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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. december 21. napi ülésére 

 

Tárgy: Medgyesegyháza Sportegyesület által, rendkívüli vissza nem térítendő civil 

támogatás iránt benyújtott kérelem 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesegyháza Sportegyesület (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 1., 

képviselő: Futaki János, adószám: 19741372-1-04) rendkívüli vissza nem térítendő civil 

támogatás iránti kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Az Egyesület kérelmét azzal 

indokolta, hogy az elmúlt két évben nem tudott pályázni a Medgyesegyháza Város által kiírt 

civil keretből juttatandó támogatásra. A korábbi években ebből a támogatásból sikerült a 

sportegyesület biztonságos működést biztosítani. Ebben az évben is bízott az Egyesület a 

pályázat kiírásában, azonban ez nem történt meg. Az Egyesület vezetősége az elmúlt 2020-

21-es bajnoki szezonban a felnőtt labdarúgás újbóli beindítása mellett döntött, és ez a régi-új 

tevékenység is csak növelte a kiadások mértékét. Az egyesületnek jelenleg 1 960 000 Ft, azaz 

egymillió-kilencszázhatvanezer forint kifizetetlen számlája, tartozása van a szolgáltatók és a 

vezetőség tagjai felé.  Ezeknek a tartozásoknak a rendezése 2021. év végén vagy 2022. év 

elején azonnali intézkedéseket kíván. Medgyesegyháza SE a pandémia előtti években 1-1 év 

alatt kapott 2 860 00 Ft összegű támogatást a várostól. A jelenlegi tartozásuk 2 év alatt 

halmozódott fel erre az összegre, ami az átgondolt gazdálkodásnak is köszönhető.  

 

A fenti indokok alapján kérik a Képviselő-testületet, hogy az Egyesületet rendkívüli vissza 

nem térítendő civil támogatás címén a fentiekben megjelölt 1 960 000 Ft, azaz egymillió-

kilencszázhatvanezer forint összeggel támogassa. A kérelem az előterjesztés mellékletét 

képezi.  

 

Ennek alapján kérem a Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és a 

döntéshozatalra.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza 

Sportegyesület (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 1., képviselő: Futaki János, 

adószám: 19741372-1-04) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

A Képviselő-testület a Medgyesegyháza Sportegyesület számára …………………..Ft 

összegben rendkívüli vissza nem térítendő civil támogatást nyújt     ……………. keret 

terhére.  

 

Felkéri Kraller József polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

   Kiss-Kerekes Erika megbízott pénzügyi csoportvezető 

Határidő: azonnal 

 

„B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza 

Sportegyesület (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 1., képviselő: Futaki János, 



adószám: 19741372-1-04) támogatási kérelmét megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a költségvetés szűkös keretei és a kötelezően ellátandó feladatokra 

tekintettel, nem támogatja a kérelmet. 

 

Felkéri Kraller József polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról értesítse ki. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2021. december 21. 

 

                                                                       Kraller József   

                                                                       polgármester 

 

 

Ellenjegyezte:  

 

 

dr. Kávássy Leila Viola 

           jegyző 
 


