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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 04. napi ülésére 
 

Tárgy: Összefogás a Jövőnkért Egyesület kérelme 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Összefogás a Jövőnkért Egyesület elnöke, László Attila Tibor az alábbi kérelemmel fordult 

a képviselő-testület felé: 

 

„Tárgy: Sportpálya használat iránti kérelem                                   

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt dr. Nagy Béla György polgármester úr! 

 

László Attila Tibor, mint az Összefogás a Jövőnkért Egyesület elnöke a Kormányos László 

jegyzővel történt telefonos egyeztetésre való hivatkozással, fordulok Önökhöz a 

Medgyesegyháza - Bánkút Sportpálya, 2019. év szeptember 14. (szombat) napján történő 

használatba vételének kérelmével. 

A használat célja: Sportnap megtartása. 

Amely gyermek labdarúgó torna, asztalitenisz verseny, illetve ügyességi vetélkedők 

megrendezésére irányul. 

A rendezvény megtartásával két közkedvelt sportág további népszerűsítése a cél. Elősegítve 

ezzel elsősorban a fiatalok körében a sportos, egészséges életszemlélet és életmód kialakulását, 

amely egyik alappillérre az egészséges gondolkodású felnőtté válásnak, valamint a csapatban, 

közösségben történő gondolkodásnak. 

A verseny helyezettjei kisebb díjazásban részesülnek. 

A rendezvény szeptember 14-én, reggel 8 órától aznap este 18 óráig tartana. 

Köszönettel! 

László Attila Tibor 

Összefogás a Jövőnkért Egyesület 

elnök” 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a 

döntéshozatalra. 
 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy helyt ad az Összefogás a Jövőnkért Egyesület elnöke, László Attila Tibor által előterjesztett 

kérelemnek és hozzájárul a Medgyesegyháza - Bánkút Sportpálya, 2019. év szeptember 14. 

napján 08 órától 20 óráig történő térítésmentes használatba vételéhez a kérelemben foglalt 

sportnap lebonyolítása céljából. 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert a kérelmező jelen döntésről 

szóló kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 
 



 
 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy nem járul hozzá az Összefogás a Jövőnkért Egyesület elnöke, László Attila Tibor által 

előterjesztett kérelemben foglaltakhoz, a Medgyesegyháza - Bánkút Sportpálya, 2019. év 

szeptember 14. napján történő térítésmentes használatba vételéhez. 

A képviselő-testület felkéri dr. Nagy Béla György polgármestert a kérelmező jelen döntésről 

szóló kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 
 
 

Medgyesegyháza, 2019. augusztus 30. 
 

 dr. Nagy Béla György s.k  

 polgármester 
 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 


