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ELŐTERJESZTÉS 
 
A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2022. évi költségvetés módosítási igényéről 
 
Biatorbágy Város Értéktár Bizottsága 2022. november 30-i ülésén hozott határozataiban 
javaslatokat fogalmazott meg a Képviselő-testület számára az ÉTB idei költségvetése 
maradványösszegének felhasználására. Az Értéktár Bizottság a maradványösszeg 
átcsoportosítására három új, az eredeti költségvetésében nem szereplő célt jelölt meg, 
ezekhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását. Az Értéktár Bizottság 
költségvetésében keletkező maradvány oka, hogy a Bizottság szervezésében Biatorbágy 
Város Önkormányzata az év folyamán sikeresen pályázott a 2022. évi országos Hungarikum 
Pályázaton. Az ott elnyert összeg fedezetet nyújt a Bizottság eredeti költségvetésében 
szereplő három tevékenység költségeinek fedezéséhez, amelyek az ÉTB honlapjának 
karbantartása, a Viadukt tanulmánykötet elkészítése, valamint a Szakály Mátyás karnagy 
hagyatékából származó dalgyűjteményből készült CD-k és kottakönyv kiadása. E két utóbbi 
kiadvány megjelenése jövő év első negyedévében várható. 
 
Az Értéktár Bizottság átcsoportosítási javaslatai a következők: 
A biatorbágyi értékeket érintő túraútvonalakat bemutató népszerű leporelló sorozat 1-6. 
száma elfogyott, újra nyomtatására van szükség. A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 
22/2022.(X.10.) számú határozatában döntött arról, hogy ennek a költségeit – a mellékelt 
nyomdai ajánlat alapján – vállalná. Ehhez a Bizottság eredeti 2022. évi költségvetésében a 
Szent Kereszt-kápolna építési periódusait bemutató információs táblára elkülönített 300.000 
forintos keretösszeg átcsoportosítására lesz szükség. A tábla elkészítése a tervezés alatt 
álló Mesélő táblák program keretében később is megvalósítható. 
 
A Völgyhíd Televízió stábja által készített helytörténeti interjúk (például az október 23-i 
ünnepségekre készült filmek) nyersanyagainak, master anyagainak tárolására a televíziónál 
már nincs elegendő tárolási kapacitás. E probléma átmeneti megoldása érdekében a Bizottság 
2022. november 30-i ülésén hozott 38/2022. (XI.30.) számú határozatában 2 db 2 TB 
nagyságú külső winchester megvásárlását javasolja, amelyek – a rajtuk lévő anyagokkal 
együtt – a Karikó János Könyvtárban kerülnének elhelyezésre és nyilvántartásba vételre. A 
külső merevlemezek megvásárlásához szükséges 80.000 forintos keretösszeg 
átcsoportosításának forrása szintén az ÉTB 2022. évi költségvetésének maradványösszege. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 359/2021. (XII.16.) számú 
határozatával korábban már döntött arról, hogy a Biatorbágy, Nagy utca 33. számú ingatlanon 
létrehozza a Biatorbágyi Értékek Háza elnevezésű új intézményt, melyet önálló 
intézményként alapítványi fenntartásban kíván működtetni. Az intézmény létrehozásának 
további előkészítésére van szükség, illetve érdemes ezzel párhuzamosan a jövőben az 
intézmény működéséhez sorolható egyes tevékenységeket is elindítani (pl. helytörténeti 
interjúk készítése, archiválása). A Biatorbágyi Értéktár Bizottság a 2022. november 30-ai 
ülésén hozott 39/2022. (XI.30.) számú határozata alapján arra kéri a T. Képviselő-testületet, 
hogy a Bizottság 2022. évi költségvetésében fennmaradó összegből 2.700.000 forinttal 
támogassa a Biatorbágyi Értékek Háza intézmény létrehozásával kapcsolatos 
munkálatokat, illetve a jövendő intézményhez köthető egyes tevékenységek elindítását. 
 
Ez az összeg – az Értéktár Bizottság javaslata alapján – önálló támogatási szerződés 
keretében a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány részére kerülne átadásra, és ez az 
alapítvány számolna el a keretösszeg felhasználásával. A keretösszegből támogatott 
tevékenységek jelen előterjesztés mellékletében olvashatók. 



 
Az előterjesztés további mellékletei az Értéktár Bizottság 22/2022.(X.10.), 38/2022. (XI.30.), 
39 /2022. (XI.30.) számú határozatai, valamint a Bizottság módosított költségvetési tervezete. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és döntése 
meghozatalára. 

 
 
Biatorbágy, 2022. december 8.     
 
      Tisztelettel:      
               Tarjáni István s.k.  
          polgármester 
 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (XII.14.) határozata 
A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2022. évi költségvetés módosítási igényéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1. támogatja a biatorbágyi értékeket érintő túrákat bemutató leporelló sorozat 1-6. 
részének újra nyomtatását a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2022. évi 
költségvetésében megjelölt 300.000 forintos keretösszeg átcsoportosításával, 

2. támogatja 2 db 2 TB tárhelyű külső winchester megvásárlását a Völgyhíd Televízió 
által készített és a Karikó János Könyvtárban elhelyezett helytörténeti interjúk 
master anyagainak tárolása céljából a a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2022. évi 
költségvetésében megjelölt 80.000 forintos keretösszeg átcsoportosításával, 

3. támogatja a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2022. évi költségvetésében fennmaradó 
2.700.000, - Ft átadását a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány részére, a Biatorbágyi 
Értékek Háza intézmény megalakításának előkészítésére, valamint az 
előterjesztés mellékletében megjelölt tevékenységekre. A Polgármestert 
meghatalmazza a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvánnyal kötendő támogatási 
szerződés megkötésére, a Jegyzőt annak ellenjegyzésére. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármester, Jegyző, Értéktár Bizottság titkára 
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