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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2016. november 21-én, hétfőn, 1300 órai kezdettel a Városháza a 102-es 

tanácstermében megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

• Nánási Tamás, bizottsági elnök 

• Barabás József, bizottsági tag 

• Éhn András, bizottsági tag 

• Fekete Péter, bizottsági tag 

• Tálas-Tamássy Richárd, bizottsági tag 

• Tarjáni István, polgármester 

• Szakadáti László, alpolgármester 

• Varga László, alpolgármester 

• dr. Kovács András, jegyző 

• dr. Szabó Ferenc, aljegyző 

• Rack Ferencné, igazgató, Ritsmann Pál Német Nemzetiség Ált. Isk., BNNÖ elnöke 

• Ihászné Pálfi Katalin, referens, jegyzőkönyvvezető 

• Szádváriné Kiss Mária, igazgató, Faluház 

• Ábrahám Ferencné, igazgató, Biai Református Általános Iskola 

• Gál Edit, tagintézmény-vezető, Czuczor Gergely tagiskola 

• Hingyiné Molnár Ildikó, óvodavezető, Benedek Elek Óvoda 

• Marx Árpád, igazgató, Biatorbágyi Általános Iskola 

• Bérces László, osztályvezető, BEV 

• Tóth Tamás, ifjúsági referens 

• Barcza Jenőné, Meggyfa utcai és Karinthy F. utcai lakók képviseletében 

• Hegedűs Mihály, a 14. napirendnél 

• Ballay Bendegúz, a 14. napirendnél 
 

Nánási Tamás: Üdvözli az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság öt fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 

Barabás József bizottsági tagot. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: kéri levenni a mai ülés 

napirendjéről a kiküldött meghívóban szereplő 9. pontot, a 11. 19. és 21-es pontokat pedig  

javasolja a 2016. november 28-ai ülésen tárgyalni. 
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A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a módosított 

napirendet elfogadta. 

 
Napirend: 
 

1) Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés) 

2) Karikó János könyvtár vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés) 

3) A Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
intézményvezető választásáról 

4) 2016. októberi – novemberi önkormányzati rendezvények értékeléséről 

5) 2016. decemberi-januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

6) Iharosi tábor üzleti-, és üzemeltetési tervéről 
 

7) Fonyódligeti üdülő üzleti-, és üzemeltetési tervéről 
 

8) Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időre 
tartó programjainak finanszírozásáról 

 
9) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről 

 
10) Általános Iskolák kérelme ideiglenes tornaterem létesítéséről 

 
11) Beszámoló a Magyarnak lenni szülőföldemen konferenciáról 

 
12) Juhász Ferenc Kutatói Pályázatról 

 
13) Az Ifjúsági ház lehetséges helyszíneinek kérdéséről 

 
14) Profi gördeszka park, felnőtt játszótér kérdéséről 

 
15) A Bia Veritas Egyesület kérelméről 

 
16) Biai Református Általános Iskola kérelme úszás oktatás támogatására 

 
17) Értéktár rendelet megalkotásáról 

 
 
 

A zárt ülést követően a bizottság nyílt ülésen folytatta munkáját. 
 
 
 
 
 
 
 
 

callto:1.%202016
callto:2.%202016


3 
 

3. A Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola intézményvezető választásáról 

 
 
Fekete Péter megköszöni a két intézményvezető munkáját, akik igen nehéz időkben, gyakori 
jogszabályváltozások, infrastrukturális nehézségek közepette megállták a helyüket, egyben 
tartották a nevelőtestületeket, sikerrel megoldottak nehéz helyzeteket. Mindezek bíztatást 
jelentenek a jövőre nézve is, ezért javasolja, hogy az önkormányzat támogassa Marx Árpád 
és Rack Ferencné igazgatói megbízatásának meghosszabbítását a pályázati eljárás 
mellőzésével. 
Nánási Tamás tájékoztatja a bizottságot, hogy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola nevelőtestületének és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az intézményvezető 
választással kapcsolatos véleménye írásban kiosztásra került az ülésen. 

 
Több észrevétel, hozzászólás nem lévén Nánási Tamás két határozati javaslatot tesz fel a 
bizottságnak szavazásra. 

 
 
Szavazás: 
 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Biatorbágyi Általános Iskolában Marx Árpád 
igazgatói megbízatásának meghosszabbítását a pályázati eljárás mellőzésével. 
 
