
Szakály Község Helyi Értéktár Bizottság 
 
Szakály Község Önkormányzata újra alapította a helyi értéktár bizottságot. 
A bizottság elnöke: Gulyás Ildikó Mária képviselő 
Tagjai: Andóné Dr. Simonyi Zita 
            Györe Erika 
            Dr. Lábóné Británszki Erzsébet 
            Szabó Gyula 
            Szemes Ibolya 
            Törő György 
 
 

A Bizottság az újjáalakuláskor a hosszabb távú célok megvalósításának segítésére Népi 
Hagyományőrző Egyesület létrehozását határozta el, amivel az Önkormányzati 
vezetés egyetértett. Az egyesület alapító dokumentumait Andóné dr. Simonyi Zita 
elkészítette, a Megyei Törvényszék, mint Cégbíróság az egyesületet június 11-ei 
hatállyal bejegyezte. Az egyesület alapításában 12 fő vett részt: Andóné dr. Simonyi 
Zita, Bakonyi István, Dr. Lábóné Británszki Erzsébet, Feuerbach Szabolcs, Gulyás Ildikó 
Mária, Györe Erika, Hideg Tamás, Kovács Levente, Paddi Andrea, Szabó Gyula, Szemes 
Ibolya, Törő György. Az alapítók köre természetesen bővülhet. Egy éves működés után 
ez a civil szervezet részt tud venni pályázatokon, aminek révén forráshoz tud jutni, 
amiből nagyobb lélegzetű faluszépítő, hagyományőrző beruházást tud majd 
finanszírozni.  
 
Elsőként szakemberrel a hajdan homokkőből készült keresztek, illetve a Szt. János és 
a Szt. Flórián szobrok felújítását szeretnénk elvégeztetni.  
 
Ugyancsak tervezzük azon kápolnák rendbehozatalát, ahol a családok kihalása miatt 
állapotuk leromlott, elhanyagolt. Takarítás, festés után szentek szobrait, képeit 
helyeznénk el díszként, s a folyamatos rendet önkéntes közreműködőkkel, naptári 
beosztással szándékozunk megtartani. 
 
Tekintettel arra, hogy a bizottság pénzügyi kerettel egyelőre nem rendelkezik, s az 
Önkormányzat anyagi lehetőségei is szűkösek, először azokat a munkákat végezzük 
el, amik minimális anyagi ráfordítást igényelnek, illetve azon munkálatokat, amibe a 
lakosság társadalmi munkával szívesen közreműködik.  E célhoz az ad biztatást, hogy 
az elmúlt 1-2 hónap során több önkéntes akciónak lehettünk tanúi, mint a Csicsóba 
elvitt egyik kereszt hazahozatala és eredeti helyén való felállítása, a Fehér kereszt 
feltárása, a határban fellelhető keresztek felkutatása.  
 



Egy-két kivételtől eltekintve az elmúlt években sem a lakosság, sem az 
Önkormányzat nem fordított gondot e szerény, épített emlékeknek a rendben 
tartására, elsőként ezzel kezdjük meg a falukép szépítését.  
 
Törő György bizottsági tag helyszíni bejárást kezdeményezett egy, általa ismert 
megyei régésszel a szakrális emlékek állagának, állapotának megtekintésére. E 
bejárást követően a Polgármester mindenütt lekaszáltatta a füvet, a Bizottság 
néhány tagja a lakosság segítségével a helyszíneket rendbe tette.  
 

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy eddig 2-3 fő elszármazott jelezte egy-egy szobor 
helyreállításának költségviselését. A temetőben álló épített kereszt felújítása 
meghiúsult, az időközben viharkárt szenvedett, s újjáépítése vált indokolttá. A Szt. 
Flórián szobor restaurálását és a Szőlőhegyen az egykori Bognár ház kertjében álló, 
Szt. Vendel szobor helyreállítását vállalta egy-egy elszármazott.  
 
Ez utóbbi szobor áthelyezése is célszerű, a ház jelen tulajdonosa nem tart igényt rá, 
illetve a sorompóval szemben álló dombocskát a szobor odahelyezésével parkosítani 
szeretnénk, szükség esetén a dombon elhelyezett faragott Törő szobrok alapra 
helyezését is javasoljuk.  

 
A temetői kereszt újjáépítésével a Képviselő Testület a Szakályi Helyi Értékőrző 
Egyesületet bízta meg azzal, hogy indítsanak lakossági gyűjtést a szükséges forrás 
biztosítására. Ez folyamatban van, jelenleg kivitelezői ajánlatok bekérése folyik. 

 
Emellett célszerű megkezdeni a tájház berendezési tárgyainak, a népviseleti 
öltözeteknek, a régi konyhai és mezőgazdasági eszközöknek a gyűjtését, a Szekszárdi 
Múzeum által őrzésre átvett egykori tájház berendezési tárgyainak leltárba vételét.  
 
