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ELŐTERJESZTÉS 

A Biatorbágyi Értéktár működéséről  
és a testvér települési kapcsolatokról 

 
Első rész 

Az Országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvénnyel biztosította, hogy jogi keretek között indulhasson meg egy olyan széleskörű 

gyűjtési folyamat, amelyben  lehetőség nyílik a magyarság számára fontos értékek 

lajstromba vételére. A határokon túli területek magyarságának ez természetesen ajánlás. A 

törvény az úgynevezett NEMZETI ÉRTÉKPIRAMIS alapján a települési értéktárakon, 

tájegységi értéktárakon felül gondoskodik megyei, ágazati és külhoni nemzetrész értéktárak 

befogadásáról, végső soron  a MAGYAR ÉRTÉKTÁR  felépítéséről. A törvény összesen 22 

paragrafusból áll, részletes végrehajtási szabályait a magyar nemzeti értékek és 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/ 2013. (IV.16.) Korm. rendelet tartalmazza.     

 

A fentieknek megfelelően jött létre Biatorbágyon is az értéktár bizottság a képviselő 

testület 113/ 2013.(06.27.) Öh. határozata alapján. Az elmúlt időszakban a bizottság értékes 

munkát végzett, kialakult az értéktár szerkezete, felépítése, honlapja, a bizottság tételes 

tevékenységi köre, és néhány témakörben a megfogalmazott értékek kellő mélységű 

feltárása és kidolgozása is megtörtént. Közismert, hogy a megnevezett értékek 

kidolgozásának olyan színvonalúnak kell lennie, hogy az egyben további kutatások kiinduló 

pontja is lehessen. Mindez jelentős munkát kíván időben és szellemi felkészültségben 

egyaránt.  

A törvény által megfogalmazottakon felül az értéktár bizottság tovább gazdagította 

saját munkáját azzal, hogy az értéktár hatását, népszerűsítését és kapcsolódó 

munkaterületeket is bevont tevékenységei közé. (Melléklet) 

Megítélésem szerint a helyi értéktár megteremtése -- illeszkedve az idézett 2012.évi 

XXX. törvény szelleméhez –, annak  gazdagsága és magas színvonala alapvető biatorbágyi 

érdek, a jövőépítés biztos pontja. Ennek érdekében célszerűnek tűnik az értéktár működési 

feltételeinek és körülményeinek további javítása, átalakítása.  

  



 

Az értékek felkutatásáról, majd a megnevezett értékek kidolgozásáról Biatorbágyon 

eddig maguk az értéktár bizottság tagjai gondoskodtak, díjazás nélkül, és ez a gyakorlat vált 

általánossá.  Javaslom, hogy önkormányzatunk a jövőben ezt a tevékenységet díjazásban 

részesítse, így becsülje meg és gyorsítsa meg az értékek felkutatásának és kidolgozásának 

folyamatát. Javaslom, hogy az értéktár bizottság tagjai részére – az önkormányzat állandó 

bizottságaihoz hasonló módon -- biztosítsunk egy alap díjazást, tisztelet díjat a bizottsági 

munka elismeréseképpen. Javaslom továbbá megfontolás tárgyává tenni, hogy a bizottság 

jelenlegi tagjainak száma  – illeszkedve szintén az állandó bizottságokéhoz -- , ezzel 

párhuzamosan 5 főre csökkenjen. 

 Mindezeken felül a törvény által meghatározott tevékenységeken túlmutató  

programok teljesítésére illetve az egyes témakörök kidolgozásához további pénzügyi keretet 

biztosítson az önkormányzat, ezzel honoráriumok nyújtását tennénk lehetővé akár a tagok, 

akár más külső szakemberek részére.  

A tagokon felül a bizottsághoz rendelnénk egy önkormányzati referenst, a jegyzőkönyvek 

elkészítésére, a bizottsági munka kapcsolatrendszerének biztosítására.  

Mindezeket az önkormányzat SZMSZ-ébe illesztenénk be.   

 
Második rész 

2016. augusztus 6-án egy kis küldöttséggel részt vettünk Nagydobrony testvér 

településünkön rendezett értéktár konferencián. Ezt egy, a Vidékfejlesztési Minisztérium által 

meghirdetett pályázat elnyerése tette lehetővé, amin a két település, Biatorbágy és 

Nagydobrony együtt indult. A minisztérium így segítette és segíti elő, hogy a határon kívüli 

magyar települések is bekapcsolódjanak a közös magyar érték kincs feltárásába. A 

konferencián jelen volt a minisztérium egyik osztályvezetője és az ungvári magyar főkonzul 

is. 

 Az itt szerzett tapasztalatok igazolták, hogy Nagydobronyban  a közös pályázaton 

való induláson túlmenően sokrétű, sokirányú értékőrzés működik most is a településen, 

amelyből gazdag előadásokat és bemutatókat láttunk.  

