
BALASSAG YARMAT YÁnOS ÖN XOaUANYZATA
POLGÁRMESTERÉ,NEK

58/2021.(ll1.30.) h a t á r o z a t a
a Bal assagyarm ati Telep ü lés t Éíté ktár B izottság

Szeruezetl és M ű ködésl SzabáIyzata módosíásá ró l

A katasztrÓfavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV|ll. !örvény 46.§ (4) bekezdése alapján, a 27/2021.(i.2g.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekin_teftel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárua, a
b9lassagyarmati polgárok biztonsága, a humánjáruány terjedésének csökkentóső eraexeben áz aaooi
döntést hozom:

1,) | Polgármesfer a határozat meltékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati
Települési Érte*tar Bizottság felülvizsgált Szervázeti és Működési'szabáíyiatát.

2,) A Polgármesterfelkéri a Jegyzöt a szükséges intézkedések megtétetére.

Határidó:
Felelős:

folyamatos
Csach Gábor polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
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Melléklet

Á BÁ tA ssA GY A RM AT l T E LE P Ü LÉ,s t É, nr Éxr Á n B E)TT s ÁG
szERvEzEfl És MŰKöoÉg szaaÁLYzATA

Balassagyarmat Város Önkormányzatának. Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekrőt és a hunga-
rikumokról szóló 324/2020,(Vl1.1,) Korm. re.ndelet (a továbbiakban:Rendele! 4.§ (1) bekezdése atapjan
létrehozza a BalassagyarmatiTelepülési Értéktárat, megatakítja a Balassagyarmati Értet<tar Bizoftsigot
(a továbbiakban: Bizottság), és az alábbiak szerint megállapítja a Bizottság Szeruezeti és Működési
Szabályzatát (a továbbiakban : SZM SZ) :

l.
ÁnetÁuos REN D ELKEzÉs EK

A bizottság hivatalos megnevezése; BalassagyarmatiTelepülési Érte*tar Bizottság
A bizottság székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem (ttja 12.
A bizoftság létszáma: 5 fö
A bizottság tagjai sorából elnököt választ.
A bizoftság Tagjait Balassagyarmat Város Képviselő-testülete választja, a tagok az SZMSZ füg-
gel ékébe n ke rü l ne k fel sorol ásra.

Il.
A BIzoTTsÁG FELADAT- És nerÁsxöae

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekrót és a hungarikumokrót szóló 2012, évi
XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az
éttéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020,(Vl1.1.) Korm. rendelet tartalmazza.

A BEorrsl:á ruűxöpÉsr

A bizottság a tevékenységét a magyar nemzetiértékekről és a hungarikumokról szótó 2012. éviXXX.
töruény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba vató fetvételéról és az érték-
tár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020.(Vl1.1,) Korm. rendelet, és az e
szabályzatban foglaltak szerint végzi.
A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év januárjában és j(lliusában)
taftja.
A bizoftság évente beszámol tevékenységéről Balassagyarmat Város önkormányzata Képviselő-
testületének.
A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ütésére az írásbeti meghívót és az
előterjesztéseket (lgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre áeghívottak az
ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák, lndokolt esetben a bizoftság telefonon is
összehívható.
A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjérőt a bizottság etnöke a telepütés lakosságát a
www. b a l a ssa g v a r m at. h u h o n l a po n ke reszt ü l tájé koztath atj a.
A naPirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli etóterjesztés, de kivételes eseíöen
a napirend szóban is előterjeszthető.
A bizottság elnökét akadályoztaíása eseíén a bizoftság valamelyik, az elnök áltat felkért tagja
helyattesíti.

A BlzoTTl:ÁG üLÉsEt

A bizoftság határozatképességéhez a megválasztoft bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte
szűkséges. A határozatképességeí a bizottság elnöke átlapítja meg.
Az ülés megnyitása, a határozaíképesség megállapítása után az-elnök javaslatot tesz a napirendre,
melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kelt elfogadni,
A,|iloftság elláke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglatja és tezárja a vitát,
A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozatijavasiatokat.
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A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizoftság elnöke figyelmeztetheti azt a
hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témátóL Eredménytelen figyelmeztetés eseíén megvonja töle a szót,
valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a
íesfü/ef m u nkáját zavaró m ag atartást ta n úsít.

v.
A BlzoTTsÁG DöNr É,sH oZATALA

A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában
hozza.
A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a
szavazástól,
A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemelésse/), egyszerű többséggel hozza.
A határozatokat külön-külön, a naptái év elejétől kezdödöen folyamatos sorszámmal és évszámmal
ketl ettátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a BTÉBH (Balassagyarmati Települési
Értektar Bizottság Határozat) betűjelzést.
Bizottság nyilvántaftást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülö javaslatokról,

vl,
A BIZOTTSÁG J EGYZŐKÖUW1

A bizoftsági ülésröl jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
a) az ülés időpontját és helyét,
b) a jelenlévök nevét,
c) a tárgyalt napirendi pontokat,
d) a tanácskozás lényegét,
e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását,

véleményét,

I a szavazás számszerű eredményét és
g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.

A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
b) az lrásban beny(tjtott kiegészítés,
c) a jelenléti ív.

A bizottság működéséne( szeruezési, adminisztrációs feltételeit a Balassagyarmat Város
Ön korm ányzati Közös H ivatal biztosítja,

Vll.
A BlzoTTsÁGt TAG)K JoGAl És xörerczrTTsÉGEt

A bizottsági tagok kötelesek a bizoftság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan
részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
A bizoftság tagjai tiszteletdíjban nem részesülne4, de a feladatuk ellátásával összefüggö költségek
megtérítésére jogosultak.

vlil.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Ez a szabályzat 2021. április 1, napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a korábbi szervezeti és mű-
ködési szabályzat h atályát veszti.

2, Jelen szabályzatot Balassagyarmat Város Polgármestere az 58/2021,(ll1.30,) szám(t határozatával
fogadta el,
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Balassagyarmat, 2021. március 30,



A Balassagyarmati Telepütési Értéktár Bízottság
Szervezeti és Működési Szabályzat

1. számú fügqelék

A Balassagyarmati Értéktár Bizottság tagjai

Acs zsuzsanna
Nagyházi Béla
Tyekvicska Árpád
Horthy lstván
Majdán Béla
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