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ELNÖKI HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 57. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát,
a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait. Az alakuló vagy
az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény
által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban
(továbbiakban: Szmsz) meghatározott bizottságait.
A bizottságokat és azok létszámát az Szmsz 34. § (1) bekezdése rögzíti, amelynek
értelmében az Értéktár Bizottság létszáma 8 fő.
A bizottságok személyi összetételéről az Mötv. 58. § (1) bekezdése akként rendelkezik,
hogy a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A
bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az
önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja
a polgármester.
A bizottságok tagjait és elnökeit a közgyűlés a 2019. november 28-i ülésén
megválasztotta.
Fazekas Róbert a képviselői mandátumáról lemondott, az Értéktár Bizottságnak elnöke
volt.
Decsi István az Értéktár Bizottságnak nem képviselő (külső) tagja volt, megbízatásáról
lemondott.
Fentiekre tekintettel szükséges az Értéktár Bizottságba elnököt és tagokat (egy
képviselő és egy nem képviselő tagot) választani.
Az Országgyűlés 2012. április 2-án fogadta el a magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt (továbbiakban: Htv.).
A Htv. végrehajtására vonatkozó szabályok az idei évben változtak.
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.)
Korm. rendeletet hatályon kívül helyezte a 324/2020. (VII.1.) Korm. rendelet 22. §-sa.
2020. július 9. napjától hatályos a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba
való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló
324/2020. (VII.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet).
A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében:
A Megyei Értéktár Bizottság
a) legalább három tagból áll,
b) munkájába bevonja az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatást
biztosító szervezetet, továbbá bevonhatja az értékek gyűjtésével, megőrzésével,
hasznosításával foglalkozó országosan és területi szinten működő szakmai, egyházi
vagy civil szervezeteket, valamint egyéb szakértőket, és
c) évente beszámol a tevékenységéről az alapító önkormányzatnak.
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A Megyei Értéktár Bizottság működési szabályzatát a megyei önkormányzat határozza
meg.
Fentiekre tekintettel a jogszabály változása miatt indokolt a Baranya Megyei Értéktár
Bizottság működési szabályzatának módosítása.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1.§ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre, valamint a fent leírtakra figyelemmel a
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva az
Értéktár Bizottság tagjairól, valamint az Értéktár Bizottság tisztségviselőinek
személyéről, a Baranya Megyei Értéktár Bizottság működési szabályzatáról a határozati
javaslatban foglaltak szerint döntöttem.

Pécs, 2020. december 8.

Dr. Őri László s.k.
elnök
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A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2020. december ….-i
döntéséről
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
/2020. (…...)
határozata
Tárgy: A Baranya Megyei Értéktár Bizottság tisztségviselőinek és tagjának
megválasztása, valamint a Baranya Megyei Értéktár Bizottság működési
szabályzatának elfogadása;
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján– figyelemmel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi
döntést hozom.
1.) A 93/2019. (XI.28.) Kgy. határozat 1. pontját módosítom, és
-

a Baranya Megyei Értéktár Bizottság elnökének Vörös Sára képviselőt választom
meg;

-

a Baranya Megyei Értéktár Bizottság elnökhelyettesének Almás Roland
képviselőt választom meg;

-

a Baranya Megyei Értéktár Bizottság nem képviselő (külső) tagjának Decsi István
helyére Oszoli Dénest választom meg.

2.) A Baranya Megyei Értéktár Bizottság tagjainak változásáról értesítem a Hungarikum
Bizottságot.
3.) A magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az
értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII.1.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdésében előírtakra figyelemmel jelen határozat melléklete szerint
határozom meg a Baranya Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Határidő: azonnal, 2. pontra 2021. január 15.
Felelős: Dr. Őri László, a Közgyűlés elnöke
Kapja: Hamarics Ildikó önkormányzati ügyintéző
Sandó Krisztina személyügyi ügyintéző
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Az előterjesztés 1. melléklete
Melléklet a …/2020. (.….) elnöki határozathoz
BARANYA MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnöke a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való
felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020.
(VII.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján a
Baranya Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a
továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A bizottság hivatalos megnevezése:
Baranya Megyei Értéktár Bizottság
A bizottság rövidített neve:
Megyei Értéktár Bizottság
A bizottság székhelye:
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
A bizottság postacíme:
7621 Pécs, Széchenyi tér 9.
A bizottság létszáma:
8 fő
A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza

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 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 Korm. rendelet, és az e szabályzatban
foglaltak szerint végzi.
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.
3. A bizottság évente beszámol tevékenységéről a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének, a Közgyűlés munkatervében meghatározott időpontban.
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 a
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meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkapják. Indokolt
esetben a bizottság telefonon is összehívható.
2. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a megye
lakosságát a www.baranya.hu honlapon keresztül tájékoztatja.
3. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a
napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető.
4. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az elnökhelyettes 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.
2. A bizottság döntéseiről a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője
nyilvántartást vezet.
3. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos
sorszámmal és évszámmal kell ellátni, feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját
és a BMÉBH (Baranya Megyei Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.
VIII.
1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
- az ülés időpontját és helyét,
- a jelenlévők nevét,
- a tárgyalt napirendi pontokat,
- a tanácskozás lényegét,
- a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait,
állásfoglalását, véleményét,
- a szavazás számszerű eredményét és
- a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
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-

a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
az írásban benyújtott kiegészítés,
a jelenléti ív.

IX.
A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője, a pénzügyi, tárgyi és technikai feltételeit a
Baranya Megyei Önkormányzat biztosítja.

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, de a feladatuk ellátásával
összefüggő költségek megtérítésére jogosultak.

XI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba.
2. Ezzel egyidejűleg a 93/2019. (XI. 28.) Kgy. határozattal elfogadott szabályzat
hatályát veszti.
Pécs, 2020. december …..
………………………………………..
Dr. Őri László
Záradék:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a ……/2020. (…..) elnöki
határozatával elfogadta.
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