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Egyéb előterjesztés
Békés Város Képviselő-testülete
2016. június 15-i soron kívüli ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2012. április 11. napján fogadta el a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt (a továbbiakban: Törvény). A Törvény a
vázát adja annak a szabályozási rendszernek, amelyen keresztül megvalósul a magyar nemzeti
értékek és hungarikumok körének a meghatározása, azok felkutatása, dokumentálása,
rendszerezése, népszerűsítése, a jelenlegi és a jövő nemzedékkel történő megismertetés és
ápolása. A nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és a védelme egy többszörösen
összetett, vertikálisan felfutó rendszerben, az ún. Magyar Nemzeti Értékek Piramisában
történik. Ahhoz, hogy a hungarikum szónak valóban megkülönböztető szerepe legyen, és
hogy a fogalom ne üresedjen ki, a Törvény bevezette a nemzeti értékek fogalmát, amely
köréből választja ki a Hungarikum Bizottság (a továbbiakban: HB) a hungarikumokat.
A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát a települési önkormányzatok adják, amelyek
fakultatív feladatként megalakítják Település Értéktár Bizottságaikat (a továbbiakban: TÉB).
Ezek a bizottságok elkészítik a településen fellelhető nemzeti értékek adatainak gyűjteményét,
vagyis a települési értéktárat, amelyet megküldenek a Megyei Értéktár Bizottságnak (a
továbbiakban MÉB), illetve, amennyiben nem működik az adott megyében MÉB, úgy
közvetlenül a HB-nak.
A Törvény felhatalmazása alapján megalkotott, a magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. Rendelet 3. §-a értelmében a
TÉB legalább három tagból áll, azonban munkájába bevonja a helyi, illetve a megyei
közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével,
megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetőségű szakmai és civil
szervezeteket.
A Képviselő-testület köteles meghatározni a TÉB alapvető működési szabályait. A
TÉB működésének és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli
feltételeket a helyi önkormányzat biztosítja.
A fenti jogszabályok alapján Békés Város Önkormányzata Képviselő testülete a 338/2013.
(IX. 12.) határozatával létrehozta a Békési Települési Értéktárat, és 340/2013. (IX. 12.)
határozatával megalakította az 5 tagú Békési Települési Értéktár Bizottságot (a továbbiakban:
Értéktár Bizottság), melynek elnökéül Izsó Gábort választotta meg.
A Békési Települési Értéktár Bizottság 2013. szeptember 18-án tartotta meg alakuló ülését. A
Bizottság a testületi döntés értelmében 5 tagból áll:
–

Izsó Gábor- Békés Város Polgármestere, Békési Helyi Értéktár Bizottság
Elnöke

–
–
–

Kálmán Tibor – Békés Város Alpolgármestere, Békési Helyi Értéktár
Bizottság Elnökhelyettese
Balog Gáborné – Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület Elnöke, Békési Helyi Értéktár Bizottság Bizottsági tagja
Varga István – Mesterszakács, Békési Helyi Értéktár Bizottság Bizottsági
tagja

A bizottság titkári feladatait 2015. május 15-ig Budai Tünde, 2015. május 15.- 2015.
december 31-ig Miklós Ágnes látta el.
A Bizottság ötödik tagja, Mester Péter sajnálatos halála, valamint Budai Tünde titkár munkaés lakóhely változtatása és Miklós Ágnes beosztásának változása miatt a bizottság megújítása
válik szükségessé.
A szervezet tisztségviselői megbízatásukat társadalmi munkában látják el.
Javaslatom a Békési Helyi Értéktár Bizottság Bizottsági tagjának Mucsi Andrást, az
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatomat elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Települési Értéktár
Bizottság tagjának az alábbi személyt választja meg:
•

Mucsi András - Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Települési Értéktár Bizottság
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Békési Polgármesteri Hivatal
útján biztosítja, amely ellátja a Békési Települési Értéktár gondozását is.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

Békés, 2016. június 14.
Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

