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A TOLNA MEGYEI 

ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 

ÜGYRENDJE 

 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

 

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott 

jogával élve 5/2013. (II. 15.) közgyűlési határozatával létrehozta a Tolna Megyei 

Értéktár Bizottságot.  

 

2. Hivatalos megnevezés: Tolna Megyei Értéktár Bizottság (továbbiakban: Értéktár 

Bizottság). 

 

3. Az Értéktár Bizottság székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

 

4. Az Értéktár Bizottság működési területe: Tolna megye közigazgatási területe. 

 

5. Az Értéktár Bizottság nem jogi személy, önálló költségvetéssel nem rendelkezik, 

gazdasági tevékenységet nem folytat, működésének költségeit a Tolna Megyei 

Önkormányzat biztosítja. 

 

6. Az Értéktár Bizottság titkársági feladatait a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 

megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselője látja el. 

 

II. 

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság feladatai 

 

 

a. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerint - szervezi Tolna megye területén azonosított települési és 

tájegységi értéktárak adatainak összesítését. 

b.  Azonosítja a megye területén fellelhető nemzeti értékeket. 

c. Dönt a megyei értéktárba bekerülő nemzeti értékekről. 

d. Létrehozza a Tolna Megyei Értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a 

Hungarikum Bizottságnak.  

e. A nemzeti értékek adatait a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint azonosítja 

és rendszerezi: 
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- agrár- és élelmiszergazdaság 

- egészség és életmód 

- épített környezet 

- ipari és műszaki megoldások 

- kulturális örökség 

- nemzetiséghez kapcsolódó érték 

- sport 

- természeti környezet 

- turizmus és vendéglátás 

f. Amennyiben egy települési önkormányzat nem kíván élni települési értéktár 

létrehozásának lehetőségével, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság a 324/2020. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 10. § (1)–(4) bekezdése alapján dönt a településről érkező javaslat 

települési értékként történő felvételéről, és felvétel esetén azt nyilvántartja települési 

értékként. 

g. Évente beszámol a tevékenységéről az alapító önkormányzatnak. 

 

III. 

Az Értéktár Bizottság szervezete 

 

 

1. Az Értéktár Bizottság tagjai a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 62/2019. (XII.6.) 

közgyűlési határozata értelmében: 

- Dr. Say István elnök, 

- Dr. Fusz György tag, 

- Ódor János tag, 

- Sümegi József tag és 

- Szabadi Mihály tag. 

 

2. Az Értéktár Bizottság döntései során szavazati joggal kizárólag a II.1 pontban felsorolt 

személyek rendelkeznek. Az Értéktár Bizottság tagjai a bizottság ülésein jogaikat csak 

személyesen gyakorolhatják. 

 

3. Az Értékár Bizottság ülésére tanácskozási joggal résztvevő meghívottak: 

a) a Tolna Megyei Közgyűlés Elnöke, 

b) a Tolna Megyei Közgyűlés Alelnöke, 

c) a Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője, 

d) országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezet 

e) az Értéktár Bizottság elnöke által esetenként meghatározott, az értékek 

gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országosan és területi 

szinten működő szakmai, egyházi vagy civil szervezetek, valamint egyéb szakértők 
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4. Az Értéktár Bizottságot a bizottság elnöke képviseli, aki a képviseleti jog gyakorlása 

során végzett tevékenységéről az Értéktár Bizottság soron következő ülésén beszámol. 

Az Értéktár Bizottság elnökének további feladatai: 

a) összeállítja az Értéktár Bizottság ülésének napirendjét, 

b) összehívja és vezeti az Értéktár Bizottság üléseit, 

c) gondoskodik jelen ügyrend előírásainak betartásáról, 

d) önállóan gyakorolja a kiadmányozás jogát az Értéktár Bizottság működésével 

kapcsolatban. 

 

5. Az Értéktár Bizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa felkért bizottsági tag 

helyettesíti. 

 

6. Az Értéktár Bizottság tagjai díjazásra nem jogosultak. 

 

III. 

Az Értéktár Bizottság működése 

 

1. Az Értéktár Bizottság szükség szerint, az I.1. pontban meghatározott feladataihoz 

igazodva tartja üléseit. Az Értéktár Bizottság ülését össze kell hívni abban az esetben 

is, ha azt a bizottság valamely tagja az ok és a napirendi javaslat megjelölésével, 

valamint az ahhoz kapcsolódó előterjesztés egyidejű megküldésével az Értéktár 

Bizottság elnökénél kezdeményezi.  

