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Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő 

tartózkodásával elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Bálló Ferenc és dr. 

Medgyasszay Csaba települési képviselőket. 

 

Juhászné Árpási Irma: Tisztelt képviselő-testület, tisztelt aljegyző úr. Két hete annak, hogy 

találkoztunk, eközben a március 15-dikére méltóan megemlékezett településünk. Köszönöm szépen az 

ÁMK dolgozóinak és tanulóinak a szép és színvonalas műsort, a művelődési házban és a Kossuth 

szobornál egyaránt. Az óvodások is kivették a részüket, csodálatosan szép zászlókat készítettek, és 

megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát. Megkezdődött az óvoda támfalának és a Csobolyó ház 

tetőszerkezetének az építése. A Liszt Ferenc utca ezen szakaszán kérjük, hogy mindenki óvatosan és 

figyelmesen közlekedjen, főképpen a reggeli és a délutáni órákban, hiszen gyakran az úttesten kell a 

járókelőknek közlekedniük. Szeretném jelezni, hogy még a Közútkezelő nem járult hozzá a 

munkaterület átadásához, mindössze 100 m2 területről van szó. Folyik a folyamatos egyeztetés. Most 

összesen 1.800.000 Ft az, amely a Közútkezelő tulajdonát érinti. Ez ügyben már több mint fél éve 

folyamatosan egyeztetésben vagyok, bízom benne, hogy miután most már a Minisztériumban is 

kérték, hogy szülessen erre egy megnyugtató megoldás, a Közútkezelő úgy vesz részt ebben a 

pályázatban, mint felügyelő, és felügyeli a munkálatokat. A tegnapi napon véradás volt, ha a 

győrújbaráti létszámot nézem, 136-an vettek részt, amely az elmúlt évekhez hasonlítva közel 26-27 

fővel emelkedett. Mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult beteg társainak gyógyulásához. Röviden 

ennyit szerettem volna elmondani. Kérem a képviselő-testületet, hogy tájékoztatómat tájékoztató 

jelleggel fogadja el. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tájékoztató 

jelleggel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 
Juhászné Árpási Irma: A tisztelt képviselő-testület a meghívót megkapta. A rendkívüli testületi ülés 

összehívásának az az oka, hogy a pályázatnak rendkívül rövid a határideje. A képviselő-testület a 

napirendi pontokat megkapta, megkérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése, véleménye, javaslata.  

Dr. Bálló Ferenc: Indítványozom, hogy az egyebek napirendi pont keretében egy zárt ülést tartsunk 

személyi kérdés okán.  

Juhászné Árpási Irma: Aki egyetért azzal, hogy az egyebek napirendi pontban zárt ülésen személyi 

kérdésről beszéljünk, az kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával egyetért a 

fenti javaslattal. 

 

 

Juhászné Árpási Irma: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy így, a zárt ülésen megjelölt 

napirendi ponttal együtt a napirendi pontokat fogadja el. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással 

jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi 

határozatot hozza. 

 

31/2011. (III. 22.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a zárt ülés napirendi pontjával kiegészítve a meghívóban  

szereplő napirendi pontokat elfogadja.  

 

 

Juhászné Árpási Irma: A tisztelt képviselő-testület a kondipark megvalósításához pályázati kiírásban 

előírtakról kell a mai napon dönteni. A testület írásban megkapta az anyagot. Megkérdezem, hogy 
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ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Röviden elmondom, hogy a Település-fejlesztési 

Bizottságot már tájékoztattam, hogy az iskola mellett a kontra-sarkon megvásárolt 3290 hrsz-ú telken 

pályázat keretében lehetőség van kondipark kialakítására. A pályázat pontos feltételei azonban csak 

március közepén konkretizálódtak, és a pályázati határidő rövidsége tette indokolttá a témában a 

rendkívüli testületi ülés összehívását. A pályázati határidő április 1-je, azonban a pályázati önrész 

vállalásáról március 24-ig nyilatkozni kell. A képviselő-testületnek határozatot kell hoznia. A bruttó 

összköltség az 17.413.435 Ft, ebből 20% önrészt kell vállalni. Aljegyző úr az anyagot és az 

elérhetőséget kiküldte, megkérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy van-e valakinek ezzel 

kapcsolatosan kérdése.  

