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Előterjesztés
Biatorbágy Város Önkormányzata Értéktár Bizottsága
2021. évi munkatervéről és költségvetéséről
A Biatorbágyi Értéktár Bizottság (a továbbiakban: ÉTB) 2021-ben is fő feladatként kezeli a
helyi értékek gondozását.
A munkaterv és a hozzá szervesen kapcsolódó költségvetési terv tartalmazza az ÉTB
működési költségeit, a tagok tiszteletdíját, dokumentumvásárlási keretet, illetve az év során
felmerülő dologi kiadásokat. Részletezi továbbá a jogszabály által előírt feladatokat, a
Képviselő-testület által jóváhagyott elvek alapján önként vállalt feladatokat, valamint az ÉTB
szakmai támogatásával megvalósuló iskolai programokat illetve a helyi értékek
népszerűsítését, különös tekintettel az idénre tervezett Viadukt tematikus évre, mindezek
költségvonzatával.
A határozati javaslat 1. mellékletében található az ÉTB 2021. évi részletes munkaterve, a 2.
mellékletében a 2021. évi költségvetése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.
Biatorbágy, 2021. február 17.
Tarjáni István s.k.
Polgármester

Melléklet:
1. Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2021. évi munkaterve
2. Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2021. évi költségvetése

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Polgármesterének
…/2021. (III. ...) határozata
Biatorbágy Város Önkormányzata Értéktár Bizottsága 2021. évi munkatervéről és
költségvetéséről
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre való hivatkozással a képviselőtestület feladat-, és hatáskörében eljárva
Biatorbágy Város Önkormányzata Értéktár Bizottsága jelen határozat 1. mellékletét képező
2021. évi munkatervét és 2. mellékletét képező 2021. évi költségvetését elfogadom.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: értéktár bizottság titkára

Tarjáni István
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (. .) határozata 1. melléklete

Biatorbágyi Értéktár Bizottság munkaterve
2021.

Biatorbágyi Értéktár Bizottság munkaterv szerinti üléseire havonta – július kivételével – egy
alkalommal kerül sor a Polgármesteri Hivatal épületében. A Bizottság emellett munkaterven
kívüli üléseket is tarthat, illetve egyes témákban – az előre meghirdetett ülések mellett –
külön megbeszéléseket szervezhet. A munkaterv szerinti ülésekre csütörtöki napokon kerül
sor, a tanácskozások délelőtt 9 órakor kezdődnek. Az ülések tervezett időpontjai a
következők:
Január 21.
február 11.
március 11.
április 8.
május 6.
június 3.
augusztus 19.
szeptember 16.
október 7.
november 4.
december 2.

1. Alapfeladatok
A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2021-ben is fő feladatként kezeli a helyi értékek gondozását.
A beérkezett javaslatok alapján dönt a helyi értéktárba való felvételről, illetve javaslatokat
tesz a megyei és a Magyar Értéktárba való felvételről. A Bizottság feladata az értéktár
gondozása/bővítése, emellett a honlap frissítése, karbantartása, fejlesztése. A Bizottság – a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a helyi vonatkozású dokumentumok vásárlását is
folytatja, amelyek elsődlegesen a Karikó János Könyvtár helytörténeti gyűjteményében
kapnak helyet.

2. Helyi értékek népszerűsítése
A Biatorbágyi Értéktár Bizottság fontos feladatának tartja a helyi értékek népszerűsítését is.
Ennek érdekében a következő feladatok elvégzését tervezi a 2021. évben:
•

A helyi értékeink megjelölésére szolgáló „Mesélő táblák” elhelyezésével kapcsolatban
már megjelent grafikai pályázati kiírás alapján a március 31-ig beérkező
pályamunkákat elbíráljuk, azokból kiállítást szervezünk, a táblákat elkészíttetjük és az
önkormányzattal közösen megkezdjük a kihelyezésüket is.

•

A Nyakaskő alatt elhelyezett, nagy sikernek örvendő tájékoztató tábla példája alapján
a Szent Kereszt-templom romjához tájékoztató táblát tervezünk, főépítésszel
egyeztetve.

•

A korábban már megjelent hat részes Leporelló-sorozat újra nyomtatása a napokban
elkészült, a Hungarikum (HUNG2020) pályázaton elnyert összegből újabb hat rész
megírását és megjelentetését tervezzük.

