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ELŐTERJESZTÉS 
 

A helyi védettségű épületek megjelöléséről 
 
 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság fontosnak tartja, hogy Biatorbágy területén a helyi 
védettséggel rendelkező épületek – az országos jelentőségű műemlékekhez hasonlóan - 
tájékoztató táblával legyenek megjelölve.  
 
A tábla kifejezi, hogy a város fontosnak tartja az értékek felmutatását, büszke az értéket 
képviselő épületeire. Rajtuk keresztül példákat, folytatható mintákat mutat a városlakóknak 
az értékes épületek megőrzésére. A táblák egyértelmű jelzésként szolgálnak a védett 
épületekre vonatkozó szabályok, előírások betartásának kötelezettségére. Az ÉTB 2018-ban 
50 db. tábla elkészítését és kihelyezését látja kivitelezhetőnek. 
 
A helyi védettségű épületeket jelölő táblákat az ÉTB javasolja a megváltozott 
munkaképességű embereket foglalkoztató Táncsics utcai kerámia műhelyben elkészíttetni. A 
műhely vezetője, Varga Zsuzsa és az ÉTB tagja, Lelkes Péter dizájner szakmai 
felügyeletével végeznék a fiatalok a munkát. Ezzel a közös programmal a város segíti a 
megváltozott munkaképességű fiatalok bekapcsolódását a város életébe. A város értékeinek 
összekapcsolódása, s ezáltal egymás erősítése rejlik ebben az együttműködésben. Az ÉTB 
és a műhely között megtörtént a kapcsolatfelvétel, elkezdődött a közös gondolkodás a táblák 
kivitelezéséről. (Az ÉTB tervei között szerepel a helyi értéktár „Egészség, életmód” 
kategóriájába felvenni a fogyatékkal élő fiatalokat foglalkoztató műhelyt.) 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, támogassák a biatorbágyi helyi védettségű épületek 
megjelölését a Biatorbágyi Értéktár Bizottság javaslata szerint az alábbiak figyelembe 
vételével: 
 
2018-ban 50 db tábla készüljön és kerüljön kihelyezésre. 
Az ÉTB által készített táblatervet a Főépítész véleményezze 
A táblák a megváltozott munkaképességű, fogyatékkal élő fiatalok készítsék a Táncsics utcai 
kerámia műhelyben 
A költségek fedezetét a költségvetési rendelet tartaléka tartalmazza. 
 
Biatorbágy, 2018. február 6. 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2018. (II. 22.) határozata  

A helyi védettségű épületek megjelöléséről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. fontosnak tartja a helyi értéket képviselő épületek megjelölését, 
2. a jelölő táblákat a „Fészek” fogyatékosokat ellátó nappali intézmény kerámia 

műhelyében megváltozott munkaképességű fiatalokkal készítteti el, 
3. a táblák költségeinek fedezetéül … forintot a költségvetési rendelet tartalékában 

biztosít. 
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