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Tisztelt Közgyűlés! 
 
I. 
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. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság szervezi Tolna megye 
területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítését, 
gondoskodik a még nem azonosított, de Tolna megye területén fellelhető nemzeti 
értékek azonosításáról, létrehozza a Tolna megyei értéktárat és megküldi azt a 
Hungarikum Bizottságnak. 
 
A Megyei Értéktár Bizottság megalakításáról országosan az elsők között döntöttünk, 
amikor még csak a hungaricumokról szóló törvény szolgált útmutatással a bizottság 
működésére vonatkozóan. Ezt követően az április 16-i Magyar Közlönyben került 
kihirdetésre a magyar nemzeti értékek és hungaricumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, mely szabályozza többek között a nemzeti 
értékek szakterületenkénti kategóriáit, a települési, tájegységi és megyei értéktárak 
létrehozását és gondozását, valamint a települési és megyei értéktér bizottságok 
létrehozását és működését. 
A Korm. rendelet 3. §-a a helyi értéktár bizottságok működésével kapcsolatban az 
alábbiak rendelkezéseket tartalmazza: 
 
„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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A fentiek alapján javasolom, hogy a Közgyűlés a Megyei Értéktár Bizottság 
működésére vonatkozóan a mellékelt ügyrendet fogadja el.  
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés ../2013. (VI. 28.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Értéktár Bizottság ügyrendjének 
elfogadásáról 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Tolna Megyei Értéktár Bizottság ügyrendjét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
II. 
 
A Bizottság 2013. március 21-én megtartotta alakuló ülését, melyen részt vett dr. 
Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke is. A bizottsági tagok bemutatkozásuk során 
kitértek arra is, hogy ki milyen területen tudja gondozni a megyében fellelhető 
értékeket. Elsőként tárgyaltunk a bizottság működési szabályairól. A Hivatal által 
előkészített dokumentumban leírtakkal a jelenlévők egyhangúan egyetértettek, és 
javasolták a Közgyűlés elé terjesztését.  
A további munkát illetően két témában határoztunk. Az első értelmében felkértük a 
Hivatalt, hogy a megyei koordinációt előkészítő és segítő körlevéllel forduljon a 
települések polgármestereihez. Ez a tájékoztató levél június elején kiküldésre került. 
Arról is döntöttünk, hogy felvesszük a kapcsolatot az illetékes megyei hatókörű 
szervezetekkel, illetve, hogy készítünk egy adatlapot, melynek segítségével a megyei 
értéktárba történő felvételt javasolni lehet. A közben megjelent magyar nemzeti 
értékek és hungaricumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 
országosan egységes adatlap rendszert hozott létre, amelynek átvételével a 
bizottság ez irányú külön munkája lerövidült.   
 
A Bizottság június 13-án tartotta következő ülését, melyre a megválasztott tagok 
mellett meghívást kapott a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodájának 
vezetője is, akik a jogszabály értelmében segíteni fogják a helyi értéktár bizottságok 
munkáját. Elsőként ismertettem a magyar nemzeti értékek és hungaricumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet fontosabb rendelkezéseit, 
különös tekintettel a megyei értéktár bizottságok működésére. Ezt követően Jóföldi 
Gabriella számolt be a Budapesten május 16-án tartott „Hungaricumok és nemzeti 
értékek” című konferencián elhangzott főbb témákról. Harmadik napirendi pontként 
döntöttünk arról, hogy mely megyei hatókörű szakmai és civil szervezetek képviselői 
kapjanak tanácskozási joggal meghívást a Bizottság üléseire.  
A jelenlévő tagok egyetértettek abban, hogy az állandó meghívottak köre szűkebb 
legyen, és inkább alkalmanként hívjunk meg a döntést igénylő témában avatott 
szakembert.   
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Így most csak olyan két szervezet meghívását szavaztuk meg, amely két területről 
várhatóan a legtöbb érték jelenik meg: A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesületet és a Tolna Megyei Népművészeti Egyesületet. A következő ülésen erre 
a témára még visszatérünk, és bővítjük a meghívottak körét.  
  
Kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló 
beszámolót. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés ../2013. (VI. 28.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Értéktár Bizottság munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 

 
 
Szekszárd, 2013. június 14. 
 
 
 
             dr. Puskás Imre               dr. Say István 
          a Közgyűlés elnöke               a Bizottság elnöke  
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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. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság - a törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint - szervezi Tolna 
megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak 
összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de Tolna megye területén 
fellelhető nemzeti értékek azonosításáról, létrehozza a Tolna megyei értéktárat 
és megküldi azt a Hungarikum Bizottságnak. 
 

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 
látja el. 

 
II. 

Az Értéktár Bizottság szervezete 
 

 
1. Az Értéktár Bizottság tagjai a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. 

(II. 15.) közgyűlési határozata értelmében: 
- Dr. Say István elnök, 
- K. Németh András tag, 
- Lajtai Zoltán 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. 
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3. Az Értékár Bizottság ülésére tanácskozási joggal résztvevő meghívottak: 
a) a Tolna Megyei Közgyűlés Elnöke, 
b) a Tolna Megyei Közgyűlés Alelnökei, 
c) a Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője, 
d) a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna Megyei Irodájának képviselője, 
e) értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó területi 

illetőségű szakmai és civil szervezetek képviselői, 
f) az Értéktár Bizottság elnöke által esetenként meghatározott személyek, 

szakértők. 
 
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. 
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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, 
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 javaslat 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 jegyzőkönyv elkészítéséről a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A jegyzőkönyvvezetés feladatát a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselője látja 
el. 
 

11. Az Értéktár Bizottság határozatairól Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 
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 …./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  
   
 
  


