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Beszámoló 

a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2019. évi tevékenységéről  
 

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár 
bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) c) 
szerint évente beszámol a tevékenységéről az alapító önkormányzatnak. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 
2019. I. félévi munkájáról szóló beszámolóját a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 159/2019.(VI.27.) határozatával elfogadta. 

Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2019 II. féléves beszámolóját Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2020. (I.30.) határozatával elfogadta a következő 
kiegészítésekkel: 

• készüljön el egy áttekinthető ütemezés az Értéktár Bizottság folyamatban lévő, 
elhúzódó, áthúzódó, döntést igénylő munkafolyamatairól 

• egyrészt azokról, amik a megvalósítás olyan szakaszában vannak, ami már kevesebb 
előkészítési munkát igényelnek. Ez az ütemezés legkésőbb az Értéktár Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatával egy időben kerüljön a 
Bizottság elé tárgyalásra 

• másrészt azon feladatokról, amik hosszabb előkészítési munkát igényelnek. Ezek 
kerüljenek egyeztetésre a Hivatal szakembereivel, majd az egyeztetések 
eredményeként kerüljön a szükséges költségvetési tétellel felcímkézve kidolgozásra 
és folyamatosan, de legkésőbb az októberi ülésig kerüljenek ezek a Bizottság elé 
tárgyalásra. 

 

Műszaki osztály szakmai véleménye 

A határozatban foglaltaknak megfelelve a Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal műszaki 
osztálya áttekintette az Értéktár Bizottság 2019. II. féléves beszámolóját, mely alapján a 
következő megállapításokat, javaslatokat teszi 6. pontban felsorolt elhúzódó ügyekkel 
kapcsolatosan 

- Pannon-tenger kincsei tanösvény: A Patkós Stúdió elkészített egy interaktív 
tanösvény fejlesztésre vonatkozó dokumentációt. A kiindulópont/végállomás: a 
Sóskúti útról 0133 hrsz.-ú bekötő út, érintve a Nyakaskő alatti területet, a 
Százlépcsőt/Madárszirtet, valamint a Millenniumi emlékoszlopot. A dokumentációban 
szereplő, valamint egy bejáráson egyeztettet tervezett nyomvonalról 2019. 



áprilisában a műszaki osztály elkészíttetett a TERRATIS Mérnöki Tanácsadó és 
Szolgáltat Kft.-vel egy geodéziai felmérést. Az interaktív tanösvény további 
tervezésére/kivitelezésére a műszaki osztálynak forráshiány miatt nem volt 
lehetősége. 

- Jókarbantartási kötelezettség: Értékvédelmi pályázaton jónéhány helyi értéket 
képviselő épület került felújításra illetve jelenleg is folyik a pályáztatás. A 
jókarbantartási kötelezettség ellenőrzése és az ehhez kapcsolódó hatósági 
hatáskörök az építésfelügyeleti hatósághoz tartoznak. 

- Rendezetlen tulajdonviszonyok Százlépcső-Madárszirt-Kétkőköze környéke: 
Nyilvántartott turistaút bel- és külterületen, köz- és magánterületen, mezőgazdasági 
és erdőterületen, s bármilyen más úttípussal egy nyomvonalon (kivéve autópálya, 
autóút) vezethet. A tulajdonviszonyok rendezése nem szükséges a turista út 
nyilvántartásba vételéhez. 

- A Békás-patak a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van. A 
telekhatár rendezését megkezdték.   

- A Sándor–Metternich-kastély parkjában elhelyezésre került pihenőket az Érdi 
Tankerületi Központ telepítette, nem önkormányzati beruházás volt, használói 
kérésre maradtak a bútorok.  

- Faragott kőemlékek restaurálása, Védett helyi értékek megjelölése kapacitás 
hiányában nem készült el.  

- Benta-patak gyaloghíd létesítése A tervezési terület a Magyar Állam kizárólagos 
tulajdonában és a közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van. 
A pályaműveket elküldtük a Vagyonkezelőnek és azt a választ kaptuk, hogy a  híd 
kivitelezését kizárólag megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készült 
engedélyezett tervekkel lehet megkezdeni. A kiviteli tervek alapján a Közép-Duna-
völgyi Igazgatóságtól a vagyonkezelői hozzájárulást meg kell kérni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására! 

 

Biatorbágy, 2020. szeptember 23. 

Tarjáni István 
Polgármester  

 



Határozati javaslat (A) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2020.(  ) Öh. számú 

határozata 

Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2019-es tevékenységéről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi 
Értéktár Bizottság 2019-es tevékenységéről szóló beszámolóval kapcsolatos előterjesztést 
és azt elfogadja.  
 
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a következő feladatok előkészítésére: 
 
 
Felelős:  
Határidő: 2020. 



Határozati javaslat (B) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2020.(  ) Öh. számú 

határozata 

Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2019-es tevékenységéről 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2019-es 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
 
Felelős:  
Határidő: 2020. 
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