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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 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:
Felelős:

2017. októberi testületi ülés
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
Kulturális, Környezetvédelmi és Sport Bizottság véleménye: A bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
5. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (XI. 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, 2019. november 10.
az előterjesztést készítette, előterjesztő :
……………………………
Benedek Éva
ŐTÉB elnök
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
.............................................................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Melléklet a …/2019. (XI. 27.) határozathoz

Beszámoló
Az Őrbottyáni Települési Értéktár Bizottság működéséről
2019. ápr. 15. – 2019. október 15.

Az Értéktár Bizottság elnökeként a Nemzeti Művelődési Intézet meghívásának eleget téve szeptember 7-én részt vettem a IV. Magyar Értékek Napján. A program szentmisével kezdődött a
Szent István bazilikában, amelynek keretében valamennyi megye „értékkosarát” megáldották katolikus, református és evangélikus főpapok. Ezután a Nemzeti Vigadóban konferencián és kiállításon folytatódott a nap, ahol hungarikumokról, nemzeti értékekről hallgathattunk előadásokat,
illetve valamennyi megyei értéktár értékeivel megismerkedhettünk a kiállítási standokon.
Szeptember 14-én részt vettünk az Erdőkertesi Értéktár Bizottság kiállításának megnyitóján, ahol
a szomszéd település értékeit ismerhettük meg színes tablókon keresztül, melynek elkészítéséhez
pályázaton nyertek anyagi forrást.
Őszi ülésünkön elfogadtuk a Művészetbarátok egyesületének ajánlása alapján Obersovszky Gyula
költészetét városunk értékének. A tavaszi ülésre előkészítjük ennek az értéknek a továbbajánlását
a megyei értéktárba. Megegyeztünk abban, hogy a gyűjtőmunka során az értékek ajánlásához a
jövőben elegendő az érték lényeges leírását összegyűjteni, de a befogadás után tovább folytatódik
a gyűjtőmunka, tárgyi és írásos anyagok tekintetében egyaránt. Ennek tükrében készülünk tavaszra Kvassay Jenő életműve, a Harangok napja, a Péter Pál templom és a harangöntés ajánlását elkészíteni. Tervezzük újabb felhívás megjelentetését a Hírmondóban, hogy a lakosság figyelmét is
felhívjuk a körülöttünk található értékek megkeresésére és megőrzésére. A település honlapján az
Értéktár felülete is megújult, részletesebb lett és megjelentek rajta az eddig elfogadott értékeink:
az Őrszentmiklósi víztározó, az Őrbottyán védett területei és növényei és a Sós-árok is.
Reméljük, hogy egyre több értéket tudunk gyűjteni, és a mindennap szemünk előtt levők mellett
előkerülnek rejtett kincsek is. Ehhez továbbra is nyitottan várjuk a lakosság mellett valamennyi
bizottsági és testületi tag javaslatait is.
Benedek Éva
ŐTÉB elnök

