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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB Elnök           

Tanuszoda név választásának lehetősége 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2021. október 21‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Egyeztettem a későbbi uszoda üzemeltetőjével, aki azt a tájékoztatást adta, hogy az 
uszoda név választása mindenhol az önkormányzat feladata volt, és ezt a BMSK felé kellett 
jeleznie az önkormányzatnak. 
 Mivel ezt a névválasztást a BMSK felé kell jelezni, aki azonban ezek után továbbítja az 
EMMI felé, aki azt jóváhagyja, ezért egy viszonylag hosszabb folyamat, amit javaslok elkezde-
ni.  
 Konkrét javaslatom is lenne ezzel kapcsolatban. Mindenki számára köztudott, hogy Vá-
rosunk nemrégiben elhunyt Körzeti orvosa Dr. Katona Ernő Ödön igen megbecsült és köztisz-
teletben álló személy volt, elvesztése mind városunknak, mind városunk lakóinak pótolhatatlan 
veszteség. Az is közismert tény, hogy Doktor Úr fiatal korában aktívan vízilabdázott, és az 
úszás életét a továbbiakban is meghatározta, minden nyáron, amikor tehette, a közeli Bánki 
tóban, úszással kezdte vagy fejezte be a napot. 
 Gyermekeivel egyeztettem, akik támogatják, és örömmel vették az ötletemet. 
 

Javaslom, hogy a Képviselőtestület tájékoztassa a BMSK-t, hogy szeretnénk az uszo-
dát Dr. Katona Ernő Ödön Tanuszodának elnevezni. 
 
 A tájékoztatást és az ezzel járó feladatokat továbbra is szívesen felvállalom. 
 
Előterjesztésemet megtárgyalni szíveskedjenek. 
 
 

Rétság, 2021. október 06. 
 
 
               Varga Dávid Géza s.k. 

PVB Elnök 
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2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

 
4.) Határozati javaslatok  

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
./2021.( X.21.)  HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tanuszoda név választásának 
lehetősége című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület megbízza Varga Dávid Géza PVB elnököt, hogy az épülő tanuszoda névvá-
lasztásáról – miszerint a tanuszoda neve: Dr. Katona Ernő Ödön Tanuszoda - tájékoztassa a 
BMSK illettékes személyeit. 

 
Határidő: 2021..  
Felelős: Varga Dávid Géza PVB elnök 

 
 
Mezőfi Zoltán  

     polgármester 
 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  
 
 

Jámbor Lajos 
       jegyző 