 
A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskolában Rack Ferencné igazgatói megbízatásának meghosszabbítását a pályázati eljárás 
mellőzésével. 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
130/2016. (XI. 21.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola intézményvezető választásáról 
 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Biatorbágyi 
Általános Iskolában Marx Árpád igazgatói megbízatásának meghosszabbítását a pályázati 
eljárás mellőzésével. 
 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
131/2016. (XI. 21.) határozata 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezető választásáról 
 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Ritsmann Pál 
Német Nemzetiségi Általános Iskolában Rack Ferencné igazgatói megbízatásának 
meghosszabbítását a pályázati eljárás mellőzésével. 

 

4. 2016. októberi – novemberi önkormányzati rendezvények értékeléséről 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában Nánási Tamás a napirend tárgyalása nélkül 
szavazásra teszi fel a 2016. októberi-novemberi önkormányzati rendezvények értékeléséről 
szóló beszámoló elfogadását. 

callto:1.%202016
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Szavazás: 
 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) elfogadta a 
2016. októberi-novemberi önkormányzati rendezvényekről szóló beszámolót. 
 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
132/2016. (XI. 21.) határozata 

2016. októberi-novemberi önkormányzati rendezvények értékeléséről 
 

A bizottság elfogadta a 2016. októberi-novemberi önkormányzati rendezvényekről szóló 
beszámolót. 

 

5. 2016. decemberi-januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában Nánási Tamás a napirend tárgyalása nélkül 
szavazásra teszi fel a 2016. decemberi és a 2017. januári önkormányzati rendezvények 
értékeléséről szóló beszámoló elfogadását. 

Szavazás: 
 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) elfogadta a 
2016. decemberi és a 2017. januári önkormányzati rendezvényekről szóló beszámolót. 
 

 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

133/2016. (XI. 21.) határozata 
2016. decemberi-2017. januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

 
A bizottság elfogadta a 2016. decemberi és a 2017. januári önkormányzati rendezvények 
előkészítéséről szóló tájékozatót. 

 

6. Iharosi tábor üzleti-, és üzemeltetési tervéről 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában Nánási Tamás a napirend tárgyalása nélkül 
szavazásra teszi fel az iharosi tábor 2017. évi üzleti és üzemeltetési tervét. 

 
Szavazás: 
 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az iharosi tábor 2017. évi üzleti és üzemeltetési 
tervét. 

 
 
 
 

callto:2.%202016
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Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
134/2016. (XI. 21.) határozata 

Iharosi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről 
 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az iharosi tábor 2017. 
évi üzleti és üzemeltetési tervét. 

 
 

7. Fonyód-ligeti üdülő üzleti-, és üzemeltetési tervéről 
 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában Nánási Tamás a napirend tárgyalása nélkül 
szavazásra teszi fel a Fonyód-ligeti üdülő 2017. évi üzleti és üzemeltetési tervét. 

 
 
Szavazás: 

 
A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Fonyód-ligeti üdülő 2017. évi üzleti és 
üzemeltetési tervét. 
 

 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

135/2016. (XI. 21.) határozata 
Fonyód-ligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről 

 
A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Fonyód-ligeti üdülő 
2017. évi üzleti és üzemeltetési tervét. 

 
 

 
8. Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi költségvetés elfogadásáig terjedő 

időre tartó programjainak finanszírozásáról 
 

Nánási Tamás ismerteti, hogy az előterjesztéshez benyújtott anyagban – a táblázatban nem, 
csak az írásos részben – a 2017. első negyedévi programokon kívül szerepel az augusztus 
20-ai ünnepség valamint egy októberi rendezvény költsége is.  
Szádváriné Kiss Mária tájékoztatja a bizottságot, hogy az augusztus 20-ai rendezvényhez 
kapcsolódó programról már egyeztetett polgármester úrral, az ifjúsági programhoz 
kapcsolódó rendezvény költségére tudomása szerint az ifjúsági koncepció végrehajtásához 
rendelt keret biztosít fedezetet. Ugyanakkor jelzi, hogy vannak olyan zenekarok, együttesek, 
akiket egy évvel korábban le kell kötni, felhatalmazás nélkül ezt ő nem teheti meg. 
Nánási Tamás véleménye, hogy a 2017-es költségvetés még nem készült el, ezért nem lehet 
biztosat tudni az ifjúsági koncepció végrehajtására szánt keret nagyságáról. Kéri, hogy az 
évek során kialakult rend szerint a 2017. március 25-éig terjedő időszakban megvalósuló 
programok finanszírozásának támogatásáról döntsön a bizottság. 

