshez 5 kg festék,
illetve hígító vásárolandó, 15.000.- Ft összegben.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
döntéshozatalra.
„A” HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
támogatja a Medgyesegyháza Sportegyesület kérelmében foglaltakat a Sportpálya kispadjainak
felújításával, illetve a bejárati nagykapuk lefestésével. Az anyagköltségekhez szükséges
82.000.- Ft összeget a 2018. évi költségvetési tartalékkeret terhére biztosítja. A képviselőtestület a munkálatok elvégzésére felkéri a Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú
Nonprofit Kft.-t.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Mitykó Mihály ügyvezető
Határidő: 2018. október 31.
„B” HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Medgyesegyháza
Sportegyesület Sportpálya rendbetételére irányuló kérelmét. A Képviselő-testület a
költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra tekintettel nem támogatja a
kérelmet.
Felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki.
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