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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy Város koncepciója a köztéri műalkotások elhelyezéséről 
 
 
 

Biatorbágyon a városiasodás jegyében új utak, terek, házak létesültek, illetve régi, lepusztult 

épületek, elhanyagolt településrészek újultak meg az elmúlt évtizedben. Ez a napjainkban is 

tartó fejlődés, a régi és új találkozása létrehozta a kulturális és építészeti értékmentés és 

értékteremtés együttes igényét. Ennek jegyében fogalmazódott meg a gondolat, hogy 

tereinken, utcáinkon, intézményeink környezetében a település múltját idéző, a magyar és az 

egyetemes kultúra értékeit képviselő, a fiatal nemzedék gondolatait, életszemléletét, 

világlátását megjelenítő köztéri alkotások díszítsék a várost, az öröm és a gyönyörködtetés 

mellett alkalmat adva az elmélyülésre, emlékezésre, az életről, a művészetről való 

eszmecserékre is. 

Egy ilyen vállalkozás az ügy jelentőségét felismerő lokálpatrióták, szervezetek és 

magánszemélyek, fiatalok és idősebbek közös munkálkodása révén valósulhat meg.  

Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a köztéri műalkotások koncepciójának 

kidolgozása céljából hozzon létre munkabizottságot. A munkabizottság a polgármester 

irányításával, Varga László alpolgármester koordinálásával végezné munkáját. Tagjai: 

Tamás Gábor főépítész, a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány, a Helyi Értéktár Bizottság… 

A bizottság feladata javaslatot tenni a köztéri alkotások témájára és elhelyezésére oly 

módon, hogy az elkészített szakmai anyag alkalmas legyen a Nemzeti Kulturális 

Alapprogram Vizuális Művészetek Kollégiuma által évente két alkalommal megnyíló 

pályázatain való részvételre továbbá a megvalósítás ütemezésére és az önkormányzati 

források tervezésére. 

Kérem a tisztelt képviselő-testület támogatását a munkabizottság felállításához és a köztéri 

műalkotások elhelyezéséről szóló koncepció kidolgozásához. 

Biatorbágy, 2015. április 8. 

 

 

 Tarjáni István s.k. 

 polgármester 

 



 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 

/2015. (IV. 30.) határozata 

Biatorbágy Város koncepciója a köztéri műalkotások elhelyezéséről 
 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a köztéri műalkotások elhelyezésének koncepciójáról szóló 

előterjesztést, 

2. létrehoz egy munkabizottságot, melynek elnöke a Tarjáni István polgármester, tagjai: 

Varga László alpolgármester, Tamás Gábor, Biatorbágy főépítésze, a Biatorbágy 

Kultúrájáért Alapítvány, a Helyi Értéktár Bizottság és …. 

3. a munkabizottság feladata a köztéri műalkotások elhelyezéséről szóló koncepció 

megalkotása. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 

1. A munkabizottság létrehozása: 2015. május 30. 

2. A köztéri műalkotások elhelyezéséről szóló koncepció kidolgozása: 2015. október 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

 


