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Tisztelt Képviselő-testület! 

A települések szellemi és tárgyi értékeinek feltárása, megőrzése és bemutatása, valamint a 

nemzeti tudat erősítése érdekében az Országgyűlés elfogadta a magyar nemzeti értékekről és 

a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt, s annak végrehajtására a Kormány 

megalkotta a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV.16.) Korm. rendeletet  (későbbiekben Rendelet). 

A fenti jogszabályok alapján Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2016. 

(IV. 28.) határozatával úgy döntött, hogy létrehozza a Polgári Települési Értéktárat, és annak 

gondozásával foglalkozó 5 tagú Polgári Települési Értéktár Bizottságot. 

 

A Rendelet  3.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Értéktár bizottság félévente, legkésőbb a 

félévet követő  hónap utolsó   napjáig   beszámol  tevékenységéről  a  helyi önkormányzat 

képviselő -testületének.  

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  munkatervében a 2017. február 16-ai 

ülésére  tűzte ki a  Polgári Települési Értéktár Bizottság  2016. II. félévben végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalását. 

A  Települési Értéktár Bizottság 2017.  január 31-ei ülésén  tárgyalta  és fogadta el a 

bizottság 2016. II. félévben végzett munkáját. 

A beszámoló  részletesen tartalmazza a bizottság  megalakulásával járó feladatok  elvégzését, 

az  elmúlt időszakban  végzett munkáját, a  Települési Értéktárba beérkezett,  és elfogadott  

javaslatok számát. Az anyagból az is kitűnik, hogy a bizottság nagy hangsúlyt  fektet a helyi 

értékek felkutatása érdekében a lakosság mozgósítására, melyet a civil szervezetek 

megkeresésével,  lakossági felhívásokkal, szórólapokkal, lakossági rendezvények 

megtartásával,  valamint a város honlapján és a  PolgárTárs újságban való közzététellel  

igyekszik  népszerűsíteni. 

 

A bizottság   januári ülésén megtárgyalta továbbá a 2017. évi munkatervét (4. sz. melléklet 

szerint), melyben megfogalmazásra került, hogy a bizottság a  Polgár Város Polgármesteri 

Hivatalával,  az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárral, valamint a Polgár Városért 

Alapítvány Kuratóriumával  együttműködve végzi feladatait. Elsődleges cél az értéktár 

teljességre törekvő kiterjesztése  és gondozása, továbbá az összegyűjtött értékek bemutatása, 

népszerűsítése, pályázati lehetőségek felkutatása. 

 

2017. évi munkaterv részeként került elfogadásra a  7/2017. (I. 31.) számú PTÉB határozat, 

melyben  200 e.Ft összegben került  megfogalmazásra a bizottság működése során felmerülő 



kiadások összege.   A felmerülő költségek finanszírozása érdekében a bizottság a Képviselő-

testület támogatását kéri, mely határozat az előterjesztés   5. sz.  melléklete. 

 

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról  szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. 

rendelet  3.§ (2) bekezdése  kimondja, hogy   „ 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. „ 

Fentiek figyelembevétele mellett került  a 91/2016. (VI.16.) sz. KT.  határozat által 

jóváhagyásra a bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata. Az SZMSZ  IX. fejezetében 

rögzítésre került, hogy „ a  Bizottság működésének szervezési, ügyviteli feltételeit a Polgári 

Polgármesteri Hivatal, személyi feltételeit a Bizottság tagjai által érintett intézmények, 

pénzügyi és tárgyi feltételeit Polgár Város Önkormányzata biztosítja.” 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tekintettel arra, hogy a települési értéktárat az önkormányzat hozta létre és a  fenti jogszabály 

illetve a  bizottság  jelenleg érvényben lévő SZMSZ-e alapján a  bizottság ügyviteli pénzügyi 

és tárgyi feltételeit  Polgár Város Önkormányzata biztosítja, ezért nem tartom indokoltnak  a 

bizottság részére történő  külön  pénzügyi támogatás biztosítását. 

 

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

kiegészíteni és határozatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  
 

Polgár, 2017. február 07. 

 
 

 

         Tóth József 

         polgármester  

 
 

        Határozati javaslat 

                             Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

         …../2017. (II. 16.) sz. határozata 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „  Beszámoló 

a Polgári Települési Értéktár Bizottság (PTÉB) 2016. II. félévben végzett 

tevékenységéről „ szóló  előterjesztést  és az alábbi határozatot hozta: 

 

          1./  Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Települési Értéktár 

      Bizottság  2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 2./ A Képviselő-testület  a bizottság működéséhez  és a feladatainak ellátásához  

      szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli  feltételeket, továbbra is a  magyar nemzeti 

      értékek és a hungarikumok gondozásáról  szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet

      3.§ (2) bekezdésében előírtak   alapján biztosítja.   

 

      Felelős: Tóth József polgármester 

      Határidő:  értelem szerint 


