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Tisztelt Képviselő-testület !  

 

A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról  szóló 2012. évi XXX. törvény  3.§. (2) 

bekezdése alapján a települési önkormányzat Települési  Értéktár Bizottságot hozhat létre, 

amely   -  az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint szervezi a 

településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását. A bizottság létrehozza a településen  

fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. 

A hivatkozott jogszabály 3.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján a Települési Értéktár Bizottság 

létrehozásáról az önkormányzatnak a létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül 

tájékoztatni kell a Hungarikum Bizottságot (továbbiakban HB). 

 

A   magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló  114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet  

2.§ (1) bekezdése alapján, - mely szerint a  helyi önkormányzat a rendelet hatálybalépésétől 

számított 60 napon belül döntést hoz arról, hogy kíván-e élni a települési, tájegységi, megyei 

értéktár létrehozásának lehetőségéről -  a képviselő-testület  2013. augusztus 15-én megtartott 

soron kívüli ülésén tárgyalta   és a 110/2013. (VIII.15.) sz. határozatában úgy döntött, hogy 

nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. 

 

Fenti kormány rendelet 2. §. (3) bekezdése a továbbiakban megfogalmazza, hogy a helyi 

önkormányzat a nemleges döntését bármikor megváltoztathatja, amelyről a döntést követő 30 

napon belül tájékoztatnia kell a megyei közgyűlés elnökét, illetve a HB elnökét. 

 

Amennyiben az  értéktár  kialakítása mellett dönt a testület,  Települési Értéktár Bizottságot 

kell alakítani.  A bizottság feladata a települési  értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó 

gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. 

 

Korm. rendelet. 3. § (1)  bekezdése alapján:  Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.  

 Az értéktár bizottság: 

a) legalább három tagból áll, 

b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos 

módszertani intézményét , továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával 

foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket, 

c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a 

helyi önkormányzat képviselő-testületének. 

(2) az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és 

ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat – az általa jóváhagyott éves munka – és pénzügyi 

tervre figyelemmel – maga biztosítja. 



Az  I. számú melléklet tartalmazza   a Polgári Települési Értéktár létrehozásának tervezetét, 

mely  a törvényi hivatkozások mentén részletesen bemutatja az értéktár létrehozásával és annak 

feladataival járó tevékenységet. 

 

Amennyiben az értéktár létrehozása mellett dönt a Képviselő-testület, a Települési Értéktár 

Bizottságot is  meg kell alakítani. A törvény legalább 3 tagban fogalmazza meg bizottság 

létszámát de ettől több tagból is állhat,  melynek munkájába  indokolt bevonni  közművelődési 

feladatellátás területén dolgozó szakembert is. 

 

Miután  a települési értékek  kategóriái  széles  körben kerültek megfogalmazásra, ezért célszerű 

a bizottságot úgy összeállítani, hogy az adott  területeken  a tagoknak minél nagyobb szakmai 

rálátása legyen, ezért  a bizottságot 5 főben javaslom megalakítani. 

 

A bizottság tagjainak összeállítása érdekében javaslatokat kértünk be  a  Képviselő-testület 

bizottságainak elnökeitől a kulturális intézmény vezetőjétől, az egyházközségektől, valamint a 

településen  működő egyes szervezetek vezetőitől. 

 A beküldött ajánlások alapján  bizottság tagjainak az alábbi személyeket javaslom: 
 

Ferenczné Fajta  Mária   (Javalattevő: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság,  

Ady  Endre Művelődési Központ és Könyvtár) 

Olajos Istvánné       (Javaslattevő: Pénzügyi és gazdasági bizottság) 

Polonkai Gábor               (Javaslattevő: Polgári Idősügyi Tanács)  

Puskás János                   (Javaslattevő: Római Katolikus Egyház) 

Tóth Józsefné       (Javaslattevő: „Polgár Városért” Alapítvány,  

     Polgári Lokálpatrióta Mozgalom) 

 

A II. sz. mellékletben összeállításra került a Polgári Települési Értéktár Bizottság Működési 

Szabályzatának tervezete, mely a bizottság feladatát, hatáskörét és működését foglalja 

magában.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni 

és  határozatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2015. április 19. 

 

 

 

 

 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat 

…/2016. (IV. 28.)  sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Magyar nemzeti 

érékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.tv. 3. § (1)-(2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján  megtárgyalta a „ Javaslat települési értéktár 

létrehozására”  tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1./  Polgár Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a települési értékek 

azonosítása, a helyi értéket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a 

megyei értéktárral történő kapcsolattartás érdekében települési értéktárat kíván 

létrehozni. 

 

    2./    A képviselő-testület a Polgári Települési Értéktár Bizottság tagjainak az alábbi       

5  személyt választja: 

  Ferenczné Fajta Mária,  Olajos Istvánné,  Polonkai  Gábor,  Puskás János, 

  Tóth Józsefné   

 

 3 ./   A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a  

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét, valamint a   

Hungarikum Bizottságot. 

 

   Felelős:  Tóth József polgármester 

         Határidő: 2016.  május 15. 

       

 

 

 

 

 

 

 