 

2. Az Értéktár Bizottság üléseinek összehívásáról annak elnöke a titkársági feladatokat 

ellátó szerv útján gondoskodik. Az ülésre a tagokat az ülés helyét, időpontját és a 

napirendi pontokat tartalmazó meghívó, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó 

előterjesztések elektronikus úton történő megküldésével kell meghívni, az ülés tervezett 

időpontját megelőző legalább 3 nappal. Halaszthatatlan döntést igénylő ügy esetében a 

bizottság ülése rövid úton is összehívható bármilyen időpontra, bármilyen értesítési 

mód alkalmazásával és részben vagy teljesen el lehet tekinteni az írásos formulától is. 

 

3. Az Értéktár Bizottság ülései nyilvánosak. Az Értéktár Bizottság bármely tagja – 

személyi kérdésekben, illetve, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene – 

kezdeményezheti zárt ülés elrendelését, amelyről a bizottság vita nélkül dönt. 

 

4. Az Értéktár Bizottság tagjai akadályoztatásukat kötelesek előzetesen a bizottság 

elnökének bejelenteni. 

 

5. Az Értéktár Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele (3 fő) jelen van.  

 

6. Az Értéktár Bizottság ülését annak elnöke vezeti, aki e feladatkörében: 

a) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet, 

b) megnyitja és berekeszti az ülést, 



4 
 

c) ismerteti az ülés napirendjét, 

d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetőleg lezárja a vitát, 

e) szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat: előbb a módosító javaslatokat kell 

külön-külön megszavaztatni, majd ezt követően a teljes döntéstervezetet, több 

javaslat esetén az elhangzás sorrendje a meghatározó, 

f) megállapítja a szavazások eredményét, 

g) gondoskodik az ülés során a tanácskozás rendjének fenntartásáról. 

 

7. Az Értéktár Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza. A döntési javaslat 

elfogadásához a megválasztott bizottsági tagok több mint felének (3 fő) egynemű 

támogató („igen”) szavazata szükséges. 

 

8. Az Értéktár Bizottság jegyzőkönyvében történő rögzítéssel, alakszerű határozat 

meghozatala nélkül dönt: 

a) az ülés napirendjéről, 

b) ügyrendi kérdésekben, 

c) a határozati javaslat módosítására, kiegészítésére tett kiegészítő, módosító 

indítványok esetén.  

Minden egyéb döntését az Értéktár Bizottság alakszerű határozattal hozza meg. 

 

9. Az Értéktár Bizottság határozatait naptári évenként folyamatos sorszámmal és 

évszámmal kell ellátni a következők szerint: „A Tolna Megyei Értéktár Bizottság 

…./20…(hónap,nap) határozata”. 

A határozatban – amennyiben szükséges – meg kell jelölni a végrehajtásért felelős 

nevét, és a végrehajtás határidejét. A végrehajtásért felelős személyeknek az Értéktár 

Bizottság határozatát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni. 

 

10. Az Értéktár Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés 

helyét, idejét, a jelenlévők nevét, a tanácskozás lényegét, a szavazások számszerű 

eredményét és a hozott határozatok szószerinti szövegét. Az ülésen felvett jelenléti ív a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. A jegyzőkönyvet az Értéktár Bizottság elnöke és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő 15 napon belül 

elektronikus úton meg kell küldeni a II.1 és II.3. pontokban felsorolt személyeknek. A 

jegyzőkönyvvezetés feladatát a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal megyei főjegyző 

által kijelölt köztisztviselője látja el. 

 

11. Az Értéktár Bizottság határozatairól a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal megyei 

főjegyző által kijelölt köztisztviselője nyilvántartást vezet. A nyilvántartás, valamint az 

ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetőek a megyei főjegyző által kijelölt 

köztisztviselőnél. 
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IV. 

Záró rendelkezések 

 

1. Az Értéktár Bizottság szervezetére és működésére jelen ügyrendben nem szabályozott 

kérdésekben a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak az 

irányadók. 

 

2. Jelen ügyrendet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 24/2013. (VI.28.) 

határozatával fogadta el. 

 

3. Jelen ügyrend az elfogadásának napján lép hatályba. 

 

 

 

Szekszárd, 2013. június 28. 

 

 

 

dr. Puskás Imre       dr. Say István 

a Közgyűlés elnöke     a Bizottság elnöke 

 

 

Záradék:  

Jelen ügyrendet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 36/2021. (VI. 25.) számú 

határozatával módosította. 

Hatályos 2021. július 1. naptól. 

 

 

Fehérvári Tamás       dr. Say István 

a Közgyűlés elnöke     a Bizottság elnöke 
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