Dr. Medgyasszay Csaba: Az lenne a kérdésem, hogy nem látom tisztán ezt az egészet, tudok a 

kondiparkról, mert egyszer felmerült már valahol. Ezzel párhuzamosan fut az a tervpályázat, ami 

megfogalmazásra került a kontra-sarokkal kapcsolatban, és egy kis ellentmondást látok. Kérem a 

képviselő-testületet, hogy gondolja át, hogy ezen a helyen vagy más helyen is megvalósítható ez, 

illetve ha máshol is, akkor hol. Azt gondolom, hogy ha azt a méretet, amit megadtak, ami 17*11 m 

odakerül arra a helyszínre, és gondolom, hogy csak a kert részre kerülhet, ha az a koncepció, hogy a 

faluközpont kicsit meghosszabbítva plusz beláthatóvá téve a kereszteződést, akkor a hátsó részre sok 

minden nem kerülhet, még egy kis méretű sportpálya sem. Tehát ha az a döntés születik, hogy ott 

valósuljon meg ez, és ezzel a támogatási formával, akkor a tervpályázatnak ez a része kilőve, tehát 

akkor azt módosítani kell, hogy egy szűkebb területre, vagy pedig a testület határozza meg, hogy 

melyik területre lenne elhelyezve a kondipark, vagy pedig az én javaslatom, hogy ne itt kerüljön 

elhelyezésre, hanem keressünk egy másik helyet, ami szintén közel van óvodához, vagy kérem a 

javaslatokat. Fizikálisan nem fog elférni. A másik, hogy az a 3,5 millió Ft most van-e erre az ügyre, 

vagy nincs.  

Juhászné Árpási Irma: A Település-fejlesztési Bizottságon erről beszéltünk, sőt a helyszínről is 

beszéltünk. Általános iskolások és esetleg felnőttek is használhatják, azt a koncepciót fogadta el akkor 

a Település-fejlesztési Bizottság, hogy igen, ha ez a pályázat kiírásra kerül, akkor oda valósítsuk meg, 

hiszen folyamatosan az a kritika ér bennünket, hogy az ott lévő, közel 380 gyereknek nincs meg a 

mozgási tere. Ezt iskolaidőben a gyerekek tudják használni, a nyári időszakban pedig az iskola felől 

bezárva, a sportcsarnok felől pedig megnyitva pedig tudják használni szintén a gyerekek. Hiszen ez 

általános iskolásoknak, vagy ennél nagyobbaknak való. Iskola igazgató úrral is beszéltem erről, 

amikor engem ezügyben megkerestek, a kuratóriumnak is elmondtam, és örültek, hogy a gyerekeknek 

a mozgási igényét ki tudjuk elégíteni. Illetve még amiért ajánlanám, hogy ide tegye a képviselő-

testület és ne tegyük el bárhová, az azért van, mert központi helyen van, bekerítve lesz, közvilágítás is 

van, tehát a vandalizmustól valószínűleg meg tudjuk mindezt védeni. Elsősorban azért van rá szükség, 

hogy az általános iskolába járó gyerekeknek a nagyobb mozgásigényét ki tudjuk elégíteni. A 

tervpályázattal kapcsolatban e-mailben még véleménycserék folynak, a tervpályázat nem került 

kiírásra, egyelőre ötletelés folyik csak e téren arról, hogy mi legyen ebben a pályázatban, esetlegesen 

bekerülhet, hogy a teleknek a végén, ahol a legcélszerűbben el lehet helyezni, ott lesz egy 17*11 m-es 

park. Több fórumon egyeztettem ez ügyben, a két ÁMK igazgató-helyettes asszonnyal is, akik szintén 

rendkívültek, hogy talán a gyerekek mozgásigényét itt is le tudjuk kötni.  