 
Szavazás: 
 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. 
első negyedévére szóló programtervét és a hozzátartozó költségtervet. 
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Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

136/2016. (XI. 21.) határozata 
A Juhász Ferenc Művelődési Központnak a 2017. évi költségvetés elfogadásáig 

terjedő időszakra tervezett programjai finanszírozásáról 
 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ 2017. első negyedévére szóló programtervét és a hozzátartozó 
költségtervet. 
 
 

9. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi 
munkatervéről 
 

Nánási Tamás kéri kiegészíteni a képviselő-testület 2017. évi munkatervét azzal, hogy 
márciusi ülésén a helyi értékvédelmi pályázat kiírásával együtt tárgyalja az értékvédelmi 
rendelet felülvizsgálatát. 
dr. Kovács András jegyző az elnök úr javaslatát kiegészíti azzal az információval, hogy 
jogszabályváltozás miatt újra kell alkotni a településképi véleményezésre és az 
értékvédelemre vonatkozó szabályokat, ami érinti a HÉSZ-t is. Ennek megfelelően a 
főépítésszel már elkezdték a munkát, ami remélhetőleg elkészül márciusra, ha mégsem, 
haladéktalanul tájékoztatni fogják a képviselő-testületet. 
Nánási Tamás a megfogalmazott javaslatával kiegészítve teszi fel szavazásra a határozati 
javaslatot. 

 
Szavazás: 

 
A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 
elfogadásra javasolta a képviselő-testület 2017. évi munkatervét azzal a kiegészítéssel, hogy 
a helyi értékvédelmi pályázat kiírásával együtt kerüljön sor az értékvédelmi rendeletek 
felülvizsgálatára is a 2017. márciusi ülésen.  
 

 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

137/2016. (XI. 21.) határozata 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről 

 
A bizottság támogatta a képviselő-testület 2017. évi munkatervét azzal a kiegészítéssel, 
hogy a helyi értékvédelmi pályázat kiírásával együtt kerüljön sor az értékvédelmi rendeletek 
felülvizsgálatára is a 2017. márciusi ülésen.  
 

 
10. Általános Iskolák kérelme ideiglenes tornaterem létesítéséről 

 
Bérces László ismertette az iskolaudvarokon ideiglenes, téli időszakban testnevelési órák 
megtartására alkalmas műszaki megoldásokat, jellemzőiket, előnyeiket, hátrányaikat és 
telepítésükhöz szükséges járulékos munkákat. 
Barcza Jenőné, a Karinthy utcai iskola környékén lakók nevében aggodalmát fejezte ki 
amiatt, hogy a fűtő és a szellőző berendezések üzemeltetése jelentősen meg fogja emelni a 
zajszintet az iskola udvarán. Kérte, hogy ne kerüljön bele a „rendezvény” szó a telepítendő 
sátor elnevezésébe, a határozati javaslat 2. pontjába, mert nagyon nem szeretnék, ha 



7 
 

esténként vagy hétvégenként az iskolai foglalkozásokon kívül bármilyen más rendezvény 
helyszíneként használnák azt. 
Szakadáti László nagyon költségesnek tartja a megoldást, ezért javasolja, hogy inkább 
lássák el a gyerekeket megfelelő téli sportöltözékkel, melegítővel. Jót fog tenni nekik a friss 
levegő télen is. Véleményéhez Barabás József is csatlakozott. 
Nánási Tamás elmondta, hogy a „rendezvénysátor” kifejezés használata azt takarja, hogy 
amikor nem az iskolai testnevelés céljára használják őket, akkor a város bármelyik másik 
pontján felállítva más közösségi rendezvényeket szolgálnának ki a sátrak. Az elnök végül az 
eredeti határozati javaslatról kérte a bizottság állásfoglalását. 

 
Szavazás: 

 
A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az általános iskolák területén az ideiglenes 
tornatermek elhelyezését. Készüljenek tervek az elhelyezésre, és a képviselő-testület a 
2017. évi költségvetésbe tervezze be a kivitelezés költségét. A bizottság támogatja a 
használt rendezvénysátor megvásárlását az ideiglenes iskolai tornaterem és rendezvények 
számára. 
 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
138/2016. (XI. 21.) határozata 

Általános iskolák kérelme ideiglenes tornaterem létesítéséről 
 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az általános iskolák 
területén az ideiglenes tornatermek elhelyezését. Készüljenek tervek az elhelyezésre, és a 
képviselő-testület a 2017. évi költségvetésbe tervezze be a kivitelezés költségét. A bizottság 
támogatja a használt rendezvénysátor megvásárlását az ideiglenes iskolai tornaterem és 
rendezvények számára. 