A Teleki László Alapítvány július 31-én két pályázatot írt ki: a szakrális kisemlékek 
restaurálására, illetve a huszadik század közepe előtt épített tájjellegű épületek 
restaurálására. Bizottságunk kérést, illetve javaslatokat fogalmazott meg a Képviselő 
Testület számára, mert a pályázaton való részvételi feltételek az önkormányzatok 
számára lényegesen kedvezőbbek.  
 
Ugyancsak tervezzük a járványveszély elmúltával az idősek meglátogatását, az egykori 
ünnepi és egyéb népszokások meghallgatását, leírását. Ehhez kiinduló alapként leírást 
kaptunk Nyirati Bálint bácsitól, aki a falutörténethez is adott anyagot. 

 
 



Kiemelten fontosnak tartjuk a falu egyetlen, országos védettségű műemlék 
épületének, a római katolikus templomnak a mielőbbi tatarozását. Ez azonban olyan 
mértékű pénzügyi ráfordítást igényel, amit kizárólag az egyházmegye tud biztosítani. 
Ezt elősegítendő a közeljövőben találkozásra kerül sor a Püspökség megyei 
Főépítészével.  
 
 
 

A Szakályi Ėrtéktár Bizottság 2020. Éves munkaterve 
 
 
 
A 2019. évben megválasztott Képviselő Testület továbbra is szükségesnek 
tartja, hogy Szakály községben munkáját helyi értéktár bizottság támogassa. 
Az önkormányzat tevékenységét az előző vezetéstől örökölt, súlyos pénzügyi 
gondok közt kezdte meg. Az értéktár bizottság munkaterve összeállítása során 
ezt alapvető adottságként vette figyelembe, mivel a bizottság nem önálló jogi 
személy, gazdasági tevékenységet nem folytathat, a helyi értékek 
megőrzésére, állagának javítására, esetleges fejlesztésére tett indítványait 
alapvetően önkormányzati forrásból szükséges finanszírozni. 
 
Általános és a teljes évre vonatkozó munkatervében előnyben részesíti azokat 
a feladatokat, amelyek társadalmi munkával, a lakóközösség 
közreműködésével valósíthatók meg.  
 
1., Szakály közigazgatási területén lévő épített, vallási tárgyú emlékek állapot 
felmérése. 
 
2., Fentiek alapján szakember bevonásával javaslat kidolgozása a feltétlenül 
szükségessé vált javításokra, azok finanszírozására. 
 
3., A köztéri keresztek, szobrok környezetének rendbe tétele a lakosság 
közreműködésével. 
 
4., A község külterületén egykor elhelyezett keresztek, emléktárgyak lakosság 
által történő feltárása, rendbetétele. 
 
5., A Hőgyészi Értéktár Bizottság által engedély nélkül Csicsóba elvitt kereszt 
és kereszttöredék vissza hozatala, eredeti helyén történő felállítása lakossági 
gépi eszközök segítségével. 



 
6.,A bizottság Szervezeti Működési Szabályzatának előkészítése, jóváhagyásra 
Szakály Község Önkormányzatának Képviselő Testülete (továbbiakban: 
képviselő testület) elé terjesztése. 
 
7.,A www.szakaly.hu honlapon fennlévő helyi értékek kimutatás aktualizálása. 
 
8.,A honlapon az Értéktár Bizottság tevékenységének, programjainak 
megjelenítése. 
 
9., Az Önkormányzat jóváhagyása esetén civil szervezet, egyesülés 
formájában való létrehozása a finanszírozási források, pályázatokon való 
részvételi lehetőség biztosítására, az értékőrző tevékenység elősegítésére. 
 
10., A képviselő testület választási ciklusát felölelő időszakra középtávú 
program kidolgozása az értéktári tevékenység feladatairól. 
 
11., A Rákóczi utcában, az önkormányzat tulajdonában lévő, tájházként 
hasznosítandó épület belső felújításának előkészítése. 
 
12., Az egykori, leégett tájházból a megyei múzeumban elhelyezett 
berendezési tárgyak leltárba vétele. 
 
13., A község idős polgáraitól információk gyűjtése az egykori 
népszokásokról, egyházi ünnepségekről. 
 
14., Törő György szellemi tulajdonát képező kutatások feldolgozása a 
falutörténet elkészítése. 
 
15., A Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltak szerint félévenkénti 
beszámolók készítése a Bizottság tevékenységéről.  
 
 
 
Szakály, 2020.  
 

