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Előterjesztés 

Oktatásszervezési kérdésekről 

1. Sándor-Metternich kastély Tsz szárnyával kapcsolatos kérdésekről 

A Sándor-Metternich kastély Tsz szárnyának kivitelezési munkái 2016. május 4-én 
kezdődtek meg. 

A kivitelező a Laterex Építő Zrt és a Primofor Építő és Üzemeltető Kft. A kivitelezőtől több 
ízben kértük (közbeszerzési pályázat helyszíni szemléje alkalmával, szerződés aláírásakor, 
munkaterület átadásakor), hogy 4 tanterem készüljön el 2016. év szeptember 1-ei iskola 
kezdésre. Kivitelező 2016. június 2-án tartott kooperációs jegyzőkönyvben nyilatkozza, hogy 
a szeptemberi iskolakezdésre a 4 db tanterem működőképességét, üzembe, illetve 
használatba helyezhetőségét nem tudja biztosítani. 

Ezért szükséges az épületszárny átadásáig 4 db osztálytermet biztosítani. A Central 
Container Kft. biztosítja az osztálytermeket. Természetesen mindennek anyagi vonzata is 
van, ami a következőképpen alakul: 

Telepítési költség: bruttó 2 500 000 Ft, azaz kettőmillió ötszázezer forint 

Bérleti díj: 30 500 Ft+Áfa/nap, ami havi bruttó 1 200 000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer 
forint 

Az ideiglenes 4 tanterem elhelyezés összköltsége (2017. március 31-ig számolva): 
11 000 000 Ft, azaz tizenegymillió forint. 

A Tsz szárny felújításával megoldandó feladattá vált a Legó óvoda leválasztása a kastély 
épületről, valamint a kiszolgáló helyiségek biztosítása.  

Az óvoda leválasztása és 2 db iroda konténer telepítése a kiszolgáló helyiségeknek bruttó 
300 000 Ft, azaz háromszázezer forint 

Bérleti díj: 800 Ft+Áfa/nap/konténer, ami havi bruttó 61 000 Ft, azaz hatvanegyezer forint 
költséget jelent. 

Fenti költségek fedezete a 2.9.3. Tsz szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek soron 
rendelkezésre áll. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
2. A lovas oktatás feltételeinek biztosításáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 120/2016. (V. 26.) határozatának 6-7 pontjában döntött 

a lovas oktatás bevonásáról az állami fenntartású általános iskolák testnevelési óráinak 

teljesítésébe. 

A 2016/2017-es tanévre két vállalkozó nyújtott be ajánlatot: a Bellandor Kft. nevében dr. 

Andor Ákos, és a Lovasság Kft. nevében Tajti Ervin. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a benyújtott ajánlatok alapján döntsön a 

Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola számára 

lovas oktatást nyújtó szolgáltató személyéről. 

 
 
Biatorbágy, 2016. június 17. 

  
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
 
 

 
1. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (VI. 30.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Sándor-Metternich kastély területén az építkezés befejezéséig 4 tanterem 
ideiglenes elhelyezését konténerekben biztosítja, 

2. a ………….. ajánlatát fogadja el a 2016/2017-es tanévben a Biatorbágyi Általános 
Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola testnevelési óráinak 
keretében lovas oktatás szolgáltatás biztosítására br. …………. forint/alkalom 
vállalkozói áron. 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester 
Kivitelezésért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
 

 

Biatorbágy, 2016. június 14. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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