 
 

11. Beszámoló a „Magyarnak lenni szülőföldemen” c. konferenciáról 
 
Nánási Tamás megköszönte a szervezők munkáját és a beszámolót a „Magyarnak lenni 
szülőföldemen” c. konferenciáról.  

 
Szavazás: 

 
A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) elfogadta a 
„Magyarnak lenni szülőföldemen” c. konferenciáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. 
 

 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

139/2016. (XI. 21.) határozata 
Beszámoló a „Magyarnak lenni szülőföldemen” konferenciáról 

 
A bizottság megköszönte a szervezők munkáját és elfogadta a rendezvényről szóló szakmai 
és pénzügyi beszámolót. 
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12. Juhász Ferenc Kutatói Pályázatról 
 
Tálas-Tamássy Richárd a kiküldött előterjesztésben foglaltakat árnyalja a terjedelemre 
vonatkozóan, kéri annak rögzítését, hogy a minimálisan 10-12 gépelt A/4 oldalba csak a 
törzsszöveg értendő, a tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, fedlap, előlap, stb. nem. Kéri 
továbbá a pályadíj visszatarthatóságát a kiírásban rögzíteni. 
Nánási Tamás jelzi, hogy a Miskolci Egyetem kimaradt a partner felsőoktatási intézmények 
felsorolásából, kéri pótolni. 

 
Szavazás: 

 
A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés határozati javaslatát azzal a 
kiegészítéssel, hogy a pályázati kiírásban a pályaművek minimális terjedelme legyen a 10-12 
A/4 gépelt oldal, amibe kizárólag a törzsszöveg értendő bele,a Miskolci Egyetem is kerüljön 
a partner intézmények közé, valamint hogy a pályadíjak visszatarthatóak legyenek. 

 
 
 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
140/2016. (XI. 21.) határozata 

Juhász Ferenc kutatói ösztöndíj pályázatról 
 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés 
határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázati kiírásban a pályaművek 
minimális terjedelme legyen a 10-12 A/4 gépelt oldal, amibe kizárólag a törzsszöveg értendő 
bele,a Miskolci Egyetem is kerüljön a partner intézmények közé, valamint hogy a pályadíjak 
visszatarthatóak legyenek. 

 
 

13. Az ifjúsági ház lehetséges helyszíneinek kérdéséről 
 
Az előterjesztésben felsorolt változatok közül Nánási Tamás nem tartja jó választásnak a 
Szent László u. 8. számú ingatlant, lévén, hogy az lakóövezetben van. A Szabadság út 8. 
ingatlanon a távlati tervek szerint egy háziorvosi decentrum létesülne, a Pontis hotelben 
pedig kedvezőtlen módon társulnának az egymástól eltérő funkciók, így ő a maga részéről a 
Viadukt utcában a 1518/3-as helyrajzi számú ingatlant javasolja ifjúsági ház céljára. 
Barabás József felhívja a figyelmet a ház állapotára és azokra a tapasztalatokra, amelyeket 
más, hasonló szerkezetű épületek fenntartása során szereztek. Véleménye szerint 
kiemelkedően magas kiadással járna annak a háznak a szigetelése, a fafödémek cseréje, 
stb. 
Szakadáti László szerint az egész területet egységes szemlélettel kellene megtervezni. Az 
utóbbi években lezajlott fejlesztések kezdik nagyon terhelni Biát, ebből a szempontból is jó 
lenne az ifjúsági klubot a központban kialakítani. 
Fekete Péter sürgeti, hogy a hosszú távú tervezés közben ne felejtsük el, hogy az iskolákkal 
és az ifjúsági létesítményekkel kapcsolatban fontos az idő, a gyors megvalósulás. Ő is 
támogatja, hogy a központba kerüljön az intézmény. Kedvezőbbnek tartaná, ha sikerülne 
vállalkozói tőkét mozgósítani az építésére és az üzemeltetésére. Az önkormányzat biztosan 
drágábban tudná megvalósítani. Ha a főtérkoncepció végül összeáll, és nem illik az ifjúsági 
klub a képbe, lehet változtatni. A régi épületeknek örülni kell, mert ezek őrzi a városképet, a 
kohéziót. A gyökereket ezek adják még akkor is, ha sokba kerülnek. Annak, hogy nem épült 
új iskola, van egy olyan hozadéka is, hogy így legalább megmenekültek a kastélyaink. 
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Nánási Tamás megjegyzi, hogy 1992-ben készült koncepció, 2000-ben rendezési terv a 
területre.  
Tóth Tamás szerint, ha kulturális jellegű városközpont létesül, abba beleillik egy ifjúsági klub. 
Szakadáti László szerint a tervek szellemi előkészítésével nem kellene késlekedni. Döntsük 
el, hogy mit szeretnénk, és kezdjük el tervezni, előkészíteni. A Fő tér megfogalmazásával 
adósok vagyunk. Három-négy hónap alatt elkészülhetnének a tervek.  
Nánási Tamás javasolja, hogy készüljön új koncepció-terv a Juhász Ferenc Művelődési 
Központ és a Szent László utca között lévő volt vasúti nyomvonalon lévő önkormányzati 
tulajdonú terület hasznosítására. A jelenleg érvényes tervek egy központi könyvtár és a 
PMAMI elhelyezését tartalmazzák erre a területre. Kéri továbbá a bizottság támogatását 
ahhoz, hogy a képviselő-testület rendelje el annak a vizsgálatát, hogy az Viadukt utcában a 
1518/3-as helyrajzi számú ingatlanban hogyan, milyen költséggel, és milyen forrásból 
alakítható ki az ifjúsági ház. 
Barabás József tíz évvel ezelőtt támogatta először, és most is nagyon támogatná, hogy ezen 
a központi területen könyvtár létesüljön, akár ifjúsági házzal együtt. Megvannak a tervek a 
hivatal irattárában. 
 