 
Gulyás Ildikó Mária 
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SZAKÁLYI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATA 



 
 
Szakály Község Önkormányzatának Képviselő testülete a magyar nemzeti 
értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. 
rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Szakályi Települési Értéktár Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint állapítja meg: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § (1) Hivatalos megnevezés: Szakályi Települési Értéktár Bizottság (a 
továbbiakban: 
Értéktár Bizottság). 
(2) Az Értéktár Bizottság székhelye: 7192 Szakály, Kossuth utca 11. 
(3) Az Értéktár Bizottság postacíme: 7192 Szakály, Kossuth utca 11. 
(4) Az Értéktár Bizottság működési területe: Szakály Község közigazgatási 
területe. 
(5) Az Értéktár Bizottság nem jogi személy, önálló költségvetéssel nem 
rendelkezik, gazdasági tevékenységet nem folytat, működésének költségeit 
Szakály Község Önkormányzata biztosítja. 
(6) Az Értéktár Bizottság titkársági feladatait Szakály Község Polgármesteri 
Hivatala látja el. 
 

2. Az Értéktár Bizottság szervezete  
 

2. § (1) Az Értéktár Bizottság tagjainak létszáma: 7 fő. 
(2) Az Értéktár Bizottság tagjait Szakály Község Önkormányzatának Képviselő 
testületi ülése választja meg. A tagság határozatlan időtartamra szól. 
(3) Az Értéktár Bizottságban betöltött tagság megszűnik 
 a) a tag halálával, 
b) a tag lemondásával, 
c) visszahívással. 
(4)Az Értéktár Bizottság tagjai a bizottság ülésein jogaikat csak személyesen 
gyakorolhatják. 
(5) Az Értéktár Bizottság tagjai:  
Bizottság elnöke: Gulyás Ildikó Mária 
Tagok: Andóné Dr. Simonyi Zita 
            Dr. Lábóné Británszki Erzsébet 
            Törő György 
  Györe Erika 
  Szabó Gyula 



  Szemes Ibolya 
 
(6) Az Értéktár Bizottság ülésén tanácskozási joggal résztvevő meghívottak: 
Szakály Község polgármestere, 
Szakály Község alpolgármestere, 
Szakály Község jegyzője, 
a helyi értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó területi 
illetékességű civil szervezetek képviselői, 
az Értéktár Bizottság elnöke által esetenként meghatározott személyek, 
szakértők. 
 
 (7) Az Értéktár Bizottságot a bizottság elnöke képviseli, aki a képviseleti jog 
gyakorlása során végzett tevékenységéről az Értéktár Bizottság soron következő 
ülésén beszámol.  
Az Értéktár Bizottság elnökének további feladatai: 
a) összeállítja az Értéktár Bizottság üléseinek napirendjét, 
b) összehívja és vezeti az Értéktár Bizottság üléseit, 
c) gondoskodik jelen Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak 
betartásáról, 
d) önállóan gyakorolja a kiadmányozás jogát az Értéktár Bizottság működésével 
kapcsolatban. 
(8)  Az Értéktár Bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, 
az elnök által felkért tagja helyettesíti. 
(9) Az Értéktár Bizottság tagjai díjazásra nem jogosultak. 
 

3.  Az Értéktár Bizottság feladat- és hatásköre 
 
3.§(1) Az Értéktár Bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről 
és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti 
értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. 
rendelet tartalmazza. 
(2) Az Értéktár Bizottság a kezdeményezésére létrehozott Szakályi Népi 
Hagyományőrző Egyesület számára javaslatot tesz pályázatokon való 
részvételre, részt vesz a helyi értékek védelmének, felújításának 
koordinációjában. 
(3) Javaslatot dolgoz ki az Önkormányzat vezetésének a helyi értékekkel 
kapcsolatos tevékenységre, finanszírozási megoldásokra. 
 

4.  Az Értéktár Bizottság működése 
 



4. § (1) Az Értéktár Bizottság szükség szerint, a 3. §-ban meghatározott 
feladataihoz igazodva tartja üléseit. Az Értéktár Bizottság ülését össze kell hívni 
abban az esetben is, ha azt a bizottság valamely tagja az ok és a napirendi 
javaslat megjelölésével, valamint az ahhoz kapcsolódó előterjesztés egyidejű 
megküldésével az Értéktár Bizottság elnökénél kezdeményezi. 
(2) Az Értéktár Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó 
napjáig (január 31., és július 31.) beszámol tevékenységéről Szakály község 
Önkormányzata Testületi Ülésének. 
 
