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1. A

TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Képviselő-testülete a 2017. decemberi ülésén elfogadta
az Őrbottyáni Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyben kötelezettségként szerepel a félévenkénti beszámoló.
A Bizottság ennek megfelelően összeállította beszámolóját, tisztelettel
kérjük a Képviselő-testületet, hogy fogadja el!
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2013. (VI. 10.) számú határozata az Őrbottyáni Értéktár létrehozásáról
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy most nem hoz létre helyi értéktárat. Felkéri a Humánügyi Bizottságot, hogy a 2013. novemberében tartandó testületi ülésre, a Polgármesteri Hivatal segítségével vizsgálja meg az értéktár létrehozásának lehetőségét, készítsen hatástanulmányt a feladat finanszírozásának a költségeire
és a feladatellátásra vonatkozóan.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Humánügyi Bizottság, aljegyző
Végrehajtást végzi: Humánügyi Bizottság, aljegyző
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 Őrbottyáni
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 Szabályzatáról a határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
HB elnöke
Végrehajtást végzi: 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
Humánügyi bizottság véleménye: A bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
5. HATÁROZATI

JAVASLAT

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestületének …./2020. (X. 28.) határozata az
Őrbottyáni Értéktár Bizottság beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Települési
Értéktár Bizottság beszámolóját a határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
KKSB elnöke
Végrehajtást végzi:
KKSB elnöke
Őrbottyán, 2020. október 22.
az előterjesztést készítette:

előterjesztő:

................................................
Benedek Éva
ŐTÉB elnök

…………………………………
Benedek Éva
ŐTÉB elnök

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
......................................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Melléklet a …/2020. (X.28.) határozathoz

Beszámoló
Az Őrbottyáni Települési Értéktár Bizottság működéséről
2019. okt. 16. – 2020. október 15.

Jelen beszámoló egy évet foglal össze, hiszen az Értéktár Bizottság tavasszal a kijárási korlátozás miatt nem tartott ülést, ezért beszámoló sem készült a Testület felé.
Az Agrárminisztérium 2020. március 23-án megjelentette a HUNG-2020 kódú pályázati felhívását a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. A pályázati anyagot összekészítettük, és a
beadás kezdő napján (június 2-án) a megnyitáskor beadtuk. A pályázatban vállaltuk, hogy 14
helyi értékünk megismertetése céljából 60 alsó tagozatos tanulónak túrát szervezünk az értékekhez, a felső tagozatosoknak képzőművészeti pályázatot, a környék középiskoláinak diákjai
között pedig fotópályázatot szervezünk. A helyi értékekről szóróanyagot, füzetet készíttetünk,
és tablókat, amelyeket a pályázati forrásból vásárolt paravánokon állítunk ki. A zárórendezvényt januárban, a Magyar Kultúra Napjára terveztük megtartani, ahol megtörténik a pályázatok értékelése, illetve a kiállítás megnyitója az iskolában.
2020. október 2-án érkezett meg az értesítés arról, hogy önkormányzatunk 2.643.565 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert a pályázaton. Ugyanebben a levélben kaptunk tájékoztatást arról, hogy a jelenlegi közegészségügyi helyzet miatt lehetőség van a megvalósítás határidejét
2021. augusztus 31-ig módosítani. Arra hivatkozva, hogy a project nagyban épít az iskolás
korú gyermekek részvételére, akik jelen időszakban elég nagy számban hiányoznak vagy betegség, vagy karantén miatt, illetve, hogy a januári rendezvény megtartását is bizonytalannak
látjuk (korlátozás esetén télen még a szabadban sem tudjuk megtartani), október 13-án, határidőn belül kértük a megvalósítás ütemtervének megváltoztatását. Az új javaslat szerint tavaszra tolódna a munka nagy része, és a zárórendezvény - a Pest Megyei Értéktár Kiállítás megnyitójához hasonlóan - a Harangok Napján lenne. Jelenleg a módosítás jóváhagyására várunk.
Bizottságunk azonban tavaszig sem fog pihenni, addig ugyanis szeretnénk minél több értéket
felvenni az Értéktárba, illetve továbbajánlani a Pest Megyei Értéktárba az arra érdemeseket.
Az alábbi értékek ajánlásának kidolgozását kezdtük meg: Kvassay Jenő életműve és vízügyi
öröksége, Sajó Károly tudományos tevékenysége, Kvassay-Sajó sírkert, az őrbottyáni harangöntés, a vácbottyáni római katolikus templom, őrbottyáni népviselet, őrbottyáni tájház, Báron
László művészete, egykori Pálos fogadó, Juhász Zsófia őrbottyáni munkássága, Harangok
napja rendezvény
Munkánkhoz továbbra is nyitottan várjuk valamennyi bizottsági és testületi tag javaslatait is.
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