Szavazás: 
 
A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek hogy az ifjúsági ház helyszíne a Viadukt 
utcában a 1518/3-as helyrajzi számú ingatlan legyen. A bizottság kéri annak a vizsgálatát, 
hogy az adott ingatlanban hogyan, milyen költséggel, és milyen forrásból alakítható ki az 
ifjúsági ház. A bizottság emellett szükségesnek tartja azt is, hogy készüljön új koncepció-terv 
a Juhász Ferenc Művelődési Központ és a Szent László utca között lévő volt vasúti 
nyomvonalon lévő önkormányzati tulajdonú terület hasznosítására. 
 

 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

141/2016. (XI. 21.) határozata 
Az ifjúsági ház lehetséges helyszíneinek kérdéséről 

 
A bizottság támogatta, hogy az ifjúsági ház helyszíne a Viadukt utcában a 1518/3-as 
helyrajzi számú ingatlan legyen. A bizottság kéri annak a vizsgálatát, hogy az adott 
ingatlanban hogyan, milyen költséggel, és milyen forrásból alakítható ki az ifjúsági ház. A 
bizottság emellett szükségesnek tartja azt is, hogy készüljön új koncepció-terv a Juhász 
Ferenc Művelődési Központ és a Szent László utca között lévő volt vasúti nyomvonalon lévő 
önkormányzati tulajdonú terület hasznosítására. 

 
 

14. Profi gördeszka park, felnőtt játszótér kérdéséről 
 
E napirendnél Nánási Tamás köszönti Ballay Bendegúzt és Hegedűs Mihályt. 
 
Tóth Tamás előterjesztése kapcsán elmondta, hogy az ifjúsági koncepció végrehajtásának 
részeként keresik egy gördeszka park és felnőtt játszótér helyszínét. 
Tálas-Tamássy Richárd az előző napirendhez kapcsolva jónak tartaná a Viadukt utcában a 
1518/3-as helyrajzi számú ingatlan mellett, amennyiben ott jön létre az ifjúsági ház, 
kialakítani a gördeszka parkot és felnőtt játszóteret. Szerinte ugyanannak a célcsoportnak 
létesülne mindkettő. 
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Ballay Bendegúz véleménye szerint másik alkalmas helyszín a jelenlegi skate park, 
amelynek továbbfejlesztésére lát reális lehetőséget. 
Szakadáti László a fentiek mellett jó ötletnek tartaná az Iharosban elhelyezni a pályát, ezért 
javasolja, hogy az iharosi koncepció részeként tervezzék a gördeszka parkot és felnőtt 
játszóteret is. 
Nánási Tamás e két utóbbi elképzelés támogatásáról kéri a bizottság véleményét. 

