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A tárgyalandó témakör tárgya:
A Kvassay Alapítvány támogatása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Pittlikné Bóta Judit, a Kvassay Alapítvány Kuratóriumának tagja támogatási igényt nyújtott be a
képviselő-testülethez. Az igazgató asszony megkeresésében előadja, hogy a Kvassay Alapítvány
Kuratóriuma minden évben hozzájárul a Kvassay Jenő Általános Iskola technikai eszközeinek
fejlesztéséhez. A 2019-2020-as tanévre padlórobotokat vásárolnának.
Az alsó tagozatos (sőt már az óvodás) gyermekek számára került kifejlesztésre a Bee-Bot/BlueBot/ProBot robot-család, amely egyre fejlettebb lehetőségek biztosításával támogatja a
képességfejlesztés és az informatika össze-kapcsolását –a gyermekek számára motiváló módon. Ezen
motivációs bázisra támaszkodva könnyebben megvalósíthatók a NAT kompetenciafejlesztésre
vonatkozó követelményei. Az eszközök támogatják a hagyományos frontális óra helyett az egyéni,
páros vagy csoport-munkára építő tanulásszervezési megoldásokat, sőt összetettebb projektmunka is
megvalósítható a segítségükkel. Mivel az eszközhasználat a diákok közvetlen tevékenységét igényli,
ezért a tanár szerepe a feladatok meghatározására és a végrehajtás eredményességének
támogatására irányul.
A Bee-Bot elnevezésű kisebbik testvér jellemzői:
•a robotméhecske tetején található, nagy méretű, színes gombok segítségével programozható;
•40 előre beprogramozott lépés megtételére képes;
•90 fokos fordulatokat tud megtenni;
•az egyes lépések 15 cm nagyságúak;
•a lépések közt rövid szünetet tarthat, a program végén hangot ad és villogtatja a szemét;
•USB-n keresztül tölthető a beépített akkumulátora;
•egy feltöltéssel kb. 8 órát képes dolgozni (folyamatos üzem esetén ez kb. 2 óra)
A fejlettebb funkciókkal rendelkező Blue-Bot eszköz jellemzői:
•kiterjesztett lépésszám: a programozható lépések száma 200;
•a robot nem csak a hátán lévő gombokkal programozható, hanem Bluetooth-kapcsolaton keresztül
számítógépről, okostelefonról vagy táblagépről is irányítható, ennek hatótávolsága kb. 10 méter
•a külső vezérlés segítségével 45 fokos fordulatokat is végre tud hajtani;
•a mobil alkalmazásban az utasításokhoz hangok is rendelhetők;
•a lépések ismételt (kötegelt) végrehajtása lehetséges (szintén a külső vezérlés esetén);
•az elkészített programok elmenthetők/visszatölthetők és módosíthatók;
•„Bee-bot-üzemmódban” is működik.
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Az eszköz a hozzákészített eredeti gyakorlópályán vagy tetszőleges, egyénileg elkészített pályával
használható. A kiindulópontra helyezve a beprogramozott lépéseket hajtja végre, a lépéssor végén
hangjelzést ad. A tanuláshoz használt pályától függően számos különböző feladathoz használható, az
alsó tagozat szinte összes tanóráján. Az irányok megtanulása mellett támogatja az egyes alapismeretek
(számok, színek, alakzatok, állatok neve stb.) játékos elsajátítását.
A padlórobotok beszerzésére ajánlatot tevő Stiefel Eurocart Kft. 4, eltérő tartalmú és költségű csomagot
állított össze. A legolcsóbb csomag 469 809 Ft, a legdrágább 522 636 Ft.
Az előterjesztés részét képezi Pittlikné Bóta Judit intézményvezető levele és a Stiefel Eurocart Kft.
ajánlata.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (VII. 26.) határozata a Kvassay
Alapítvány támogatásáról
A. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay Alapítványt
…………. - Ft összeggel támogatja. A támogatás az alapítvány technikai eszközeinek
fejlesztésére, Bee-Bot/Blue-Bot/ProBot robot-család vásárlására fordítható. Az összeg
fedezetét a civil szervezetek támogatására elkülönített keret terhére biztosítja. Felhatalmazza
a polgármestert, hogy a támogatás átutalásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
VAGY
B. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay Alapítvány
támogatási kérelmét nem támogatja.
Őrbottyán, 2019. július 22.
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