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Tisztelt Képviselő-testület!

2016 tavaszán, a képviselő-testület döntése alapján újjá alakult a települési
értéktár bizottság. Választott tagjai: Gárdos Zoltán, Horváth Iván, Pór Péter, dr
Regős Péter, Várnai László, Szalai Tünde elnök, Béres Krisztina titkár. A bizottság
célja a település értékeinek számba vétele.
A februári szakmai fórumot követően (Itt a NMI módszertani referense beszélt az
Értéktár programról) a bizottság ülésezett, ahol a szervezeti és működési
szabályzatban módosításokat javasoltak, melyet a tisztelt testület elfogadott. A
Balatonboglári Települési Értéktár Bizottsága minden év április 30-áig vagy
október 30-áig beérkező javaslatokat megtárgyalja és az említett dátumokat
követő 90 napon belül dönt, és értesíti a javaslattevőt a döntésről vagy az
esetleges hiánypótlás tényéről.
A javaslattételi lap mintáját mellékelem.
 Örömmel számolhatunk be arról, hogy a városi újságban megjelent cikk
után és a szeptemberi civil fórumon elhangzottakat követően több civil
szervezet és magánszemély keresett meg, hogy segítséget nyújtsunk a
javaslattételi
lapok
elkészítésében.
A
lakosság
a
boglari.ertektar@gmail.com címre küldheti a Hungarikum Törvény alapján
előírt javaslattételi lapokat, melyeket a bizottság döntését követően a
városi honlapon tekinthetnek meg az érdeklődők.
 Segítséget nyújtunk abban is, hogy a kötelező mellékletek milyen módon
készüljenek és tanácsot is adunk, hogy a szakmai ajánlásokat kiktől
kérhetik.
 Köszönet illeti a városunkban dolgozó kulturális közfoglalkoztatottakat,
hiszen sokan dolgoznak most azon, hogy Balatonboglár Értékeit közkincsé
tegyék. A Lukács Károly Városi Könyvtár és a Helyiérték Egyesület is
felajánlotta segítségét azoknak, akiknek a digitális munkában segítségre
van szükségük.
Várjuk a javaslatokat és tervezzük a 2017 évi szakmai munkánkat.
Határozati javaslat
Balatonboglár Város Képviselő-testülete elfogadja
Települési Értéktár Bizottság éves beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros Miklós polgármester

a

Balatonboglári

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[nemzeti érték megnevezése]”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
………………………………………………………. (név)
……………………………………………………. (aláírás)
…………………………………………. (település, dátum)
(P. H.)

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

