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A tárgyalandó témakör tárgya:
Települési Értéktár Bizottság beszámoló
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 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:
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
Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság véleménye: A bizottság a beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
5. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2021. (X. 27.) 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:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

azonnal
Értéktár Bizottság elnöke
Értéktár Bizottság 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

Beszámoló
Az Őrbottyáni Települési Értéktár Bizottság működéséről
2019. október 15. – 2021. október 15.
Sajnos a Covid19 járvány az elmúlt két évben a személyes munkát ellehetetlenítette, így a legutolsó ülésünk óta két év telt el. Ezt megoldandó legutóbbi értekezletünkön határozatot hoztunk
arról, hogy a jövőben lehetőségünk legyen az online megbeszélések lefolytatására, ezúton is kérjük
ehhez a Testület támogatását is!
A két év azért nem telt munka nélkül: 2020. június 2-án pályázatot nyújtottunk be az Agrárminisztérium által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt felhívásra (HUNG-2020). A pályázatunk sikeres lett, a Minisztérium az Értékőrzés és bemutatás Őrbottyán városában című anyagunkat 2.643.565 Ft-tal támogatta, amely összeg azóta megérkezett a bankszámlánkra. A megvalósítás
eredeti határideje 2021. augusztus 31. volt, ami a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghoszszabbodik a 2020. november 4-én kezdődött veszélyhelyzet időtartamának hosszával (ami jelenleg
is tart). A pályázaton belül középiskolásoknak fotópályázatot, általános iskolásoknak rajzpályázatot hirdetünk, ami idén tavasszal megtörtént, de pályamű nem érkezett be. Bizottságunk úgy határozott, hogy újra kiírjuk a pályázatot, és annak eredményétől függetlenül a pályázatban vállalt
egyéb feladatokat is (prospektusok, tablók készítése, kiállítás szervezése) a 2022. évi Harangok
napjáig megvalósítjuk.
Az eltelt időszakban tagjaink is végezték munkájukat, melynek köszönhetően a 2021. október 7én megtartott ülésünkön az bizottság az alábbi értékeket vette fel az Őrbottyáni Értéktárba:
- Szent Péter Pál római katolikus templom
- Báron László képzőművész életműve
- Református Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézmény
- Kvassay Jenő életműve, a magyar vízgazdálkodásban betöltött szerepe
- Kvassay-Sajó sírkert
Az értékek leírása hamarosan felkerül az önkormányzat honlapjára, és további értékek felkutatását
és kidolgozását beszéltük meg a Bizottsággal.
Továbbra is nyitottan várjuk a lakosság mellett valamennyi bizottsági és testületi tag javaslatait is!
Benedek Éva
ŐTÉB elnök

