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a Képviselő-testület 2013. május 30-i ülésére
Települési Értéktár létrehozására vonatkozó döntéshozatalról
Tisztelt Képviselő-testület!
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény kimondja:
„1.§ e) települési értéktár: a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek
adatait tartalmazó gyűjtemény;”
„3. § (1) A települési önkormányzat települési értéktárat hozhat létre.
(2) A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely - az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározottak szerint - szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását,
létrehozza a településen fellelhető nemzeti
értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.
(3) A települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár
létrehozatalával és annak gondozásával, valamint
adatainak a megyei értéktárba történő megküldésével megbízhat a település területén
működő, már korábban is nemzeti értékek
azonosítását, gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi
szervezet által fenntartott intézményt,
szervezetet vagy azok szervezeti egységeit, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső
területfejlesztési, vidékfejlesztési
szervezetet.
(4) Ugyanazon megye területén lévő több szomszédos település önkormányzata közös
Települési Értéktár Bizottságot is létrehozhat, amely
elkészíti a tájegységi értéktárat és az adatait megküldi a megyei értéktárba.
(5) A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történő
megbízásról az érintett települési önkormányzat a
létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a HB-t”.
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A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm.
rendelet kimondja:
„2. § (1) A települési és megyei önkormányzat (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) e
rendelet hatálybalépésétől számított 60
napon belül döntést hoz arról, hogy kíván-e élni a települési, tájegységi, megyei értéktár
létrehozásának lehetőségével.
(2) A települési, tájegységi, megyei értéktár létrehozására, valamint a Települési Értéktár
Bizottság, illetve a Megyei Értéktár Bizottság (a
továbbiakban együtt: értéktár bizottság) alakítására vagy a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (3) bekezdése szerinti, illetve a Htv. 4. § (3) bekezdése
szerinti szervezetre vonatkozó döntésről a
meghozatalát követő 30 napon belül a települési önkormányzatnak a megyei közgyűlés
elnökét, a fővárosi, a fővárosi kerületi és a megyei
önkormányzatnak pedig a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) elnökét tájékoztatnia
kell.
(3) A helyi önkormányzat a települési, tájegységi, illetve megyei értéktár, illetve az értéktár
bizottság létrehozására vonatkozó nemleges
döntését bármikor megváltoztathatja, amelyről a döntést követő 30 napon belül tájékoztatnia
kell a megyei közgyűlés elnökét, illetve a HB
elnökét.
3. § (1) Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete
határozza meg. Az értéktár bizottság
a) legalább három tagból áll;
b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos
módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével,
megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil
szervezeteket;
c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a
helyi önkormányzat képviselő-testületének.
(2) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi
és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat
- az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel - maga biztosítja.”
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Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat változatok közötti
állásfoglalást.
…/2013. (V. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Települési Értéktár létrehozásáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.)
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésére is figyelemmel az alábbi határozatot hozta:
A változat
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván Települési Értéktárat
létrehozni.
2. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről – jelen határozat megküldésével
– tájékoztassa a Pest Megyei Közgyűlés elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
Végrehajtásban közreműködik: Titkárság

B. Változat
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Települési Értéktárat kíván
létrehozni.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a települési értéktár létrehozására
vonatkozó előkészítő munkát végezze el, és a létrehozásra vonatkozó döntési
tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: a Képviselő-testület 2013. szeptember havi munkaterv szerinti ülése
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Titkárság
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
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Dr. Balogh Pál jegyző
Valamennyi Osztályvezető
Pest Megyei Közgyűlés
Abony, 2013. május 27.
Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester
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