ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2017. december 13-i rendes ülésére
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
A napirendet tárgyaló ülés:
Előterjesztő:
Az előterjesztést készítette:
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:
A szavazás módja:

2017. december 13.
Képviselő-testület
Benedek Éva HB elnök
Benedek Éva HB elnök
nyílt / zárt
rendes / rendkívüli
egyszerű / minősített
nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:
Települési Értéktár Bizottság létrehozása
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. A helyi értéktár gondozását az Értéktár Bizottság végzi, amely működési szabályaira
szeretnék javaslatot tenni.
A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. Működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia, munkájába a jogszabály értelmében indokolt bevonni a helyi, illetve a megyei közművelődési feladatellátás
módszertani intézményét, továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó
országos és területi illetékességű szakmai és területi illetékességű civil szervezeteket. Az értéktár
működéséhez és feladatainak ellátáshoz szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi
önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka-és pénzügyi tervre figyelemmel - maga biztosítja.
A bizottság félévente beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.
A működtetés a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint a Kormányrendelet alapján, két módon lehetséges:
• települési értéktár bizottság létrehozásával
• a feladat valamely – már működő, s korábban is nemzeti értékek gondozását végző – intézménynek, szervezetnek, azok szervezeti egységének történő delegálással. (Ez esetben a
megnevezett szervezet jogai megegyeznek a Települési Értéktár Bizottság jogaival)
A döntést a meghozatalától számított 30 napon belül meg kell küldeni a Hungarikum Bizottságnak.
Ha a képviselő-testület új bizottságot hoz létre, a bizottság számára – e tevékenység ellátására működési szabályzatot kell elfogadni. Ez esetben is a bizottság önálló döntési jogosultsággal rendelkezik, s utólag számol be a képviselő-testületnek. Jelen javaslat szerint, bár a Települési Értéktár
Bizottság az önkormányzat által létrehozott bizottság, nem azonos az önkormányzati Szmsz-ben
megnevezett bizottságokkal, így pl. tiszteletdíj nem jár a tagoknak (törvény szerint nem is járhat).
A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Értéktár Bizottság elnökét is a Képviselőtestület választja meg. Talán önzőnek tűnhet, hogy magamat javaslom a Bizottság elnökének, de
úgy gondolom, hogy aki többlet feladatot kér az önkormányzattól, az vállalja is a feladattal járó terheket.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozattervezetet elfogadni szíveskedjenek!
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.
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.
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
Az Ügyrendi bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, azzal,
hogy a bizottság elnökének Benedek Évát javasolja.
A Humánügyi bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, azzal,
hogy a bizottság elnökének Benedek Évát, tagjainak Takács-Sánta Ágnest és Fejesné Pécsi Évát
javasolja.
5. HATÁROZATI JAVASLAT
1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./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.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2017. (XII. 13.)határozata az Őrbottyáni Értéktár Bizottság tagjairól
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrbottyáni Települési Értéktár Bizottság
elnökének : Benedek Évát
tagjainak:
- Takács-Sánta Ágnes
- Fejesné Pécsi Éva
nevezi ki.

Őrbottyán, 2017. december 4.
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Melléklet a …/2017. (XII.13.) határozathoz

Az Őrbottyáni Települési Értéktár Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzata

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) a következők szerint állapítja meg:
I. Általános rendelkezések
A Bizottság megnevezése:
Őrbottyáni Települési Értéktár Bizottság
A Bizottság székhelye:
Őrbottyán, Fő út 99.
A Bizottság létszáma:
5 fő
A Bizottság tagjainak névsorát a SzMSz függeléke tartalmazza.
II. A Bizottság feladat- és hatásköre
A Bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV.16.) Korm. rendelet tartalmazza.
III. A Bizottság összetétele
1. A Bizottság tagjait és elnökét a képviselő-testület választja határozatlan időre.
2. A tag megbízatása megszűnik:
a) visszahívással,
b) lemondással,
c) ha a bizottsági tag 3 egymást követő ülésen nem vesz részt,
d) a bizottsági tag halálával.
3. A tagot a képviselő-testület indokolással bármikor visszahívhatja, és helyére új tagot választhat.
4. A Bizottság tagja az elnökhöz címzett és eljutatott írásbeli nyilatkozattal tisztségéről lemondhat. A
bizottsági tag megbízatása az írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. Ebben az esetben a
lemondástól számított 60 napon belül a képviselő-testület új tagot köteles választani.
IV. A bizottság működése
1. A Bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.
16.) Kormányrendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év márciusában és szeptemberében) tartja. Az ülések nyilvánosak.
3. A Bizottság félévente beszámol tevékenységéről Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestületének (áprilisi és októberi rendes ülésén).
4. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. A Bizottsági ülés meghívóját az ülést megelőzően legalább
5 nappal korábban kell megküldeni a Bizottság tagjainak és az érintetteknek.
5. A Bizottság üléseinek időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a
www.orbottyan.hu honlapon keresztül tájékoztatja.
6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a napirend szóban is előterjeszthető.
7. A Bizottság feladatkörében eljárva a Bizottság elnökének feladatai:
a) a Bizottság ülésének összehívása, vezetése,
b) a Bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás,
c) a Bizottság képviselete külső állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, szervezetek előtt,
d) a települési értéktárba felvett alkotások megyei értéktár részére történő továbbítása.
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V. A bizottsági ülés rendje
1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több, mint a felének a jelenléte
szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.
2. Határozatképtelenség esetén a Bizottság ülését a legrövidebb időn belül ismételten össze kell hívni.
3. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre,
melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
5. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. A Bizottság
határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel) egyszerű többséggel hozza.
6. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület
munkáját zavaró magatartást tanúsít.
7. A Bizottság tagja akadályoztatása esetén köteles távolmaradását az ülés előtt bejelenteni.
VI. A jegyzőkönyv
1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
a) az ülés időpontját és helyét,
b) a jelenlévők nevét,
c) a tárgyalt napirendi pontokat,
d) a tanácskozás lényegét,
e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
f) a szavazás számszerű eredményét és
g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
b) egyéb – az előterjesztéshez tartozó - írásos anyag
c) a jelenléti ív
3. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal
biztosítja.
VII. A bizottsági tagok jogai és kötelezettségei
1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan
részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek,
3. A bizottság tagjának a bizottság működésével kapcsolatosan a bizottság elnökének megbízásából
végzett tevékenységével összefüggő, és a bizottság elnöke által ellenjegyzett, Őrbottyán Város Önkormányzata nevére kiállított számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni.
VIII. Záró rendelkezések
1. Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.
2. Jelen szabályzatot Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2017. (…. ….) számú határozatával fogadta el.

Őrbottyán, 2017. …..
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