A BÉKÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (1)-(3) bekezdése
alapján létrehozza a Békési Értéktárat, megalakítja a Békési Értéktár Bizottságot (a továbbiakban:
Bizottság), és az alábbiak szerint megállapítja a Bizottság szervezeti és működési szabályzatát:
I. A Bizottságra vonatkozó alapvető rendelkezések
1. A Bizottság öt tagból áll.
2. A Bizottság tagjait Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete választja meg.
3. A Bizottság a saját tagjai közül egy elnököt és egy elnökhelyettest választ.
4. Az elnökhelyettes az elnök általános helyettese, az elnök akadályoztatása esetén teljes
jogkörrel ellátja az elnök feladatait.
5. A Bizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik.
6. A Bizottság feladatait a Törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. Rendelet határozza meg.
7. A Bizottság szervezi a Békés Város területén fellelhető nemzeti értékek azonosítását, vezeti
a Békési Értéktárat, és megküldi annak adattartalmát a megyei értéktárba.
8. A Bizottság ügyviteli feladatait, valamint a Békési Értéktár gondozását a Békési
Polgármesteri Hivatal látja el.
II. A Bizottság működése
1. A Bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze.
2. A Bizottság ülésének meghívóját, valamint – ha az ügy körülményeire tekintettel indokolt –
az írásos előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a Bizottság tagjai az ülés előtt
legalább 5 munkanappal korábban megkapják.
3. Az ülés meghívója tartalmazza az ülés pontos helyét, időpontját és a tervezett napirendi
pontokat.
4. Sürgős esetben az ülésre a meghívás szóban, illetőleg telefonon is történhet.
5. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet Békés Város Jegyzője, valamint Békési
Polgármesteri Hivatal napirendi ponttal érintett szervezeti egységének vezetője.
6. A Bizottság szakértő közreműködését veheti igénybe, akit a Bizottság ülésére meg kell
hívni.

III. A Bizottság ülésének rendje
1. A Bizottság ülése nyilvános.
2. A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tagja részt vesz.
3. A Bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti.
4. Az ülés megnyitása és a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a
napirendre, amelyről a Bizottság dönt.
5. A Bizottság az előterjesztett ügyeket napirendi pontonként megvitatja. Szavazás előtt az
elnök összefoglalja a vita eredményét, javaslatot tesz a határozat szövegére, elrendeli a
szavazást, majd megállapítja annak eredményét.
6. A döntéshozatalhoz a jelenlévő bizottsági tagok több, mint felének egyenlő szavazata
szükséges. Szavazategyenlőség esetén az ülést vezető személy szavazat dönt.
7. Szavazás után a Bizottság bármely tagja kérheti kisebbségi véleménye pontos szövegének
jegyzőkönyvben történő rögzítését.
8. A határozatokat évente folyamatosan számozni kell, az alábbi jelöléseket alkalmazva: …/ év
(hó, nap) BÉB határozat.
9. A Bizottság üléséről hangfelvétel készül, amely alapján jegyzőkönyvet kell készíteni az
ülést követő 10 munkanapon belül.
10. A jegyzőkönyv tartalmazza:
 Az ülés helyét, időpontját;
 Az ülésen részt vevők nevét, beosztását;
 A tárgyalt napirendeket;
 Napirendi pontonként a napirend tárgyát, az előadók és a felszólalók nevét, a
hozzászólások lényegi összefoglalását;
 A meghozott határozatok számát, a szavazati arányt, a határozat pontos szövegét, a
végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét, továbbá – kérés esetén – a
kisebbségi véleményt.
11. A jegyzőkönyvet a Bizottság elnöke és egy tagja írja alá.
12. A jegyzőkönyv egy másolati példányát – kérésre – a Bizottság tagjainak át kell adni.
13. A jegyzőkönyvet a Békési Polgármesteri Hivatalban kell őrizni, és azt digitalizálva a
www.bekesvaros.hu honlapon nyilvánosságra kell hozni.
IV. Záró rendelkezések
1. Ez a szabályzat 2013. szeptember 16. napján lép hatályba.
2. Jelen szabályzatot Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 338/2013.(IX.12.)
számú határozatával fogadta el.
Békés, 2013. szeptember 12.
Izsó Gábor
polgármester
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