Dr. Palla Roland: Miénk mind a két telek, lehet hogy úgy is meg lehet oldani ezt a dolgot, hogy kicsit 

átcsúszik a két telek, tehát minél közelebb építenénk ezt a sportcsarnokhoz, és akkor szinte semmit 

nem vennénk el a meglévő területből.  

Juhászné Árpási Irma: Az általunk kijelölt helyre lehet tenni. Miután április első hetében a település-

fejlesztési Bizottság összeül, ott építész szakemberek vannak, ott kérni fogom, hogy menjünk ki a 

helyszínre, és a szakértők elmondják, hogy hol lenne a legjobb helye. 

Dr. Medgyasszay Csaba: Megkérdezném, hogy kik voltak ott a TFB ülésén? Gondolom Árvai 

képviselő úr, polgármester asszony, Rácz tanár úr és ott ez a javaslat született. Testnevelő tanárokkal 

egyeztettek? 

Juhászné Árpási Irma: Úgy gondolom, hogy az egyeztetések az igazgató-helyettes asszonyokkal 

megtörténtek. Ez egy szabadidős tevékenység, elsősorban a szünetekre vonatkozik illetve a napközis 

gyerekeknek a mozgásigényére. 

Dr. Medgyasszay Csaba: akkor biztos, hogy örökre elvetődik az a megoldás, hogy itt focizni 

lehessen. Tényleg ez kell ide? 
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Juhászné Árpási Irma: Az önkormányzat saját erejéből valósította meg a civil ház mellett lévő kis 

méretű pályát, annak 5.200.000 Ft volt az összköltsége. Ez egy kicsit a XXI. század felé haladó tér, 

Magyarországon jelen pillanatban 2 db van, Debrecenben, ezt a licencet Ausztriából vásárolta ez a 

cég.  

Dr. Medgyasszay Csaba: Értem, és támogatom, mint a sportot általában, csakhogy most kell-e ez 

nekünk? Én akkor tudom támogatni ezt az egészet, ha marad egy szabad felület, és nem öli meg ez az 

egész. Az egy 23*50 m-es terület nettó. Ha marad egy akkora terület, ahova szintén kimennek a 

gyerekek a szünetben, akkor tudom támogatni. Ezt mint szülő is mondom. Ha oda bekerül egy 

kondipark, és elveszi a helyet, akkor nem támogatom.  

Juhászné Árpási Irma: A 23 m széles telekbe a 17 m nagyon kényelmesen befér. Akkor a telekből 

mindösszesen 11 m. Ha ez a testület kívánsága, akkor a határozati javaslatban megfogalmazhatjuk 

úgy, hogy a telekből a legkisebbet vegye el, és a sportcsarnoknál csak annyi hely maradjon, hogy 

kényelmesen a járdán tudjanak közlekedni. Ilyen részletességben nem beszéltük meg a bizottsági 

ülésen, akkor még nem volt semmi konkrét. Csak azt az információt kaptuk, hogy ki fogják írni a 

pályázatot, nagyon rövid határidővel fogják kiírni, nagyjából ezzel az önrésszel. Ha jól értettem, akkor 

nem a kondipark ellen szól, hanem hogy az jól legyen elhelyezve. 

Dr. Medgyasszay Csaba: Egyrészt igen, másrészt, hogy van-e erre most pénzünk? 

Juhászné Árpási Irma: Ezeket a határozati javaslatba be lehet venni, hogy úgy jelöljük ki, hogy még 

elférjen mellette egy kosárlabda pálya.  

Cserepes István: Elhangzott az ismertetésben az, hogy közcélú, amiről most vitatkoznak, az pedig 

úgy mutatja az egészet, mintha egyértelműen csak az iskola számára készülne. Problémát vet fel a 

dolog: ha közcélú, hogy hol lesz parkolója? Ha iskolai célú, akkor öltözőt, leállási lehetőséget kell, 

hogy biztosítsanak. Hogyan fogja zavarni a tanítási rendet a gyerekek zsivaja kívülről?  

