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ELŐTERJESZTÉS 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. szeptember 25-i ülésére 

 
  
 
Tárgy: Sportcsarnok elnevezése 
 
 
 
 
 Az előterjesztést  készítette:          Rostásné Rapcsák Renáta 
              intézményi referens 
                                                                                   
   
   
  
Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: - Önkormányzat Intézményeinek  
               Bizottsága  
 -Ügyrendi és Sport Bizottság 
    
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. szeptember 25-i ülésére 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a Sportcsarnok elnevezéséről 
Ikt. sz.: I/5657/7/2014.   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
 A T. Képviselő-testület 2014. augusztus 14. napján megtartott képviselő-testületi 
ülésén a 85/2014. (VIII. 14.) ÖH-val úgy döntött, hogy a Sportcsarnokot Polyák Imréről 
kívánja elnevezni. Fenti döntésben felhatalmazott, hogy az elnevezési eljárással kapcsolatosan 
valamennyi szükséges előzetes intézkedést megtegyem, majd ezt követően terjesszem Önök 
elé.  
Fentieknek megfelelően felvettem a kapcsolatot néhai Polyák Imre özvegyével valamint 
leányával.  
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42. § (3) bekezdése és a 2:43. § f) 
pontja rendelkezik a személyiségi jogokról, amelynek értelmében nevezettek hozzájáruló 
nyilatkozatának beszerzésére sor került. Megkeresésemet örömmel fogadták és 
valamennyiben hozzájárultak ahhoz, hogy a Sportcsarnok Polyák Imre nevét viselje.  
 
A Sportcsarnok elnevezését a következők szerint javaslom meghatározni: 
Polyák Imre Sportcsarnok 
 
A Sportcsarnok névadó ünnepségét 2014. október 23-án 14.00 órakor javaslom megtartani. 
 
A Sportcsarnok Északi/Nyugati Homlokzatára, a Ceglédi úti oldalra javaslom a „Polyák Imre 
Sportcsarnok” elnevezést feltüntetni.  
 
Fenti ünnepséggel egy időben javaslom, hogy Emléktábla kerüljön elhelyezésre az Olimpiai 
Bajnok tiszteletére.  
Az ünnepség keretében köszöntők hangoznak el, emléktábla avatásra, Polyák Imre életútjának 
méltatására, birkózó-bemutatóra kerül sor, valamint egy kiállítás kerül megnyitásra Polyák 
Imre személyes tárgyaiból és személyéhez köthető emlékekből.  
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé:  

 
Határozat-tervezet 

 
……../2014. (…..)ÖH 
Sportcsarnok elnevezése 
 

Határozat 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportcsarnok nevét a 
következők szerint kívánja meghatározni: „Polyák Imre Sportcsarnok” 

(2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportcsarnok 
Északi/Nyugati homlokzatán feltünteti a „Polyák Imre Sportcsarnok” elnevezést.  
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(3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a névadó ünnepség időpontjára a Sportcsarnok Északi/Nyugati 
homlokzatán feltüntetésre kerüljön a „Polyák Imre Sportcsarnok” elnevezés. 

(4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a névadó ünnepség időpontjára a Sportcsarnok 
Északi/Nyugati/Bejárati oldalán Emléktábla kerüljön elhelyezésre az Olimpiai 
Bajnok tiszteletére. 

(5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polyák Imre 
Sportcsarnok névadó ünnepség megrendezésével kapcsolatos költségek fedezetét – 
300.000.- forintot– a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 6) önkormányzati 
rendelet 2. § (2) bekezdés b.) pontja bc.) alpontjában szereplő általános tartalék keret 
terhére biztosítja.  
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. szeptember 25. 
                 2014. október 23.     
 
Lajosmizse, 2014. szeptember 15. 

Basky András sk. 
polgármester  

 
 


