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ELŐTERJESZTÉS 
 

Chemez Árpád hagyatékának feldolgozásával összefüggő kérdésekről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 206/2010. (12. 9.) Öh sz. 

határozatában kimondta, hogy  

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Chemez Árpád tárgygyűjtemény hagyatékának 

feldolgozását közművelődési szempontból kiemelten fontosnak tartja és elvben támogatja. a 

Chemez-család ez irányú törekvéseit (előzetes egyeztetések kezdeményezését, szakértő 

bevonását a hagyaték rendszerezéséhez), a gyűjteménynek (vagy egy részének) a 

közeljövőben létrehozandó helytörténeti múzeumban való elhelyezhetősége érdekében. 

A 2017 januárjában „Chemez Árpád magángyűjtemény” címmel érkezett beadvány leírja a 

hagyaték jelenlegi állapotának főbb jellemzőit és felvázolja feldolgozásának és 

hasznosításának lehetséges útját-módját. 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság (ÉTB) 2017. február 15-ei ülésén, Chemez Farkassal, 

Chemez Árpád hagyatékának örökösével közösen áttekintette a hagyaték ügyét és javaslatot 

tett a feldolgozás menetére. Mivel nagy mennyiségű tárgyról van szó, első lépésként a 

bizottság egy szakértő által elvégzett válogatást tart szükségesnek, amelynek eredménye 

alapján lehet majd meghatározni azoknak a tárgyaknak a körét, melyek egy később 

létrehozandó helytörténeti gyűjteményben kaphatnak helyet. Biztosítani kell a kiválogatott 

tárgyak megfelelő raktározását és őrzését, állaguk megóvása érdekében. A gyűjteménybe 

ajánlott tárgyak szakszerű leltározását követően kerülhet sor konzerválásukra, szükség 

esetén restaurálásukra. Az ÉTB javasolta, hogy a tárgyakról készüljön fotó dokumentáció 

is.  

 

A fenti folyamattal lezárul a Chemez-hagyaték feldolgozásának első szakasza.  

 

A Chemez-hagyaték közösségi hasznosításának második szakasza, a helytörténeti kiállítás 

létrehozása: 



 
 

Biatorbágy város terveiben szerepel egy helytörténeti gyűjtemény és kiállítás létrehozása. A 

megvalósításhoz szükséges feltételek, pl. lehetséges helyszín még nem lett kijelölve. A 

helytörténeti kiállítás létrehozásának jogi, pénzügyi és műszaki feltételeit a város elkövetkező 

éveinek költségvetésében tervezni kell. Ajánlott továbbá felkutatni a városban fellelhető más 

hagyatékokat, megmentésre és kiállításra érdemes emlékeket, gyűjteményeket is.  

A helytörténeti kiállításhoz kapcsolódó közművelődési hasznosítás: táncház, kézműves- és 

zenei alkotótevékenység is szerepel a Chemez-hagyaték örökösének tervei között. Ez a 

program harmadik szakaszának tekinthető. 

 

Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy céldátum megjelölésével hozzon döntést 

Biatorbágy történetét feldolgozó helytörténeti gyűjtemény és kiállítás létrehozásáról. 

Hatalmazza fel a polgármestert Chemez Árpád hagyatékának feldolgozásával kapcsolatos 

jogi, szervezési, pénzügyi, műszaki és felelősségi kérdésekről szóló tárgyalásokra Chemez 

Farkassal, a hagyaték tulajdonosával. Ezzel egyidejűleg kérje fel a Biatorbágyi Értéktár 

Bizottságot, hogy tegyen javaslatot további hagyatékoknak a  helytörténeti gyűjteményben 

való elhelyezésére, beleértve a feldolgozásukhoz szükséges eljárás lefolytatását. A 

helytörténeti gyűjtemény kialakításához és gyarapításához szükséges forrásokat a város 

költségvetésében 2018-tól kezdődően biztosítsa. 

 

Biatorbágy, 2017. április 6. 

 

 

 

 

Tarjáni István 

polgármester 

 

 

 

 

  



 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (IV. 27.) határozata 
Chemez Árpád hagyatékának feldolgozásával összefüggő kérdésekről 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 206/2010. (12. 9.) Öh sz. határozata alapján  

 

1. felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon Chemez Farkassal, Chemez Árpád 

hagyatékának örökösével a hagyaték feldolgozásával kapcsolatos jogi, szervezési, 

pénzügyi, műszaki és felelősségi kérdésekről.  

2. felkéri a Biatorbágyi Értéktár Bizottságot, hogy tegyen javaslatot további 

hagyatékoknak a helytörténeti gyűjteményben való elhelyezésére, beleértve a 

feldolgozásukhoz szükséges eljárás lefolytatását. 

3. a helytörténeti gyűjtemény kialakításához és gyarapításához szükséges forrásokat a 

város költségvetésében 2018-tól kezdődően biztosítja 

 

 

 

Határidő: 

 

1. Tárgyalások lefolytatása: 2017. május 30. 

2. Javaslattétel gyűjtemények feldolgozására: 2017. november 30. 

3. Költségvetési fedezet biztosítása 2018. február 25. 

 

Felelős: 

 

1. Chemez Farkas és Tarjáni István polgármester 

2. Tótpál Judit, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke 

3. Tarjáni István polgármester 
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