Juhászné Árpási Irma: Ez egy nagy gyerekeknek készülő játszótér, tehát sem öltözőre, semmire nincs 

szükség. A parkolást, ha hétvégén a szülő elhozza a gyermekét, bár nem kisgyerekeknek készül, ide 

eljön már a gyerek maga, ha játszani akar, csak kerékpártárolóra van szükség. Iskolás korú 

gyerekeknek játszótér, csak így hívják, hogy kondipark. Szabadtéri kondipark, nem fogja zavarni a 

tanítást, hiszen tanítási időben az iskola felől lenne megnyitva, a másik oldalon pedig akkor, amikor 

szünet van, illetve szombat, vasárnap. Lyukas óra nincs, ötödik óra után ebédelés van, a gyerekeket 

nem fogja zavarni. Ez jóval messzebb kerül, mint a játszótéri játékok. 

Juhászné Árpási Irma: Van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, akkor 

a határozati javaslat: Győrújbarát Község Önkormányzata a tulajdonában álló Győrújbarát, 3920 hrsz-

ú ingatlanra tervezett szabadtéri kondipark megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a 7/2010 BM 

rendelet alapján iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása céljára. A beruházás 

bruttó összköltségének 20%-át, 3.482.687 Ft önrészként biztosítja arra az esetre, ha a benyújtott 

pályázat sikeres lesz. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

32/2011. (III. 22.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

a tulajdonában álló győrújbaráti 3920 hrsz-u ingatlanra tervezett  

szabadtéri kondipark megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be  

a 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján „Iskolai utánpótlás  

sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” céljára. A beruházás  

bruttó összköltségének 20%-át, 3.482.687,- Ft-ot önrészként  

biztosítja arra az esetre, ha a benyújtott pályázata sikeres lesz.  

 

 

Juhászné Árpási Irma: Ezen felül a beruházás kötelezően előírja az alábbi képviselő-testületi 

döntések megtételét. Ehhez az anyagokat mellékletben szintén a tisztelt képviselő-testület megkapta. 

Ezekkel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor a határozati javaslat: Győrújbarát 

Község Önkormányzata az előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja Győrújbarát község helyi 

sportfejlesztési koncepcióját. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

33/2011. (III. 22.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata az előterjesztéshez csatolt  

tartalommal elfogadja Győrújbarát Község helyi sportfejlesztési koncepcióját. 

 

Juhászné Árpási Irma: Győrújbarát Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. 

sz. Önkormányzati rendeletében összesen 7.507.200 Ft összeget biztosított a sportegyesületek 

támogatására, valamint a következő előirányzatok szolgálnak részben sport célú beruházásokat, 

feladatellátást. 1.119.000 Ft tárgyi eszközök beszerzésére. 200.000 Ft állományba nem tartozó 

megbízási díjára. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai: a./ az önkormányzat és intézményei 

tulajdonában, használatában álló sportlétesítmények fenntartása, fejlesztése. B./ a közoktatás keretén 

belül a kötelező testnevelés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, valamint azon túl a fakultatív 

diáksport, valamint a tömegsport események, rendezvények ösztönzése, támogatása. C./ A 

győrújbaráti sportegyesületek költségvetési támogatása. D./ Egyéb, helyi sportfejlesztési koncepcióban 

meghatározott feladatok. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

34/2011. (III. 22.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 28.) önkormányzati 
rendeletében összesen 7 507 200 forint összeget biztosított a sportegyesületek támogatására, valamint 
a következő előirányzatok szolgálnak részben sportcélú beruházásokat, feladatellátást: 1 119 000 forint 
tárgyi eszközbeszerzés (oktatási egységek kiadásai szakfeladat), 200 000 forint állományba nem 
tartozók megbízási díjai (nappali rendszerű iskolai oktatás szakfeladat). 
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai: 

a) Az önkormányzat és intézményei tulajdonában, használatában álló sportlétesítmények 
fenntartása, fejlesztése. 

b) A közoktatás keretén belül a kötelező testnevelés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, 
valamint azon túl a fakultatív diáksport, valamint a tömegsport események, rendezvények 
ösztönzése, támogatása. 

c) A győrújbaráti sportegyesületek költségvetési támogatása. 
d) Egyéb, a helyi sportfejlesztési koncepcióban meghatározott feladatok. 