•

A Juhász Ferenc Művelődési Központtal, illetve a Biatorbágy Közművelődéséért
Alapítvánnyal közösen, a Hungarikum pályázaton (HUNG2020) elnyert támogatásnak
köszönhetően „UTAZÓ KIÁLLÍTÁS”-t készítünk a helyi értéktár népszerűsítésére, 30
helyi érték bemutatásával.

•

Fedezzük fel Biatorbágyot!-program folytatása: a járványhelyzettől függően tervezzük
a 4. osztályosoknak szervezett projektnapok helytörténeti séta/beszélgetés és a
városháza felfedezése (hagyományosan a Hivatal szervezésében) helyismereti
kirándulás és térbeli tanulás, térlátásfejlesztő, csapatépítő játék folytatását a
Biatorbágy gyerekeknek című könyv 2. javított kiadásának felhasználásával.

•

Tematikus sétáinkat folytatjuk. Korábbi tervünk egy „Hegytörténeti séta”
megrendezése, amelynek végállomása a Pátria pince lenne, ahol az környék
történetéről rövid vetítettképes előadást tartanánk, régi fényképeket vetítenénk. A
rendezvény kapcsolódhat a hagyományos Nyitott Pincék rendezvényhez.

3. Együttműködés a helyi értékek védelme érdekében
A Bizottság figyelemmel kíséri a helyi védelem alatt álló, valamint a helyi értékeket érintő
fejlesztéseket, önkormányzati beruházásokat, pályázatot, együttműködik és javaslatokat tesz
azokkal kapcsolatban a polgármester, a főépítész, a műszaki osztály, illetve a képviselőtestület felé. A 2021-es év során mindemellett a következő területeken ajánlunk és kérünk
kiemelt együttműködést:
•

Aktívan közreműködni kívánunk a helyi tájház (Nagy utca 33.) funkcióinak
meghatározásában, valamint a tervezés és műemléki igényességű helyreállítás
folyamatában is.

•

Felfrissítjük és ismét benyújtjuk a város önkormányzat számára a biatorbágyi
kutakkal és forrásokkal kapcsolatos felméréseinket és javaslatainkat, amelyekkel
kapcsolatban szintén kérjük a közös együttműködés elindítását.

•

Közös munkát ajánlunk és kezdeményezünk az Ürge-hegyi pincék felmérése és
védelme érdekében.

•

Megítélésünk szerint sürgőssé és kiemelten fontossá vált a Pannon-tenger tanösvény
megvalósításának tényleges elindítása, különös tekintettel arra, hogy a pandémia
alatt a Nyakaskő és környéke rendkívül látogatottá vált. A Bizottság a lassan két
évtizedes kezdeményezés valóra váltása érdekében egyeztetést kezdeményez, és
javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a tanösvény megvalósításának kérdését
szintén tekintse át, és hozzon döntést a legfontosabb teendőkről. A Biatorbágyi
Értéktár Bizottság mindemellett a tanösvényen kihelyezendő információs táblák
grafikai elemeinek terveztetését is napirendre vette ebben az évben, amelyhez
keretösszeget is elkülönítettünk a költségvetésre vonatkozó kérelmünkben.

