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ELŐTERJESZTÉS 

Biatorbágy Város Önkormányzata Értéktár Bizottsága 
2021. évi működéséről szóló beszámolóról 

 
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) 
pontjában foglaltaknak megfelelően a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke elkészítette a 
Bizottság 2021. évre vonatkozó beszámolóját, mely a határozati javaslat mellékletét képezi. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Értéktár Bizottság 2021. évi működéséről 
szóló részletes beszámolót szíveskedjen elfogadni. 
 
 
Biatorbágy, 2022. január 19. 
      

            Tarjáni István s.k. 
    Polgármester 
 

Melléklet: 
Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2021. évre vonatkozó beszámolója 

 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (I. ...) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Értéktár Bizottsága 2021. évi működéséről szóló 
beszámolóról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Értéktár Bizottság 
2021. évi működéséről szóló beszámolóról tárgyú előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 
jelen határozat mellékletét képező 2021. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: értéktár bizottság titkára  
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (I. .) határozata melléklete 

 



BESZÁMOLÓ 

a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

2021. évi tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Oktatási Kulturális és Egészségügyi Bizottság! 

 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2020. december 1-től működik a jelenlegi, átszervezett 
formában, ezért beszámolóm az ettől az időponttól 2021. december 31-ig tartó 13 hónapra 
vonatkozik. Ez idő alatt a Bizottság 9 ülést tartott, amelyeken 41 határozatot hozott. 
Személyi összetételében egy alkalommal történt változás. 2021. szeptember 15-én Tótpál 
Judit lemondott bizottsági tagságáról, helyére 2021. október 1-től Osgyányi Vilmost 
választotta meg a Képviselő-testület. A Bizottság munkájának segítésében ezúton is 
köszönöm a Polgármesteri Hivatal támogatását, különösen pedig Mező Judit, a Bizottság 
titkárának munkáját. 

 

A tavalyi esztendő egyik legnagyobb ügye és témája a Nagy utca 33. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonban lévő védett parasztház jövőbeni sorsának meghatározása volt. A 
Bizottság ebben a kérdésben könyvelheti el a legnagyobb eredményeket. Miután a 
Képviselő-testület 2020. októberében a tájház, helytörténeti múzeum tevékenységet 
határozta meg az épület jövőbeni funkciójaként, az Értéktár Bizottság már 2020. december 
10-i ülésén kezdeményezte konzultáció indítását a működés részleteinek, illetve ezzel 
összefüggésben a tervezési program kialakítása érdekében. Erre a konzultációra a 2021. 
március 17-i online bizottsági ülésen került sor, a polgármester, a főépítész, a JFMK, a 
Karikó János Könyvtár igazgatói, valamint Bánfalvi Koppány építész részvételével. A 
megbeszélésen megfogalmazásra került, hogy komplex funkcióra van szükség, 
döntéselőkészítő koncepciót kell készíteni és az épület bővítése elengedhetetlennek látszik, 
akár egy hátsó, keresztirányú épületszárny megépítésével is. A funkciókra és a működtetés 
formájára javaslatot tevő döntéselőkészítő koncepciót 2021. november 15-i ülésén hagyta 
jóvá a Biatorbágyi Értéktár Bizottság. A javaslatban szereplő, alapítványi formában 
működtetett, Biatorbágyi Értékek Háza elképzelést 2021. december 16-án a Képviselő-
testület is elfogadta. Az Értéktár Bizottság 2021. december 6-án már az épület 
rekonstrukciójával kapcsolatos javaslatáról is döntést hozott, ami hamarosan szintén a 
Képviselő-testület elé kerülhet. 

 

Az Értéktár Bizottság minden évben egy kiemelt téma/tematika alapán végezte a munkáját, 
nem volt ez másképp 2021-ben sem. Tavaly a kiemelt témánk a Viadukt völgyhidak voltak. 



Ennek kapcsán a Bizottság már 2020. december 10-én kezdeményezte a völgyhidak országos 
védettség alá helyezését a polgármester felé, ami végül a Biatorbágyi Tájvédő Kör 2021. 
májusi beadványára valósult meg, szeptember 7-i keltezésű az ideiglenes védelem alá 
helyezésről szóló hatósági határozat. Az északi völgyhídon 2020. végén elindult, a BUBA 
kivitelezésével kapcsolatos munkálatok leállítása legfőképp két okból, a tervezett 
korlátrendszer megépítésének megakadályozása, illetve a hídlábakon lévő kőszegélyek 
visszaállításának érdekében történt meg. Mint ahogy a Bizottság 2021. december 6-án 
hozott állásfoglalásában is megállapította, sajnálatos módon csak az előbbi kérdésben 
sikerült eredményt elérni, a kőszegélyek – modern megoldásokkal kombinált – 
visszaállítására a Tervtanács támogató állásfoglalása ellenére sem nyílt lehetőség és ezt nem 
befolyásolta a hídpár ideiglenes országos védettsége sem. A kiviteli tervben szereplő több 
más megoldással szemben is kritikát fogalmazott meg a Bizottság. 