 

Juhászné Árpási Irma: Győrújbarát Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 7/2011(III.09) 

BM rendelet alapján benyújtott és elnyert támogatással a Győrújbarát 3920 hrsz-ú ingatlant a 

beruházás megvalósításától számított öt évig a beruházás szerinti eredeti rendeltetésnek megfelelően 

hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem szünteti meg, és nem adja át a fenntartói jogát nem állami 

fenntartó részére. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

35/2011. (III. 22.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján 
benyújtott és elnyert támogatással a Győrújbarát, 3920 hrsz.-ú ingatlant a beruházás megvalósításától 
számított öt évig a beruházás szerinti eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási 
helyet nem szünteti meg, és nem adja át fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 
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2./ napirendi pont: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatának önrésze 

 

Juhászné Árpási Irma: A tisztelt képviselő-testület írásban az előterjesztést megkapta. A 2011-es 

költségvetésben erre vonatkozólag az összegek szerepelnek, de külön kell hozni ahhoz egy határozati 

javaslatot, hogy ezen a soron mi biztosítjuk a 800.000 Ft-ot, és így tud a közművelődés újabb 800.000 

Ft-ra pályázni. Ezt tartalmazza a költségvetésünk, csak külön a következő határozati javaslat nem 

szerepel a rendeletben. Határozati javaslat: Győrújbarát Község Önkormányzata nyilatkozik arról, 

hogy a költségvetésről szóló 3/2011(II.28.) önkormányzati rendeletében a művelődési központok, 

házak tevékenységének előirányzata a 4/2004 2. sz. rendelet szerint közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás igénylésekor a saját forrás fedezetét biztosítja. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással 

jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

36/2011. (III. 22.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletében a művelődési központok, házak tevékenységének előirányzata a 4/2004. (II. 
20.) NKÖM rendelet szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésekor a saját forrás 
fedezetét biztosítja. 

 

Juhászné Árpási Irma: Jegyezzük meg, hogy az elkövetkező években mindig a költségvetési 

rendeletünk mindig ezt a szöveget tartalmazza, mert így tudunk a 800.000 Ft-ra pályázni.  

Van-e még valakinek véleménye, kérése? 

Rácz György: Kérésem lenne aljegyző úr felé. Amiket elhatároztunk bevállalásokat a 

költségvetésben, arra a következő testületi ülésen egy megvalósítási tervet ha készítenének nekünk, 

hogy ez a beruházás eddig valósult meg, ilyen lépésekben. Önöknek is egyszerűbb úgy a munkájuk, és 

nekünk is egyszerűbb, látjuk. Ne az legyen, hogy év végén megmarad 35-40 millió Ft-unk, amiket 

elhatároztunk célokat, azokat pedig nem valósítottuk meg.  

Dr. Medgyasszay Csaba: Én pedig arra kérem az aljegyző urat, hogy a kontra-sarok pályázatot abban 

az értelemben módosítsák illetve bővítsék, ahogy az szóban az imént elhangzott, és ígéretet kaptam rá 

polgármester asszonytól. Hogy a javaslatom szerint kerüljön kialakításra ezen a területen egy 

sportpálya még, úgy legyen elhelyezve a kondipark. Kérem, hogy ez ne felejtődjön el.  

Dr. Pék Szabolcs: Ha képviselő úr kívánja, hogy erről most egy határozati javaslat szülessen, annak 

nincs akadálya. 

