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A Völgységi Önkormányzatok Társulási Tanácsa 

2015. február 6-i ülésére 
 

Tárgy: Völgységi Értéktár Bizottság létrehozásának kezdeményezése a völgységi 

települési önkormányzatok részvételével 

Előadó: Szarvas Irén 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény alapján létrehozandó értéktár bizottság megalakítását 3. § (1) alapján a 

települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre vagy 3. § (4) 
alapján több szomszédos települési önkormányzat Tájegységi Értéktár Bizottságot 
hozhat létre, amely a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerint szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a 
nemzeti értékek adatait tartalmazó tájegységi gyűjteményt, és megküldi azt a 
megyei értéktárba.  

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, 
hagyományok, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és 
megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, 
amely: 

a) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább 
egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és 
közismertnek fogad el, 

b) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai 
Unióban és szerte a világon, 

c) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának 
kialakításához, megerősítéséhez, 

d) nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték, amely az Országgyűlés 
által ratifikált vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi 
megállapodások vagy viszonosság alapján nemzetközi elismerésben 
részesült. 

 

A magyar nemzeti értékeket a következő kategóriák szerint rendszerezi a 114/2013 
(IV.16.) Kormányrendelet: 
 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai 
(erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy, mezőgazdasági termékek, 
élelmiszerek, borászat, állat- és növényfajták); 
b) egészség és életmód: (tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, 
természetgyógyászat, gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, 
gyógyvíz- és fürdőkultúra); 
c) épített környezet; 
d) ipari és műszaki megoldások: (ipari termelés, kézműipar, kézművesség, 
technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel 
végzett személy- és áruszállítás) 
e) kulturális örökség:  (irodalom, tudomány, népművészet, népi kézművesség, 
néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet, zeneművészet; 
védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő 
értékű műemlékek, régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, 
világörökségi helyszínek); 
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f) sport: (a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését 
szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve 
versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, 
különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények);  
g) természeti környezet: (fizikai és biológiai képződmények vagy 
képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, 
természeti területek, életközösségek, ökológiai rendszerek; valamint az embert 
körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek);  
h) turizmus és vendéglátás: (a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi 
javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, vendéglátó-ipari termékek, 
a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások). 

A 114/2013. (IV.16.) a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 

gondozásáról szóló kormányrendelet alapján az értéktár bizottság működési 
szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.  

3. § (1) 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. 

3. § (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. 

Ki javasolhat nemzeti értéket az értéktárba történő felvételhez? 

A 2012. évi XXXI. Tv. 8.§-a értelmében a nemzeti érték felvételét a települési, 
tájegységi vagy megyei értéktárba, valamint a külhoni magyarság értéktárába, 
továbbá a Magyar Értéktárba bárki kezdeményezheti.  

Miért célszerű létrehozni a Völgységi Értéktár Bizottságot? 

A megyei értéktáras kollégáktól kapott információ szerint Bonyhádon és Váralján 

hozott létre bizottságot helyi önkormányzat a Völgységben, ugyanakkor egyrészt a 
völgységi tájegység – sokszínű kultúrájával, természeti és épített környezetével – 
érdemes arra, hogy helyi értékeit számba vegyük, összegyűjtsük, és mindenki 
számára közismertté tegyük, másrészt jelentős pályázati keretet osztanak fel a 
minisztériumok éves szinten a nemzeti értékek népszerűsítésére. Ezeket a 
pályázatokat az elmúlt években több alkalommal is kiírták. Valamennyi 
tagönkormányzat, a térség egésze számára szükséges a fejlesztési források elérése 
akár a tágabb értelemben vett településfejlesztést, akár a szűkebb turizmus vagy a 
kultúra fejlesztését nézzük. Elég csak arra gondolni, milyen fontos lenne, hogy 
térségünk is rendelkezzen hungarikummá minősített nemzeti értékkel, hogy a 
nagyobb rendezvényeinket minősített fesztivállá fejlesszük a kiválasztott „helyi 
érték” mentén, hogy a rendelkezésünkre álljon egy adatbázis tematikus kiadványok 
és pályázatok elkészítéséhez. Ezen célok elérésére javaslom a Völgységi Értéktár 
Bizottság létrehozását a Völgységi Értéktár kialakítása érdekében. 
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Hogyan kellene létrehozni a Völgységi Értéktár Bizottságot? 

A törvényi és rendeleti szabályozás értelmében a létrehozó helyi önkormányzat 
lehet, ahogyan a bizottság SZMSZ-ét is a helyi képviselő-testületek fogadhatják el. A 
VÖT közvetlenül nem hozhatja létre. Ezért javaslom, hogy a VÖT Tanácsa hozzon 
határozatot arról, hogy létre kívánja hozni a tájegységi értéktárát, melyhez felkéri a 
tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy határozatukkal létrehozzák a 
Völgységi Értéktár Bizottságot, valamint fogadják el a bizottság működését 
szabályozó SZMSZ-t is és az erről szóló határozatokat küldjék be 2015. február 28-
ig a VÖT munkaszervezetéhez.  

A helyi önkormányzatok a létrehozó határozatukban vállalják, hogy a Völgységi 
Értéktár Bizottság kérésére (és önállóan kezdeményezve) a saját településükön 
fellelhető, a bizottság által megjelölt nemzeti értékeket az erre a célra szóló adatlap 
kitöltésével– civil szervezetek, magánszemélyek, gazdasági vállalkozók, vállalatok 
bevonásával - felgyűjtik, megfogalmazzák, és elektronikus formában eljuttatják a 

Társulás munkaszervezetéhez a vot7151@gmail.com elektronikus címre. 