A fenti beruházás, illetve a helyi örökségünk védelmével kapcsolatos eltérő törekvések, 
nézetek és viták állnak amögött is, hogy Tótpál Judit lemondott bizottsági tagságáról, illetve 
a jelentős munkával előkészített, rangos előadásoknak helyet adó szeptemberi Viadukt-
konferenciánkat le kellett mondanunk. A rendezvénybe fektetett energiát ugyanakkor 
igyekszünk megmenteni. A bizottság a tervezett konferencia előadásain alapuló könyv 
kiadásáról döntött, amelynek a szerkesztése folyamatban van. A konferenciára tervezett 
filmbemutatóknak – meglehetősen nagy érdeklődés mellett – 2021. november 7-én önálló 
rendezvényt szerveztünk, amelynek során először láthatta a közönség a Völgyhíd TV 
filmesszéjét – Talabér Ágnes szerkesztő-riporter és Marlok Barbara operatőr munkáját – a 
Viadukt településünkön belül betöltött szerepéről, valamint a vajdasági Szász Csongor 
filmrendező Matuska című alkotását. Mindemellett a völgyhídpár második világháborúban 
parancsba adott felrobbantását megakadályozó Wiesner Lajos karpaszományos hadapród 
őrmester fiának előadását is tervezzük, egyúttal javaslatot nyújtunk be a Képviselő-
testületnek Wiesner Lajos tettével kapcsolatban egy elismerő határozat elfogadására. 

 

Jelentős program volt tavaly még a Mesélő-táblák grafikai pályázat kiírása, elbírálása és az 
ehhez kapcsolódó díjkiosztás is. A pályázat és a hozzá kapcsolódó program végső célja a helyi 
épített és természeti örökség értékeinek megjelölése, ezzel kapcsolatos tájékoztató táblák 
kihelyezése. A Tótpál Judit által vezetett bíráló bizottság a 16 pályamunka közül négynek a 
díjazását ítélte szükségesnek, amire 2021. május 13-án ünnepélyes keretek között sor is 
került. A program folytatását 2022-ben kiemelten kezeljük. 

 

A Bizottság megrendelésére az eddig hat részben megjelent értékeinket ismertető és túra 
útvonalakat ajánló Leporelló sorozat újra nyomtatására is sor került. Bihari Zoltán 
javaslatára döntöttünk a nagy mennyiségű értékes helytörténeti iratanyagot tartalmazó 
Rédei-hagyaték átvételéről, amelynél közreműködésre a Karikó János Könyvtárat kértük fel. 
Hat korabeli eredeti felvételt is megvásároltunk, amelyek a Viadukt-merénylet másnapján, a 
helyszínen készültek, a fotók elhelyezésére ugyancsak a könyvtárban került sor. 

 



A Képviselő-testület számára javaslatot tettünk a körforgalmakban tervezett 
műalkotásokkal kapcsolatban. A testület támogatta azt a kérelmünket is, amelynek révén 
600 ezer forinttal támogattuk a Szőlő és bor Biatorbágyon címmel tervezett kötet 
előkészítését. Javaslatot nyújtottunk be az idei értékvédelmi pályázatok elbírálásával 
kapcsolatban, emellett támogattuk a JFMK által szervezett helytörténeti kisvasút 
működtetését a Múzeumok éjszakáján és a Pótvárosünnepen. 

 

A Bizottság december 6-án állást foglalt a Pászti Miklós Művészeti Iskola Szily-kastélyban 
tervezett központjának kialakításával kapcsolatban is, amelynek lényege az, hogy kérjük a 
magtár épületének megőrzését. Foglalkoztunk az 1916-os herceghalomi vasúti 
szerencsétlenség biai áldozatainak emlékére emelt obeliszk felújításával is, e tárgyban új 
ajánlat bekérését javasoljuk a Polgármesteri Hivatalnak. Decemberi döntésünk alapján 
hamarosan előterjesztéssel élünk a Viadukt déli völgyhídján kialakítandó kisvasút 
nyomvonalával és az ezzel kapcsolatos tervezés megrendelésével kapcsolatban. Végül, de 
nem utolsó sorban kiemelném, hogy a Biatorbágyi Értéktár Bizottság felvette a települési 
értéktárba Bruckner Ferenc két kötetét is, egyúttal kérjük, hogy a Képviselő-testület 
nevezzen el utcát a többek között a herbrechtingeni testvérvárosi kapcsolat 
megteremtésében, valamint a torbágyi sváb nemzetiségű polgárok történetének és 
kultúrájának megörökítésében egyedülállót alkotó neves személyiségünkről. Ezzel 
kapcsolatban szintén önálló előterjesztéssel élünk a következő hónapban. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását. 

 

Biatorbágy, 2022. január 18-án. 

 

Tisztelettel: 

 

Nánási-Kézdy Tamás s.k. 

Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke 
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