 
Szavazás: 

 
A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta, hogy 
az Iharosvölgy koncepciójának részeként, illetve a skate park továbbfejlesztéseként 
folytatódjon a profi gördeszka park és felnőtt játszótér tervezése. 
 

 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

142/2016. (XI. 21.) határozata 
Profi gördeszka park, felnőtt játszótér kérdéséről 

 
A bizottság támogatta, hogy az Iharosvölgy koncepciójának részeként, illetve a skate park 
továbbfejlesztéseként folytatódjon a profi gördeszka park és felnőtt játszótér tervezése. 

 
 

15. A Bia Veritas Egyesület kérelméről 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában Nánási Tamás a napirend tárgyalása nélkül 
szavazásra teszi fel a Bia Veritas Egyesület kérelmét a 2016. évi civil pályázati támogatásból 
tervezett program és elszámolás átütemezésére a 2017-es esztendőre. 

 
Szavazás: 
 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Bia Veritas Egyesület kérelmét a 2016. évi 
civil pályázati támogatásból tervezett program és elszámolás átütemezésére a 2017-es 
esztendőre. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
143/2016. (XI. 21.) határozata 

A Bia Veritas Egyesület kérelméről 
 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Bia Veritas 
Egyesület kérelmét a 2016. évi civil pályázati támogatásból tervezett program és elszámolás 
átütemezésére a 2017-es esztendőre. 

 
16. Biai Református Általános Iskola kérelme úszás oktatás támogatására 

 
Varga László javasolja, hogy a kérelmet alátámasztó számítások pontosítását követően 
tárgyalja majd a bizottság a Biai Református Általános iskola kérelmét a tanulók úszás 
oktatásának támogatására. 

 
Nánási Tamás támogatta Varga László javaslatát, a napirendet szavazás nélkül lezárta, és 
megkérte Ábrahám Ferencné igazgató asszonyt, hogy a pontos adatokkal kiegészített 
kérelmét a bizottság 2016. november 28-ai ülésére terjessze ismét elő. 
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17. Értéktár rendelet megalkotásáról 
 
A rendelet beterjesztett szövegéhez Nánási Tamás három módosító javaslatot terjesztett a 
bizottság elé: 
 

1. A rendelet-tervezet 2. § 8. pontjában a következő kiegészítéssel: „az Oktatási és 
Kulturális Bizottság határozatának figyelembevételével a Képviselő-testület bírálja el.” 

2. A rendelet-tervezet 3. §-ban kéri szerepeltetni, hogy az Értéktár Bizottság tagjait a 
Képviselő-testület nevezi ki. 

3. A rendelet-tervezet 3. § 8. pontjában az szerepeljen, hogy a bizottság évente 
legalább nyolc alkalommal ülésezik. 
 

Az előterjesztő dr. Szabó Ferenc a javaslatokat befogadta. 
Nánási Tamás a rendelet szövegét a javasolt módosításokkal bocsátotta szavazásra. 
 

Szavazás: 
 
A bizottság négy igen szavazattal egy tartózkodás mellett (öt fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazásnál) támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az értéktár rendelet 
megalkotását a következő módosításokkal: 

1. A rendelet-tervezet 2. § 8. pontjában a következő kiegészítéssel: „az Oktatási és 
Kulturális Bizottság határozatának figyelembevételével a Képviselő-testület bírálja el.” 

2. A rendelet-tervezet 3. §-ban kéri szerepeltetni, hogy az Értéktár Bizottság tagjait a 
Képviselő-testület nevezi ki. 

3. A rendelet-tervezet 3. § 8. pontjában az szerepeljen, hogy a bizottság évente 
legalább nyolc alkalommal ülésezik. 
 
 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
144/2016. (XI. 21.) határozata 

Értéktár rendelet megalkotásáról 
 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az értéktár rendelet 
megalkotását a következő módosításokkal: 

4. A rendelet-tervezet 2. § 8. pontjában a következő kiegészítéssel: „az Oktatási és 
Kulturális Bizottság határozatának figyelembevételével a Képviselő-testület bírálja el.” 

5. A rendelet-tervezet 3. §-ban kéri szerepeltetni, hogy az Értéktár Bizottság tagjait a 
Képviselő-testület nevezi ki. 

6. A rendelet-tervezet 3. § 8. pontjában az szerepeljen, hogy a bizottság évente 
legalább nyolc alkalommal ülésezik. 
 

 
k.m.f. 

 
 

 Barabás József Nánási Tamás 
 bizottsági tag bizottság elnöke 


