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Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester úr! 

Tisztelt Jegyző úr! 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata a képviselő-testület 113/2013. (06.27.) Öh. sz. határozata alapján 
csatlakozott a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 
Korm. rendelet felhívásához. E határozat alapján 2013. november 7-én megalakult a Biatorbágyi 
Értéktár Bizottság. Elnöke: Szádváriné Kiss Mária, a Faluház és Karikó János Könyvtár igazgatója. 
Tagok: Balassa János, Bolyki Eszter, Ihászné Pálfi Katalin, a polgármesteri hivatal referense, aki a 
titkári teendőket látta el, Kalácska Róbert, Lelkes Péter és Nánási Tamás. Valamennyien társadalmi 
megbízatásként, tiszteletdíj nélkül végezték a munkájukat. 
 
A Biatorbágyi Értéktár Bizottság tavaly négy megbeszélést tartott, március 12-én pedig 
bemutatkozott a város lakói, és a civil szervezetek előtt. A megbeszéléseken elsődlegesen a 
teljesítendő és vállalt feladatok kijelölése volt a fő téma. Ezzel kapcsolatban a Bizottság munkáját 
mindvégig bizonytalanság vette körül, mert a vonatkozó jogszabályok nem határozták meg 
részletesebben azt, hogy a helyi értéktár bizottságoknak konkrétan milyen programot kell 
végrehajtaniuk. Ugyanakkor a Bizottság ülésein fokozatosan körvonalazódtak az elképzelések, és 
megfogalmazódott az a javaslat, hogy a helyi értéktár felállítása után ez a szervezet láthatná el a 
biatorbágyi intézmények, civil szervezetek, kutatók által végzett helytörténeti munka koordinálását. 
 
A tavalyi esztendő ilyen szempontból tehát egyfajta előkészítésnek tekinthető. A továbblépés 
érdekében azonban elengedhetetlenné vált a Biatorbágyi Értéktár Bizottság személyi összetételének 
és munkájának megújítása, és a Bizottság tevékenységét szolgáló Szervezeti és Működési 
Szabályzat megalkotása, amely a vonatkozó jogszabály előírásai szerint a helyi önkormányzat 
képviselő-testületének feladata. A Bizottság személyi összetételének megújítását az is indokolja, 
hogy Szádváriné Kiss Mária – megnövekedett intézményvezetői feladatai miatt – időközben 
lemondott elnöki megbízatásáról. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 2014. november 17-én 
és 2015. január 26-án foglalkozott a Biatorbágyi Értéktár Bizottság eddigi tevékenységének és 
megújításának kérdéseivel. A bizottság a 16/2015. (I.26.) számú határozatával (1. számú melléklet) 
megtette a szükséges javaslatokat a Képviselő-testület felé. A bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek a Biatorbágyi Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatának (szmsz) 
elfogadását (2. számú melléklet). E szabályzatban a Biatorbágyi Értéktár Bizottság feladatai között 
szerepelne az is, hogy „a Biatorbágyi Értéktár létrehozása után – a gondozással párhuzamosan – 
összefogja és koordinálja a város intézményeinek és civil szervezeteinek, kutatóinak helytörténeti 
tevékenységét”, amivel a létrehozó önkormányzat egyértelművé tenné, hogy a helyi értéktár 
felállítása után is számít a bizottság szakmai segítségére és tevékenységére. 
 
Az szmsz emellett tartalmazza a Biatorbágyi Értéktár Bizottság új személyi összetételét is. A 
korábbi tagok kezdeményezésére és felkérésére Tótpál Judit, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Építészmérnöki Karának egyetemi adjunktusa, biatorbágyi lakos, a településen zajló helytörténeti 
munka aktív részese vállalta a Bizottság vezetésével járó teendőket, ezért őt javasoljuk a  