4. „Viadukt” tematikus év
A Biatorbágyi Értéktár Bizottság hagyományosan tematikus éveket szervez, amelynek idén a
Viadukt lenne a témája. Különös aktualitást ad ennek, hogy a Bizottság javasolta a műemléki
értékű létesítmény országos védettségével kapcsolatos eljárás elindítását, valamint
javaslatot teszünk arra is, hogy a Viadukt kerüljön be a Magyar Értéktár értékei közé.
A tematikus év keretében – a járványhelyzet alakulásától függően – szeptember közepére
tervezzük egy kétnapos konferencia megrendezését, amelynek első napján – az országos
védettséggel kapcsolatos eljárás jegyében – a híd történetével, hazánkban egyedülálló
értékeivel és a kapcsolódó ismeretekkel, mint például a vasútvillamosítás kiépítése,
foglalkoznánk. A második napon a Viadukton elkövetett merénylet 90. évfordulója alkalmából
járnánk körbe a merénylet máig nem teljesen tisztázott eseményeit, illetve a merényletet
elkövető Matuska Szilveszter körüli tényeket, legendákat is. A helyi szakemberek jelentős
eredményeket felmutató kutatásainak bemutatása mellett meghívást kapnának a témával
foglalkozó történészek, más szakemberek. Mindemellett tervezzük a kapcsolatfelvételt a
vajdasági Csantavéren Matuskával foglalkozó helyi kutatókkal is, akik a témában számos
érdekességgel tudnák kiegészíteni a tervezett tanácskozást. A konferencia anyagainak
felhasználásával – a korábbi tematikus évek hagyományának megfelelően –kötet kiadását is
tervezzük, kísérő rendezvényként pedig egy kiállítást.
5. Kapcsolatépítés a környékbeli értéktárakkal, tájékozódás, tapasztalatcsere.
A 2021. évi munkatervet a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2021. január 21-i ülésén fogadta el,
a munkatervhez tartozó költségvetési kérelmünkkel együtt, amelynek támogatását ezúton is
kérjük Polgármester úrtól és a Képviselő-testülettől.
Nánási-Kézdy Tamás s. k.
Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (II....) határozata 2. melléklete

2021. január 21.

Értéktár Bizottság 2021. évi költségvetés tervezete
Egységár
1. ETB működése jogszabály,önkormányzati döntés alapján
1.1. ETB tagok tiszteletdíja
Elnök
Tagok
Összesen
Személyi juttatások járuléka
1.2. Működési feltételek
Honlap domain és webtárhely szolgáltatás éves díja
Honlap karbantarás
Pályázatkészítés, menedzselés, elszámolás megbízási díja
Összesen
1.3. Dokumentumvásárlás, dologi kiadások
Biatorbágyi vonatkozású dokumentumok vásárlása
Dologi kiadások
Összesen
2. VIADUKT tematikus év
2.1. Hídtörténeti konferencia (két napos)
2.2. Vendéglátás, költségtérítés
2.3. konferencia kiállítása (esetleg szponzorok)
2.4. konferenciakötet (esetleg pályázat)

Br. Ft
145 000
72 000

Fő
1
4

13 000
6 400
500 000

1
12
1

Hónap
12
12

1 740 000
3 456 000
5 196 000
792 000
13 000
80 000
500 000

100 000
50 000

100 000
50 000

MŰKÖDÉS ÖSSZESEN:

Tematikus év összesen:
3. Fedezzük fel Biatorbágyot! program
3.1. Fedezzük fel Biatorbágyot! Program folytatása a negyedik évfolyamosoknak
3.1.1. kézműves anyagköltség
3.1.2. expedíciós füzet tanulóknak
3.1.3. előadások / foglalkozások
Összesen
4. Helyi értékek népszerűsítése
Áthúzódó - 2020-ban megkezdett munka folytatása
4.1. "Mesélő táblák" grafikai pályázat+kiállítás+táblák készítése
4.2. Szent Kereszt-kápolna építési periódusai (ismeretterjesztő tábla)
4.3. Meglévő tematikus leporellók újranyomása (6X1000 darab)
4.4. Pannon-tenger tanösvény tábláinak terveztetése - folytatás
4.5. Ismeretterjesztő séta szervezése+kapcsolódó programok
5. Tartalék
Előre nem látható szakértői kiadások

Költség össz. (br)

Egység

30 000
200 000
200 000
300 000

250
1 000
10 000

1 500 000
300 000
300 000

Összesen

Mindösszesen:
Hungarikum-pályázatból (HUNG-2020) bonyolított (JFMK-val, BIKA-val közös)
Új ismeretterjesztő leporellók készítése (hat rész)
Utazó kiállítás

10
1
1
1

300 000
200 000
200 000
300 000

180
130
csoport/fő
8

45 000
130 000

1
1

óra/csoport
8

640 000

1 500 000
300 000
300 000
650 000
50 000

5 196 000
792 000

593 000

150 000
6 731 000

1 000 000

815 000

2 800 000
200 000
11 546 000

200 000

nem az értéktár Bizottság költségvetését terheli
nem az Értéktár Bizottság költségvetését terheli

1 789 000
2 100 000