 

Köztudott, hogy a testvérvárosi kapcsolatok hosszú távú fenntartása, folyamatos 

gazdagítása, a kölcsönös érdeklődés megőrzése egyebek között a benne résztvevők 

körének szélesítését kívánja meg. Az önkormányzati hivatalos kapcsolatok mellett 

alapvetően fontosak az intézményi, egyházi és a civil szerveződési kapcsolatok, és további 

közös értékek felkutatása, ápolása is.  

 

A magyar országgyűlés által alkotott értéktár törvény intézményesen kínálja azt a 

lehetőséget, hogy Biatorbágy a kárpát-medencei kapcsolatait ezen keresztül is gazdagítsa a 



 

jövőben. Meggyőződésem, hogy az értékek számbavétele mindhárom magyar testvér 

településünkön nagyban hozzájárulhat a jövőben kapcsolataink folyamatos megújításához, a 

közös nemzetépítéshez, új értékek teremtéséhez. Az adott település saját értéktárának 

megalkotása közkinccsé tehető, amely nemzedéki korlátok nélküli tartós és szerves 

kapcsolódások lehetőségét teremtheti meg. Értékeink mind a fiatalok, mind az idősebb 

korosztályok közös élményévé tehetők.  

 

Javaslom, hogy Biatorbágy legyen élenjáró és kezdeményező saját értéktárának 

kiépítése mellett Nagydobrony, Gyergyóremete és Alistál saját értékeinek felkutatásában, 

lajstromozásában. Ezzel egyúttal a testvérvárosi kapcsolatok új időszakát nyithatjuk meg. 

Biatorbágy hozzájárulása, közreműködése, segítsége a testvér települések irányában 

egyaránt legyen szellemi, szervezési és anyagi természetű. Szándékunkat határozatként 

elfogadva erről mindenek előtt tájékoztatnunk kell a megnevezett települések döntéshozóit, 

kérve részvételi szándékukat, vállalásukat a közös értéktár felépítésében.  

2016.szeptember 16.                                   

 

                                                                   Szakadáti László 
alpolgármester 

 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

/2016 (IX. 29.) határozata 
A Biatorbágyi Értéktár működéséről  

és a testvértelepülések kapcsolatairól 
 

1. A biatorbágyi  értéktár bizottság tagjainak számát 2017.01.01-től ….. főben állapítjuk 

meg. A tagok személyében a bizottság elnökének javaslatait fogadjuk el.   

2. Az értéktár bizottság tagjai 2017. 01. 01-től egységesen ……..Ft havi tiszteletdíjban 

részesülnek az év 10 hónapjában  a bizottsági munka ellenértékeképpen.   

3. A bizottság titkári feladatait Ihászné Pálfi Katalin köznevelési referens látja el.         

4. A képviselő testület költségvetésében évről évre egy pénzalapot biztosít a törvényen 

felüli értékes tevékenységek és honoráriumok számára, amely lehetővé teszi az 

értéktár tevékenység további gazdagítását, egyes témakörök alapos és igényes 

kidolgozását, akár a bizottsági tagok, akár külsős szakemberek végzik azokat el. A 

pénzalap felhasználására az értéktár bizottság tesz javaslatot saját határozat 

hozatallal, amelyet a Oktatási és Kulturális bizottság hagy jóvá átruházott 

hatáskörben.   



 

5. A pénzalap javasolt összege 2017 évre:  ………..Ft/év 

6. A Biatorbágyi Értéktár Bizottság feladatait és hatáskörét Biatorbágy Város 

Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. 

 

7. A magyar országgyűlés által alkotott értéktár törvény által kínált lehetőség alapján 

Biatorbágy elkötelezett a testvérvárosi kapcsolatainak gazdagításában. Biatorbágy 

képviselő testülete élenjáró és kezdeményező szerepet kíván betölteni saját 

értéktárának kiépítése mellett Nagydobrony, Gyergyóremete és Alistál értékeinek 

felkutatásában. Ennek érdekében Biatorbágy szellemi és anyagi természetű javakkal 

hozzá kíván járulni a testvér települések értékmentő tevékenységéhez. Ezen 

szándékunk akkor lép életbe, amikor a megnevezett települések önkormányzata 

kezdeményezésünket elfogadja és vállalja a saját értékmentést, lehetővé téve ezzel a 

közös értéktár felépítését. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
  



ÉRTÉKTÁR MOZGALOM 
  
a törvényalkotó célja:  
közös értékek feltérképezése, megőrzése  
= KÖZÖSSÉG MOZGÓSÍTÁSA 
  
veszprémi példa: 
a közösségből érkező javaslatok megvitatása, döntéshozatal 
  
az általunk vállalt feladatok: 
ÉRTÉKTÁR GONDOZÁSA + ÉRTÉKEK VÉDELME 
- meglévő anyagok rendszerezése 
- új kutatások elvégzése 
- érdeklődők megszólítása / felkérések 
- honlap gondozása 
- ismeretterjesztés  

cikkek, kiadványok (Körkép, Tiéd a város) 
előadások 
tematikus séták 
kiállítás 
gyerekek megszólítása 

- értékvédelmi pályázat gondozása 
- értékvédelmi területeken történő beavatkozások opponenciája (közterületek / épületek, felújítás / új építés) 
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