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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2018. április 16-án, hétfőn, 1539 órai kezdettel a Városháza 102-es 

tanácstermében megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 Nánási Tamás bizottsági elnök 

 Barabás József bizottsági tag 

 Éhn András bizottsági tag 

 Fekete Péter bizottsági tag 

 Szakadáti László alpolgármester 

 Varga László alpolgármester 

 dr. Szabó Ferenc aljegyző 

 Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető 
 

Nánási Tamás: A meghirdetett és a nyílt ülésen elfogadott napirendhez képest módosító 

indítványa, hogy a „Szép Porta Biatorbágyért” díj véleményező bizottságába történő 

delegálásról szóló napirend kerüljön megtárgyalásra. 

 

Szavazás: 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága a napirend-módosító 

javaslatot – 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen), 

határozathozatal mellőzésével – elfogadja. 

 

4. Fedák József Testnevelés és Sport Díj adományozásáról 

 

Nánási Tamás: Baranyai Ferencet javasolja Szakadáti László felterjeszteni erre a díjra. 

Ehhez egy laudáció is érkezett, amelyben a sportszakmai tevékenysége olvasható 

részletesen.  

Barabás József: A jelöltet 1986 óta ismeri a sportkörből, ezért nagyon szívesen ajánlja. 

Szakadáti László: Az előterjesztés tárgyszerű, adatszerű felsorolás egy kis méltatással a 

végén – szándékosan azért, hogy igazolják azt, hogy az elmúlt 40 évben Baranyai Ferenc a 

helyi sportéletnek a lelke volt, minden percét erre áldozta, igazán méltó helyre kerülhet ez a 

sportdíj. Az adatok, pozíciók kikezdhetetlenek és megállják a helyüket, azért szorítkozott 

inkább egy rövid és tárgyszerűre és a méltatás csak néhány dicsérő mondat a végén. Úgy 

gondolja, hogy ez méltó helyre kerül.  

Nánási Tamás: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 

az alábbi határozatot hozza:  
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

33/2018. (IV.16.) határozata 

 

 
Fedák József Testnevelés és Sport Díj adományozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási és Sport 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Baranyai Ferenc részére Fedák 

József Testnevelési és Sport Díjat adományozzon. 

 

5. „Szép Porta Biatorbágyért” díj véleményező bizottságába történő delegálásról 

 

Nánási Tamás: Kérdezi, hogy a jelenlévő bizottsági tagok közül kíván-e valaki részt venni 

ebben a munkában?  

Barabás József: Vállalja.  

Nánási Tamás: Köszöni a vállalást és javasolja Barabás Józsefet delegálni a bíráló 

bizottság tagjának. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 

az alábbi határozatot hozza:  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

34/2018. (IV.16.) határozata 

 

 
A „Szép Porta Biatorbágyért” díj véleményező bizottságába történő 

delegálásról  

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága a „Szép Porta Biatorbágyért” díj 2018. évi véleményező bizottságának 

tagjai közé az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjai közül Barabás Józsefet 

delegálja. 

 

Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 1540 órakor 

bezárja. 

k.m.f. 

 Nánási Tamás Éhn András 

       bizottsági elnöke       bizottsági tag 