Biatorbágyi Értéktár Bizottság új elnökének. A tagok sora pedig két civil szervezet küldötteivel 
bővülne. A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítványról, valamint a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesületről 
van szó. E két szervezet az, amelyik – azon túl, hogy a hagyomány ápolása, a helytörténet 
tevékenységi körébe tartozik – folyamatos, aktív tevékenységet végez ezen a téren, jelentősebb 
eredményekkel és gyűjteményekkel is rendelkezik. A két szervezet küldötteként Horváth Imrét, 
valamint Tüske Emilt javasolja az Oktatási és Kulturális Bizottság a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 
új tagjainak. Ennek alapján a megújított  Biatorbágyi Értéktár Bizottság tagjainak névsora a 
következő lenne: Balassa János, Bolyki Eszter, Horváth Imre, Ihászné Pálfi Katalin titkár, Lelkes 
Péter, Nánási Tamás, Szádváriné Kiss Mária, Tótpál Judit elnök, Tüske Emil. A Bizottság üléseire 
emellett állandó meghívást kapnak mindazok a civil szervezetek, amelyek tevékenységi körébe a 
helyi örökség védelme, kutatása beletartozik, illetve ezzel foglalkozó szakemberek is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, e javaslatok jóváhagyásával járuljon hozzá a Biatorbágyi 
Értéktár Bizottság megújulásához, tevékenysége folytatásához, a város helytörténetével kapcsolatos 
szakmai munka felgyorsításához. 
 
 
 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
Nánási Tamás 
Oktatási és Kulturális Bizottság 
elnöke 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2015. február 2-án 



A Biatorbágyi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet ( a továbbiakban Korm. r.) 3. § (1) bekezdése alapján a Biatorbágyi 
Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A bizottság megnevezése: Biatorbágyi Értéktár Bizottság  

A bizottság tagjainak száma: 9 fő. A bizottság tagjainak névsorát jelen SZMSZ melléklete tartalmazza. 

A bizottsági tagság megszűnik 

-  lemondással 
-  megbízás visszavonásával 
-  halálozással  
-  valamint a bizottság megszűnésével. 
 
- Az Értéktár Bizottság tagjainak részleges cserélődése, vagy új taggal (tagokkal) való kiegészülése 
esetén az új tag(ok) megbízatása a bizottság működésének időszakára szól. 
 

A bizottság képviseletére jogosult személy: a bizottság elnöke 

Az elnök munkáját a bizottság titkára segíti. 

A bizottság elnökét, titkárát és tagjait a bizottságban végzett munkájukért díjazás nem illeti meg. 

A bizottság székhelye: Biatorbágy Város Önkormányzata 

A székhely címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a 

A bizottság üléseinek helyszíne: Faluház és Karikó János Könyvtár székhelye 

A bizottság elnöke 

- összehívja a bizottság ülését 
- javaslatot tesz a napirendre 
- vezeti a bizottság ülését 
- képviseli a bizottságot az önkormányzat szerveinek azon ülésein, melyeken a bizottság 

működését érintő kérdésekről esik szó 
- részt vesz a bizottság feladatkörét érintő városi, önkormányzati rendezvényeken 
- kapcsolatot tart a városban működő civil szervezetekkel, intézményekkel 
- felelős a helyi értéktár bizottság honlapjának működtetéséért 
- jogszabály szerint beszámol a képviselő-testületnek a bizottság munkájáról 
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A bizottság munkaszervezeti teendőit Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési 
Osztálya látja el. A bizottság elnökének munkáját a bizottság titkára segíti. A bizottság titkára a 
Szervezési Osztály munkatársa. 

A bizottság titkára 

- közreműködik a bizottság üléseinek előkészítésében, összehívásában 
- a bizottsági meghívót és a napirendhez tartozó anyagokat megküldi a bizottság tagjainak 
- a bizottság tagja, szavazati joggal rendelkezik 
- elkészíti az ülés jegyzőkönyvét 
- nyilvántartja a bizottság döntéseit 
- gondoskodik a döntések közzétételéről és a megyei értéktárba való megküldéséről 

A bizottság évente legalább négy alkalommal ülésezik. 

A bizottság ülésének meghívóját, napirendjét és a napirendek tárgyalásához szükséges 
dokumentumokat az ülés napja előtt legalább nyolc munkanappal megküldi a tagoknak. Indokolt 
esetben az elnök rendkívüli ülést is összehívhat 8 napnál rövidebb határidővel. Az ülés összehívását 
az ok és a cél megjelölésével a bizottság bármely tagja kérheti az elnöktől. 

A bizottság határozatképes, ha a tagok több mint fele megjelent az ülésen. A bizottság ülését az elnök 
vezeti. A bizottság elnökének távolléte esetén a bizottság ülését az ülés vezetésére felkért tag, ennek 
hiányában a rangidős tag vezeti. Amennyiben a bizottság nem határozatképes, az ülést 15 napon 
belül az elnök ismét összehívja. 

