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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

E-szám: 92/2018. 

Tárgy: Döntés a műfüves sportpálya működtetéséről és használatáról szóló 15/2018. 
(I. 25.) határozat módosításáról 

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 

Vezetői ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

előadó osztályvezetője 

Pénzügyi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

pénzügyi osztályvezető 

Törvényességi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

         

         

Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 

jegyző 

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 

 

Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 

 

        polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
I. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2018. (I.25.) 
határozatával rendelkezett a műfüves sportpálya működtetéséről és használatáról. A 
határozatban megállapításra került a műfüves futballpálya használati díja és nevesítésre 
kerültek a pálya ingyenes használatára jogosultak. 

II. A füves és a műfüves futballpálya használata a Nagykovácsi Sólymok Sport Egyesület 
és a Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület (továbbiakban: NUSE) közötti egyeztetések 
alapján, osztottan történt a két Egyesület által. 

Új és örömteli körülményt jelent a vonatkozó pályák használata tekintetében a NUSE 
felnőtt labdarúgó csapata, amely a közelmúltban játszotta első labdarúgó mérkőzését. 
Szintén kihatással van a pályahasználatra és az egyes beosztásokra a labdarúgó sportot 
folytató gyermekek növekvő létszáma. 

A hivatkozott két tényező alapján a két Egyesület, kibővülve a felnőtt labdarúgó csapat 
képviselőivel egyeztetést tartott az optimális pályahasználati rend kialakítása érdekében 
Szemesy Barbara Alpolgármester Asszonnyal. 

Az egyeztetés eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a Nagykovácsi Sólymok Sport 
Egyesület tevékenységének maradéktalan ellátáshoz szükséges pályahasználat csak 
akkor biztosítható, ha az Egyesület a műfüves pályát hetente 1,5 órás időtartamra 
ingyenesen használatba vehetné. 

A műfüves sportpálya ingyenes 1,5 órás használata - Herold István Elnök Úr csatolt 
kérelme alapján – a 2018-2019-es szezonban, csütörtökönként 16.30 és 18.00 óra közötti 
időtartamra korlátozódna. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a módosító 
határozati javaslat elfogadására.  

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 
Melléklet: - Herold István Elnök Úr kérelme 
 
 
Nagykovácsi, 2018. szeptember 12. 
 
        Kiszelné Mohos Katalin 
               polgármester 
 
 

 

 



Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének                                                9. napirend 
2018. szeptember 20-i rendes, nyílt ülése 

3 

 

 

 

Határozati javaslat 

Tárgy: Döntés a műfüves sportpálya működtetéséről és használatáról szóló 15/2018. 
(I.25.) határozat módosításáról 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
15/2018. (I.25.) határozatában a műfüves pálya ingyenes használatára jogosultak körét az 
alábbiakkal egészíti ki: 

d) Nagykovácsi Sólymok Sport Egyesület a 2018-2019-es szezonban, csütörtöki napokon 
16.30. és 18.00 óra között 

Felhatalmazza a Polgármester és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző, Intézményvezető 


