Tájékoztató a Bodajki Értéktárról
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2015. (IV. 28.) határozatával döntött a
Bodajki Értéktár (a továbbiakban: értéktár) létrehozásáról. Az értéktár a Bodajk területén
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz.
Az értéktárat a képviselő-testület által létrehozott Bodajki Értéktár Bizottság (a továbbiakban:
bizottság) kezeli, gondozza, és dönt az értéktárba jelölt érték felvételéről.
Bodajk közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a
települési értéktárba bárki kezdeményezheti írásban, a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.
16.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni és benyújtani Wurczinger Lóránt
polgármesternek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális
dokumentációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint,
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.
A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a bizottságnak, amely a javaslatot
megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek,
majd dönt az értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról, döntéséről pedig a
javaslattévőt írásban értesíti.
A bizottság – ha szükséges – munkájába bevonja az értékek gyűjtésével, megőrzésével,
hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket.
A bizottság 2015. május 27-én tartotta alakuló ülését, ahol megválasztásra került a bizottság
elnöke, illetve áttekintésre kerültek a jövőbeni feladatok, tervek.
A települési értéktáraknak a megyei értéktárba történő megküldésekor a bizottság javaslatot
tehet arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. A települési
értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a megyei értéktárba, onnan pedig a Magyar
Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.
Önkormányzatunk és a bizottság számára fontos, hogy a város lakóinak lehetőséget adjon a
kérdést saját szemszögükből vizsgálni, és hogy javaslataikat beterjesztve a segítségünkre
lehessenek egy különleges, valóban városunkra jellemző értéktár létrehozásában.
Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk
együttműködési szándékukat.
Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével!
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