A bizottság ülését vezető elnök feladata 

- megnyitja és berekeszti az ülést 
- megállapítja a határozatképességet 
- javaslatot tesz az ülés napirendjére 
- napirendi pontonként vezeti a vitát, összefoglalja az elhangzott javaslatokat, véleményeket, 

szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
- meghatározza a hozzászólások rendjét, megadja és megvonja a hozzászólás jogát 
- biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását 

A bizottság ülésein tanácskozási joggal vesznek részt a meghívott szervezetek delegáltjai, az adott 
témák jeles képviselői. 

A bizottság a döntéseit nyílt szavazással, kézfeltartással hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülést 
vezető elnök, távolléte esetén az ülés vezetésével megbízott tag szavazata dönt. A döntésből ki kell 
zárni azt a bizottsági tagot, akit személyesen, vagy közeli hozzátartozóját az adott ügy érinti. A 
személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról a bizottság egyszerű többséggel 
dönt. 

A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza 

- az ülés időpontját és helyét 
- a megjelentek nevét 
- a tárgyalt napirendi pontokat 
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- a tanácskozás lényegét 
- a bizottság döntéseit 
- a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását 

 

A jegyzőkönyv mellékletét képezi 

- a tárgyalt írásbeli javaslat 
- a jelenléti ív 
- a bizottsági ülés meghívója 

A bizottság a Korm. r. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint félévente, legkésőbb a félévet 
követő első képviselő-testületi ülésen tevékenységéről beszámol Biatorbágy Város Képviselő-
testülete felé. 

 

A bizottság feladata 

- létrehozza és gondozza a Biatorbágyi Értéktárat 
- működteti a Biatorbágyi Értéktár honlapját 
- javaslatot tesz Biatorbágy Város Önkormányzatának a helyi értékek feltárása, védelme és 

népszerűsítése érdekében ellátandó feladatokról  
- javaslatot készít a Biatorbágyi Értéktár gondozásához és gyarapításához szükséges 

forrásoknak Biatorbágy Város éves költségvetésében történő biztosításához 
- évente legalább egy alkalommal szakmai rendezvény keretében a város köznevelési, 

közművelődési intézményei és a civil szervezetek valamint az érdeklődők számára bemutatja 
a biatorbágyi helyi értékek feltárása, archiválása, stb. érdekében végzett tevékenységét 

- a Biatorbágyi Értéktár létrehozása után – a gondozással párhuzamosan – összefogja és 
koordinálja a város intézményeinek és civil szervezeteinek, kutatóinak helytörténeti 
tevékenységét. 

A Biatorbágyi Értéktár dokumentumai és a működéséhez szükséges eszközei a Karikó János 
Könyvtárban kerülnek elhelyezésre. 

Záró rendelkezés 

Jelen SZMSZ-t Biatorbágy Város Képviselő-testülete ……………….  számú határozatával fogadta el. 

 

Biatorbágy, 2015 …….. 

 
 
Melléklet 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság tagjai 
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Tótpál Judit elnök, Balassa János, Bolyki Eszter, Horváth Imre, Ihászné Pálfi Katalin titkár, Lelkes 
Péter, Nánási Tamás, Szádváriné Kiss Mária, Tüske Emil. 
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1. számú melléklet 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület  

Oktatási és Kulturális Bizottságának 
16/2015. (I. 26.) számú határozata 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság működésével összefüggő kérdésekről 

 

Az oktatási és kulturális bizottság megtárgyalta a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

működésével kapcsolatos kérdéseket, ezen belül annak szervezeti és működési 

szabályzatát. A bizottság támogatja, hogy a Biatorbágyi Értéktár Bizottság tagjainak száma 9 

fő legyen. Támogatja, hogy az elnöki tisztséget Tótpál Judit töltse be. Támogatja, hogy a 

Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány részéről Horváth Imre, a Biatorbágyi Tájvédő Kör 

Egyesület részéről Tüske Emil tagja legyen a bizottságnak. Javasolja, hogy az értéktár 

bizottság feladatairól szóló felsorolás egészüljön ki a következő szövegrésszel: „a 

Biatorbágyi Értéktár létrehozása után – a gondozással párhuzamosan – összefogja és 

koordinálja a város intézményeinek és civil szervezeteinek, kutatóinak helytörténeti 

tevékenységét” szövegrésszel. Fentiek figyelembe vételével támogatja és elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek a Biatorbágyi Értéktár Bizottság szervezeti és működési 

szabályzatának elfogadását. 
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