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Igen, szeretném.  

Rácz György: A tervpályázat úgy módosuljon, hogy elférjen rajta a kondipark is és egy dühöngő is a 

gyerekeknek. 

Dr. Pék Szabolcs: Úgy helyezzük el a kondiparkot ezen az ingatlanon, hogy mellette még bizonyos 

paraméterekkel 

Juhászné Árpási Irma: Javasoljuk, hogy a hely kitűzését a Település-fejlesztési Bizottság tegye meg 

a soron következő ülésén. Ez így jó lesz?  

Dr. Medgyasszay Csaba: Így jó lesz. A 20*40-es pálya nem fér el, az egyértelmű. Mi az, ami eggyel 

kisebb annál? Legalább akkora legyen, mint amekkora a Civil háznál van.  

Juhászné Árpási Irma: Akkorra megmérjük a Civil háznál lévőt, és a Település-fejlesztési Bizottság 

kitűzi. 

Dr. Pék Szabolcs: Felolvasnám a határozati javaslatot. A kondipark elhelyezése úgy történjen, hogy a 

3290 hrsz-ú ingatlanon a korábbi tervek szerinti sportpálya is elférjen, ennek részletkérdéseit a 

Település-fejlesztési Bizottság tárgyalja a soron következő ülésén.  

Juhászné Árpási Irma: aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

37/2011. (III. 22.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
dönt arról, hogy a kondi-park elhelyezése úgy történjen a  
3290 hrsz-u ingatlanon, hogy  azon sportpálya is elhelyezhető legyen..  
Határidő: következő bizottsági ülés  
Felelős: Településfejlesztési Bizottság. 

 

Dr. Bálló Ferenc: Milyen borítást gondolt a pályára Medgyasszay Csaba? 

Dr. Medgyasszay Csaba: Azért gondoltam aszfaltra, vagy olyanra, amit télen fel lehet önteni vízzel, 

ahhoz kellene az útépítő mérnök. Az elv az, hogy télen-nyáron használható legyen. Ez mind 

részletkérdés, mert arra most nem lesz pénz. A helye legyen most meg.  

Juhászné Árpási Irma: Van a Település-fejlesztési Bizottságban útépítő, meg fogja mondani, hogy 

miből legyen, hogy korcsolyázni is lehessen rajta.  

Cserepes István: Meg szeretném kérdezni, hogy a kisebbik pályázatot nem fogja zavarni, hogy 

ugyanazon a területen a két létesítményt fogják pályáztatni? Gondolok arra, hogy a teleknek a 

beépíthetőségi százaléka, nem kéne ezt a helyrajzi számot „peresíteni”? 

Juhászné Árpási Irma: Nem építési engedély köteles, hogy a saját telkünkön egy aszfaltos pályát 

készítünk a gyerekeknek. 

Cserepes István: A területet átalakítja, építési engedély köteles. Ha nem beszélünk róla, akkor el lesz 

felejtve, tehát utána kéne nézni, úgy tudom, hogy ez engedély köteles, illetve ebből kifolyólag ha 

ugyanazon területre mégegy pályázatot akarok kiírni, az nem zavarja-e a pályázat beadását?  

Juhászné Árpási Irma: Ez a második pályázat, amiről itt most szó esett, hogy kerüljön bele a 

pályázatba, ez arról szól, hogy a Magyarországon lévő építész egyetemeket és főiskolákat 

megkeressük, hogy látványterveket készítsenek, mert a fiatalok kreatívak abban, hogy itt mi 

valósuljon meg. Ez nem olyan pályázat, amit meg kell valósítani. 

Cserepes István: A pályázat, amiről most szó van, az valamilyen burkolattal ellátott pálya lesz, az 

valamilyen szilárd burkolatú pálya lesz. Csökkenti a zöld területnek a nagyságát. 

 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 18.38 órakor bezárja, a testület zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

 

 

K.m.f. 
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