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Tisztelt Képviselő-testület!
Zalahaláp
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …..../2013.(VIII.....) sz. Kt.
határozatával döntött arról, hogy Települési Értéktár Bizottságot hoz létre, aminek feladata,
hogy szervezi a településen fellehető nemzeti értékek azonosítását, azokról nyilvántartást
vezet, és megküldi a fellehető nemzeti értékek gyűjteményét a megyei értéktárba. A Bizottság
működésére irányadóak az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályok, vagy a
képviselő-testület által meghatározott bármilyen működtetési forma is jogszerű.
A törvény meghatározása szerint települési értéktár: a település területén fellelhető nemzeti
értékek adatai tartalmazó gyűjtemény.
A teleépülési értéktár képezi a megyei, majd az ágazati értéktár, és a Magyar Értéktár
adatbázisát. A Magyar Értéktárban szereplő nemzeti értékekből kerül kiválasztásra a
Hungarikum Bizottság döntése alapján a Hungarikumok Gyűjteménye.
Az értéktár bizottság működésének szabályait a képviselő-testület határozza meg A bizottság
legalább három tagú, és félévente beszámol a képviselő-testületnek. A bizottság működésének
pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feladatait az önkormányzat biztosítja. A létrehozásról szóló
döntés esetére 5 tagú bizottságot javasolunk ma működő képesség biztonsága érdekében.
A bizottság működésére egyebekben a képviselő-testület bizottságaira vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 57- 61. §-aiban foglaltak szerint, vagy a Képviselő-testület szabadon
dönthet annak létrehozásáról illetve működtetéséről.
A bizottság a munkájába bevonja a helyi és megyei közművelődési módszertani intézményt,
az értékek gyűjtésével, megőrzésével foglalkozó országos és területi szakmai és civil
szervezeteket.
Mostanra esedékessé vált az Értéktár Bizottság tagjainak megválasztása, továbbá javaslatot
kell hozni annak vonatkozásában, hogy az eddig feltárt , összegyűjtött helyi értékek (
melléklet) kerüljenek felvételre a Települési Értéktárb

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni,
véleményezni és az értéktár Bizottság tagjait megválasztani.
HATÁROZATI JAVASLAT..…/2015. (II .10.) Képviselő-testületi határozat
1.) Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. augusztus....... napján megtartott
testületi ülésén hozott ….../2013.(VIII......) sz.
határozata alapján Települési Értéktár Bizottságot
hoz létre, melynek tagjait a Képviselő-testületből
és az Értékmentő Csoport tagjaiból választja ki.
2.) A Bizottság 5 tagból áll.
Elnökének…………………….testületi képviselőt,
Tagjainak…………………… testületi képviselőt,
…………………… testületi képviselőt,
valamint……………................sz. alatti lakóst
és……………………….......... sz. alatti lakóst
megválasztja.
3.) Zalahaláp Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az Értéktár Bizottság részére
javasolja, hogy az összegyűjtött helyi értékek
kerüljenek besorolásra a Települési értéktárba.
4.) Lesenceistvánd Község Önkormányzat
Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse
el a Bizottság Működési Szabályzatát.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
jegyző
Zalahaláp , 2015. január 28.

Bedő Lajos Sándor
Polgármester

melléklet
Eddig felkutatott értékek


Római Katolikus templom



Prónay Kastély



Az első- és második világháborúban elhunyt hősök emlékműve



„ Halápi Hímzés”



Park , a parkban álló mammut fenyő



Szent Vendel szobor



Szentháromság szobor



Haláp hegyi kőtámfal rendszer



Petőfi tér szökőkút kút



Művelődési ház melletti ivókút



Temetőkerti műemlék sírkeresztek , hegyi kereszt



Polgárőr Egyesület



Önkéntes Tűzoltó mozgalom , Tűzoltó Egyesület



Civil mozgalmak / vöröskereszt , Nyugdíjas klub /



Hegy kút és forrás



Haláp Hegy a bánya udvarral



Kék túra útvonal



A Község címere