A VÖT Tanácsa a határozatában nyilatkozzon arról, hogy a Társulás biztosítja a 
bizottság működéséhez szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket. 
Tájékoztatásul: az SZMSZ tartalmazza, hogy a bizottság tagjai javadalmazást nem 
kapnak a tevékenységükért, a szükséges irodai hátteret (telefon, posta, internet), 
valamint a leendő Völgységi Értéktár elektronikus létrehozatalához szükséges 

internetes felületet -www.vot.hu- az adattár karbantartását, frissítését és a 

bizottság munkájával kapcsolatos hivatali dokumentációt a Társulás 
munkaszervezetén keresztül biztosítja. 

Az első és legfontosabb feladat, hogy a tájegység legjelentősebb – a bizottság által 
első körben meghatározott - értékei mielőbb határozat útján bekerüljenek az 
értéktárba, hiszen pályázni csak az elfogadott nemzeti értékek megjelenítésére lehet. 
Eddig minden év decemberében kiírták a több száz milliós keretű pályázatot, amit a 
munka során feltétlenül szem előtt kell tartani, azaz legkésőbb decemberre 
előkészített pályázati anyagnak kell rendelkezésre állnia. 

Kérem, a tisztelt társulási tanácsot az előterjesztés megvitatására és az alábbi 

határozati javaslatok elfogadására. 

Bonyhád, 2015. január 23. 

 

 

Szarvas Irén 
főtanácsos 

 

 

 

mailto:vot7151@gmail.com
http://www.vot.hu/
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VÖLGYSÉGI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG (VÉB) 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

A Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) 
bekezdése alapján a Völgységi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg: 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A bizottság hivatalos megnevezése: Völgységi Értéktár Bizottság (VÉB) 
A bizottság székhelye: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 12. 
A bizottság létszáma: 3 fő 
A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ 1. sz. függeléke tartalmazza. 
A bizottság alakuló ülésén tagjai közül nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
megválasztja elnökét. 

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 hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 

III. 

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.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban 

foglaltak szerint végzi. 

2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év 
áprilisában és szeptemberében) tartja. 

3. A bizottság félévente beszámol a Völgységi Önkormányzatok Társulása 
Tanácsának tevékenységéről. 

4. A bizottság felkérheti a 114/2013.(IV.16.) Korm.rendelet 1.1.§ a-h pontjában 
felsorolt nyolc szakterület képviselőit, hogy tanácskozási joggal vegyenek részt a 
VÉB munkájában. 
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IV. 

1. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és 
az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre 
meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt 
esetben a bizottság telefonon is összehívható. 

2. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a térség 
lakosságát a www.vot.hu honlapon tájékoztathatja és beszámoló jelleggel a VÖT 
által megjelentett Völgységi Hírlevélben. 

3. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de 
a napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető. 

4. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által 
felkért tagja helyettesíti. 

V. 

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a 
felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság 
elnöke állapítja meg. 

2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot 
tesz a napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el. 

3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja 
a vitát. 

4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatokat. 

5. 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. 

VI. 

1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve 
tartózkodhat a szavazástól. 

2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel 
hozza. 

3. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt. 

VII. 

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit 
határozat formájában hozza. 
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2. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos 
sorszámmal és évszámmal kell ellátni, feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját, 
továbbá a bizottság rövidített elnevezését: .../2015.(XX.XX.) sz. VÉBh. 

VIII. 

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: 

a) az ülés időpontját, helyét, 
b) a jelenlévők nevét, 
c) a tárgyalt és elfogadott napirendi pontokat, 
d) a tanácskozás lényegét, a hozzászólások tartalmát, 
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) az írásban benyújtott kiegészítés, 
c) a jelenléti ív. 

IX. 

1. A bizottság működésének hivatali, szervezési, adminisztrációs feltételeit, valamint 
a tájegységi nemzeti értékek elektronikus nyilvántartására, a Völgységi Értéktár 
kialakítására a internetes felületet a Völgységi Önkormányzatok Társulása 

szervezeti honlapján (www.vot.hu) biztosítja. 

2. A bizottság a Völgységi Értéktár elektronikus létrehozatala érdekében 
szorgalmazza az előterjesztések egységes, elektronikus elkészítését, ennek 
érdekében határozatot hoz az értékek gyűjtésének formájáról, módjáról és 
eszközeiről. 

X. 

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. 

XI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba. 

Bonyhád, 2015. február 6. 

http://www.vot.hu/
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1. számú függelék 

 

A Völgységi Értéktár Bizottság tagjai: 

 

Név      Tisztség 

1.  

2.  

3.  
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Határozati javaslat települési önkormányzatoknak 

 

…/2015. (XX. XX.) ….. sz. határozat 

 

 

 

………………………….….. (Település neve) Képviselő-testülete a 2012. évi XXX. 

törvény 3. § (4) alapján létrehozza a Völgységi Értéktár Bizottságot (VÉB), 

elfogadja a Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) által elkészített, a 

bizottság működésére vonatkozó SZMSZ-t és felvállalja, hogy a VÉB kérésére 

elkészíti a megjelölt települési nemzeti értékek felterjesztési anyagát. Egyúttal 

meghatalmazza …………………………………………. polgármestert a VÉB tagjainak 

megválasztására a Tanácsban. A határozatot 2015. március 25-ig megküldik a 

VÖT-nek. 

 

Felelős: ………………………….. 

 

Határidő: 2015. …………………. …… 

 

 

 

…………………………….., 2015. 02. …. 

 

 

 

                      ………………………………. 

               polgármester 

 

 

 

 

 


