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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Képviselő-testülete a 2017. szeptemberi ülésén felülvizsgálta korábbi döntését
és határozatba foglalta, hogy Őrbottyán értékeinek összegyűjtésére és megőrzésére Települési
Értéktárat hoz létre.
Az elmúlt évek egészségügyi helyzete több esetben akadályozta munkánkat, hisz a személyes találkozásra nem volt mód, viszont mivel a Bizottság nem tartozik Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatálya alá, ezért a polgármester nem dönthetett határozatban a feladatkörünkbe tartozó ügyekben. Előre gondolva a hasonló helyzetekre, Szervezeti
és Működési Szabályzatunkba szeretnénk belefoglalni az online értekezlet lehetőségét, figyelve
arra, hogy ez mindenki számára elfogadható legyen, és biztosítsa a személyes találkozó által nyújtott megoldásokat (IV/7. pont. V/5. pont)
A lehetőséget egyeztettük a Pest Megyei Értéktár referensével, aki támogatta és megdicsérte az
újító javaslatot, a Bizottság tagjai pedig egyhangúan támogatták.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a módosítást elfogadni szíveskedjenek!
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2017.
(IX. 27.) számú határozata az Őrbottyáni Értéktár és az Őrbottyáni
Értéktár Bizottság létrehozásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az Őrbottyáni Települési Értéktár létrehozásához megalakítja az Őrbotytyáni Értéktár Bizottságot. Felkéri a Humánügyi Bizottságot, hogy a
2017. októberében tartandó testületi ülésre készítsen javaslatot a Bizottság személyi összetételére és a bizottság működési szabályzatára.
Határidő:

2017. októberi testületi ülés

Felelős:
Humánügyi Bizottság
Végrehajtást végzi: Humánügyi Bizottság
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2017.
(XII. 13.) határozata az Őrbottyáni Értéktár Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az Őrbottyáni Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

azonnal
HB elnöke
HB elnöke

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
- A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. ( IV. 16.) Korm.
rendelet
4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság véleménye: A bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Kulturális, Környezetvédelmi és Sport bizottság véleménye: A bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
5. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2021.
(X. 27.) határozata az Őrbottyáni Értéktár Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az Őrbottyáni Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

2021. november 1.
ŐTÉB elnöke
ŐTÉB elnöke

Őrbottyán, 2021. október 20.
az előterjesztést készítette, előterjesztő:
.....................................................................
Benedek Éva
ŐTÉB elnök
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
.............................................................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Melléklet a …/2021. (X.27.) határozathoz

Az Őrbottyáni Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzata
1. számú módosítása
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján az Őrbottyáni Települési Értéktár Bizottság (továbbiakban: Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint módosítja:
1. Az SzMSz IV. A bizottság működése fejezete az alábbi 7. ponttal egészül ki, a további pontok
számozása ennek megfelelően módosul:
„7. A bizottság szükség esetén – különösen egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt – online
ülést tarthat. Az online ülés megtartásához előzőleg e-mailen valamennyi tagnak hozzá kell járulnia. Ilyen esetben a bizottsági ülésről videofelvétel készül, melyen valamennyi jelenlevő tag
látszik.”
2. Az SzMSz V. A bizottsági ülés rendje fejezet 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. A
Bizottság határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel) egyszerű többséggel hozza. Digitális
ülés esetén szóbeli szavazást kell tartani, amely során „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” kijelentéssel lehet szavazni.”
3. Jelen SzMSz módosítás 2021. november 1-jén lép hatályba.
4. Jelen SzMSz módosítást Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2021.
(X.27. számú határozatával fogadta el.

Őrbottyán, 2021. október ….

Szabó István Ferenc
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

