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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 14-én, 
a biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott 
rendkívüli üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  
Szakadáti László  alpolgármester 
Varga László  alpolgármester 
dr. Kovács András  jegyző 
Barabás József  képviselő  
Bodorkos Ádám képviselő 
Koleszár Kázmér  képviselő 
Lóth Gyula képviselő 
Nánási Tamás képviselő 
Tálas-Tamássy Richárd képviselő 
dr. Szabó Ferenc aljegyző, szervezési osztályvezető 
Bérces László    beruházási osztályvezető  
Dr. Tálas-Tamássy Tamás Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja 
Balog Gábor  felvételrögzítő 
Bognárné Kalicov Mária jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály) 
 
Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 8 fővel 
határozatképes, az ülést 1610 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 
meghívóval megegyezően.  
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat nem érkezett, az eredeti napirendet teszi 
fel szavazásra. 
 
Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, azaz egyhangú szavazás 
mellett (8 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a 
következő napirendet fogadja el: 
 
Napirend: 
 

1) A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri 
szobor pályázatról 

2) A Biatorbágy, Szabadság út (8101. j. ök. út – Gábor Áron utca és Deák Ferenc 
utca között) Déli oldali parkolósáv és a Május 1. utcai csatlakozás kiépítése 
tárgyában indított közbeszerzési eljárás elbírálásáról (zárt ülés) 

Koleszár Kázmér képviselő úr megérkezett. 
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1)  A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri 
szobor pályázatról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A szoborpályázattal Juhász Ferencről készült portrét szeretnék 
megvalósítani. Nyílt pályázatot írt ki Biatorbágy Város Önkormányzata, amelyre 16 pályamű 
érkezett, amelyet egy felkért szakértő minősített szakmai szempontból. Ezt követően Juhász 
Ferenc családja is tett javaslatot, ezután pedig az Oktatási és Kulturális Bizottság is 
javaslatot tett a képviselő-testületnek. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Nánási Tamás: Az Oktatási és Kulturális Bizottság egy szempont alapján választott ki 3 
pályaművet és javasolja a képviselő-testületnek, hogy azt terjessze fel a Nemzeti Kulturális 
Alap felé. Ez a szempont pedig az installáció, mint olyasfajta többlet, ami a szobrok mellett, 
mögött még szerepel és az alakokhoz, szobrokhoz képest még többletértéket képvisel. 
Ennek alapján választották ki a 2-est és a 12-est. Mindkettő a szakértőnek a támogató 
állásfoglalását is bírja. Választottak egy harmadikat is, amelyet a szakértő sem a javasolt, 
sem a nem javasolt kategóriába nem tette be, ez a 15. számú pályamű, ahol a költővel 
szemben egy üres szék látható, amelyre az a kritika fogalmazódott meg, hogy túlságosan 
gyakori, divatos megoldás. Csakugyan van már rá számos példa, ugyanakkor úgy gondolták, 
ogy szerethető, kedvelt megoldás és egyfajta módon ki is nyitja az intézményt, mivel az 
intézmény elé kerülne elhelyezésre. Azt is sugallja, hogy ez az intézmény, akinek a nevét 
viseli majd, az a Juhász Ferenc nevét viselő intézmény, hasonló nyitottsággal várja azokat, 
akik oda be akarnak lépni. Ezt a 15-öst is felvették a listára, ennek alapján a 2, 12, 15. 
számúakat a megjelölt logika alapján javasolják a képviselő-testületnek. 

Tarjáni István: Kiegészítést tesz szintén. Hasonlóan a korábbi NKA pályázathoz, itt sem az 
önkormányzat fogja eldönteni, hogy melyik a támogatandó mű, hanem 3 pályázatot kell 
benyújtani és ebből az NKA fogja kiválasztani, hogy melyik az általa érdemesnek tartott mű a 
megvalósításra. A család is a 2., és 12. sz. pályaművet szintén támogatta. Ebben egyetértés 
van mind a három grémium részéről. A 15-re is azt mondta, hogy ez is támogatható a 
részükről. A szakmai bírálat részéről is abban a kosárban van, ami megvalósításra javasolt. 
Nem a kiemeltek között, de megvalósításra javasolt.  

Bodorkos Ádám: Nánási Tamás megelőzte. Pontosan ugyanezt a hármat szerette volna 
javasolni. Örül, hogy a bizottság ezt a javaslatot tette és ezzel abszolút egyetért. 

Varga László: Ügyrendi hozzászólása van. Tekintettel, hogy elég valószínűtlen lenne, hogy 
a számok alapján se tudná, hogy érintett a döntésben, ezért nem fog szavazni. Elég 
életszerűtlen lenne, hogy utólag azt mondaná, hogy nem tudta, hogy az egyik versenyző az 
kicsoda.  

Tarjáni István: A bizottsági javaslatot teszi fel szavazásra. 

Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, 1 tartózkodás mellett (8 
fő képviselő volt jelen a szavazáskor, Varga László alpolgármester nem szavazott) – a 
következő határozatot hozza. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
194/2016. (IX. 14.) számú határozata 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri szobor 
pályázatról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. döntött a Juhász Ferencnek emléket állító szoborpályázatra (NKA kód: 105174/133) 
benyújtott pályaművek kiválasztásáról. 

2. a pályázaton a 2, 12, 15 sorszámú pályaművekkel kíván indulni. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések 

és szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Végrehajtásért felelős: polgármesteri kabinet 

 

Tarjáni István: Megköszöni a részvételt, az ülést 16:20-kor bezárja, a további napirendi pont 
megvitatására zárt ülést rendel el. 

. 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 


