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ELŐTERJESZTÉS 

 
Oktatásszervezési kérdésekről – Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

174/2016. (VI. 30.) számú határozatának módosításáról 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 120/2016. (V. 23.) határozatának 6. pontjában döntött 

arról, hogy a 2016/2017-es tanévben maximum öt csoport erejéig biztosítja a lovas oktatás 

feltételeit.  

A szolgáltatás biztosítására három vállalkozót kért fel, hogy nyújtsa be ajánlatát a szakmai 

programra és a szolgáltatás díjára. Két ajánlat érkezett a felkérésre, a szolgáltatást korábban 

biztosító, pátyi Bellandor Kft. és a biatorbágyi Lovasság Kft. részéről. A képviselő-testület 

174/2016. (VI. 30.) határozatának 2. pontjában döntött a Lovasság Kft. ajánlatának 

elfogadásáról.  

A határozatok értelmében az önkormányzat az alábbi intézmények számára, együttesen 

összesen heti öt alkalommal, alkalmanként 2*45 percben, max. 25 fős csoportokban br. 

50 000 Ft/alkalom vállalkozói áron járul hozzá a lovas oktatási programban való részvételhez 

a  

• Biatorbágyi Általános Iskola 

• Biai Református Általános Iskola 

• MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola 

• Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 

tanulói számára. 

Tajti Ervin a Lovasság Kft. ügyvezetője 2016. augusztus 9-én írásban tett nyilatkozatában 

arról tájékoztatta Tarjáni István polgármester urat, hogy nem tudja biztosítani a lovas oktatás 

jogszabályi feltételeit a 2016/2017-es tanévben. 

A Bellandor Kft. ügyvezető igazgatója készségesen fogadta az ismételt megkeresést az 

együttműködés folytatására a 2016. május 9-én benyújtott ajánlat alapján. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2016 májusában benyújtott ajánlatában szereplő 

feltételekkel Bellandor Kft-t bízza meg a lovas oktatás biztosításával. Az ajánlatban összesen 

110 fő öt csoportban történő oktatására vállalkozik a szolgáltató, br. 45 850 Ft/alkalom áron. 

 

Biatorbágy, 2016. augusztus 18. 
  
 
 Tarjáni István s.k. 



 

 polgármester 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2016. (VIII. 23.) határozata 
 

Oktatásszervezési kérdésekről – Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
174/2016. (VI. 30.) számú határozatának módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a Lovasság Kft. visszalépését követően áttekintette az általános iskolai lovas oktatás 

biztosításának kérdését. 

2. a 174/2016. (VI. 30.) határozatának 2. pontját visszavonja 

3. a 2016/2017-es tanévre a Bellandor Kft-t bízza meg az általános iskolai lovas oktatás 

lebonyolításával 

4. a 2016/2017-es tanévben öt csoportban 110 fő vehet részt lovas oktatásban 

5. a lovas oktatás díja a 2016/2017-es tanévben 45 850 Ft/alkalom, melynek fedezetét 

Biatorbágy Város 2016. évi költségvetése tartalmazza 

6. biztosítja a lovas oktatásban részt vevő öt csoport utazásának fedezetét a pátyi 

Bellandor Kft. telephelye és az általános iskola között 

7. felhatalmazza a polgármestert szerződések megkötésére a Bellandor Kft-vel és az 

utazást bonyolító vállalkozóval 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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