5. § (1) Az Értéktár Bizottság üléseinek összehívásáról az elnök a titkársági 
feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatala útján gondoskodik. 
(2) Az Értéktár Bizottság ülésére az ülés helyét, idejét és a napirendi pontokat 
tartalmazó írásbeli meghívót, valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó 
előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az 
ülésre meghívottak az ülést megelőző 5. napon elektronikus úton 
megkaphassák. Halaszthatatlan döntést igénylő ügy esetében a bizottság ülése 
rövid úton is összehívható bármilyen időpontra, bármilyen értesítési mód 
alkalmazásával. 
(3) A napirendi pontok előterjesztésének általános formája az írásbeli 
előterjesztés, de a napirend kivételes esetben, különösen halaszthatatlan 
döntést igénylő ügyben szóban is előterjeszthető. 
6. § (1) Az Értéktár Bizottság ülései nyilvánosak. Az Értéktár Bizottság bármely 
tagja – személyi kérdésekben, illetve ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket 
sértene – kezdeményezheti zárt ülés elrendelését, amelyről a bizottság vita 
nélkül dönt. 
(2) Az Értéktár Bizottság tagjai akadályoztatásukat kötelesek előzetesen a 
bizottság elnökének bejelenteni. 
(3) Az Értéktár Bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke 
a település lakosságát a www.szakaly.hu honlapon keresztül tájékoztatja. 
 

5. Értéktár Bizottság ülése  
 
7. § (1) Az Értéktár Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele 
(legalább 4 fő) jelen van. 
(2) Az Értéktár Bizottság ülését az elnök vezeti, aki e feladatkörében: 
a) megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet, 
b) megnyitja és berekeszti az ülést, 
c) ismerteti az ülés napirendjét, 
d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, illetve lezárja a vitát, 
e) szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat: előbb a módosító javaslatokat kell 



külön-külön megszavaztatni, majd ezt követően a teljes döntéstervezetet, több 
javaslat esetén az elhangzás sorrendje a meghatározó, 
f) megállapítja a szavazás eredményét, 
g) gondoskodik az ülés során a tanácskozás rendjének fenntartásáról. 
 
8. § (1) Az Értéktár Bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel 
szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. 
(2) Az Értéktár Bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel) 
hozza. A döntési javaslat elfogadásához a jelen levő bizottsági tagok több mint 
a felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség). 
(3) Az Értéktár Bizottság jegyzőkönyvében történő rögzítéssel alakszerű 
határozat meghozatala nélkül dönt: 
a) az ülés napirendjéről, 
b) ügyrendi kérdésekben, 
c) a határozati javaslat módosítására, kiegészítésére tett javaslat, kiegészítő, 
módosító indítványok esetén. 
Minden egyéb döntését az Értéktár Bizottság alakszerű határozattal hozza meg. 
 
9. § (1) Az Értéktár Bizottság határozatait naptári évenként folyamatos 
sorszámmal és évszámmal kell ellátni. 
 
(2) A határozatok jelölése: 
Szakályi Települési Értéktár Bizottságnak......./20... (hó, nap) határozata a 
.......ról/ről. 
A zárójelben feltüntetett dátum a határozat elfogadásának időpontja. 
(3) A határozatban – amennyiben szükséges - meg kell jelölni a végrehajtásért 
felelős nevét és a végrehajtás határidejét. A végrehajtásért felelős 
személyeknek az Értéktár Bizottság határozatát az ülést követő 8 napon belül 
meg kell küldeni. 
 
10. § (1) Az Értéktár Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 
tartalmaznia kell: 
a) az ülés időpontját és helyét, 
b) a jelenlévők nevét, 
c) a tárgyalt napirendi pontokat, 
d) a tanácskozás lényegét, 
e) a hozott határozatokat, 
f) a szavazás számszerű eredményét és 
g) az Értéktár Bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 
(2) A jegyzőkönyv mellékletét képezi: 



a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés, 
b) az írásban benyújtott kiegészítés, 
c) a jelenléti ív. 
(3) A jegyzőkönyvet legkésőbb az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni. A 
zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről 
Szakályi Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A jegyzőkönyvvezetés feladatát 
Szakály község Jegyzője által kijelölt köztisztviselő látja el. 
 
11. § Az Értéktár Bizottság határozatairól Szakály község Polgármesteri Hivatala 
nyilvántartást vezet. A határozatok, valamint a nyilvános ülésekről készült 
jegyzőkönyvek megtekinthetők a jegyző által kijelölt köztisztviselőnél, illetve 
Szakály község Önkormányzatának honlapján. 
 
12. § Az Értéktár Bizottság szervezetére és működésére jelen Szervezeti és 
Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a 
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet szabályai az irányadók. 
 

6. Záró rendelkezések 
 
13. § (1) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2020. ..................... napján 
lép hatályba. 
 
Szakály, 2020. július    ... 
 
       Feuerbach Szabolcs 

polgármester 
Záradék: 
 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Szakály község Önkormányzati 
Testülete .......(.) ../ ... 
(....) számú határozatával fogadta el. 
 
Szakály, 2020. július   ... 
 

 Tokainé Dr. Mézes Mária 
        Jegyző 


