
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. június 24-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat az I-Labor tudásközponthoz történő csatlakozásra 

Előterjesztő:  dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester 

Előkészítő:   dr. Sivák Anita jegyző 

          Andorkó Mihályné irodavezető 

Véleményezte: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Iktatószám:  ……………./2021. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az I-Labor tudásközpont célja elsősorban a játékos, ugyanakkor gyakorlati elemekre épített, a 

reális életben felhasználható tudáselemek elsajátítását célzó, tehetségkutató, tehetséggondozó 

szabadidőközpont létrehozása. Nemcsak játékokkal, játékos eszközökkel, hanem kisebb 

méretű, de ipari követelményeknek megfelelő kisméretű, illetve, ha erre mód nyílik nagy, 

nagyobb, még nagyobb eszközökön, gépeken. 

 

Az oktató és bemutatóközpont olyan projektelemek sokaságát vonultatja fel, melyek készek és 

képesek a gyermekek fantáziájának fellobbantására, leköti őket, kielégíti a modern dolgok iránti 

tudásigényüket, hat a motoros reflexekre, a képzelőerőre, ugyanakkor tanulási technikát nyújt 

játékos módon, rendszeretetre és rendszerezésre nevel, mindezt a XXI. század modern 

informatikai, robotikai és mezőgazdasági eszközeinek segítségével. 

 

A jelenleg működő I-Labor bemutatása 2021. június 7-én Balmazújvároson megtörtént. 

Informális jellegű megbeszélést tartottunk, amelyben meghatároztuk a kapcsolatfelvétel 

módját, megismerkedtünk az alapvető információkkal, eszközbemutatón vettünk részt. A 

program részletes leírását az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

A csatlakozáshoz szükséges a képviselő-testület döntése, melyben kinyilvánítja abbéli 

szándékát, hogy a Fejlett Stratégiai Tervezés Nonprofit KFT. által üzemeltetett I-Lab projekt 

megvalósítására nyitott. Megjelöli a kapcsolattartót, és egyidejűleg vállalja, hogy a Fejlett 

Stratégiai Tervezés Nonprofit KFT-vel közösen a megvalósításhoz szükséges dokumentációt 

legkésőbb 2021. december 31-ig előkészíti. A dokumentáció elkészítéséhez a Fejlett Stratégiai 

Tervezés Nonprofit KFT. költségmentesen járul hozzá.  

 

Kérem, a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2021. június 17. 

 

     Tisztelettel: 

 

        dr. Faragóné Béres Edit 

              alpolgármester 

 



………/2021.(VI.24.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az I-Labor 

Tudásközponthoz történő csatlakozásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

döntést hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyílvánítja abbéli 

szándékát, hogy a Fejlett Stratégiai Tervezés Nonprofit KFT. által 

üzemeltetett I-Lab projekt megvalósításában részt kíván venni. 

2. Kapcsolattartónak felkéri dr. Faragóné Béres Edit alpolgármestert, aki 

vállalja, hogy a Fejlett Stratégiai Tervezés Nonprofit KFT-vel közösen a 

megvalósításhoz szükséges dokumentációt legkésőbb 2021. december 31-

ig előkészíti.  

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a stratégiai dokumentáció elkészülte után, azt 

a képviselő-testület elé terjessze. 

 

Felelős: dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester 

Határidő: folyamatos és 2021. december 31. 

 


