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Tárgy: Javaslat települési értéktár és települési értéktár bizottság létrehozására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
„A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról” szóló 2012. évi XXX. törvény 
rögzíti nemzeti értékeink összegyűjtésének, dokumentálásának szükségességét, 
valamint az értékek ápolását, védelmezését. A fenti cél érdekében értéktárak jöhetnek 
létre, melyek munkáját értéktár bizottságok koordinálják. „A magyar nemzeti étékek 
és a hungarikumok gondozásáról” szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 2.§-a rögzíti, hogy a települési önkormányzat dönt arról, hogy 
kíván-e élni a települési értéktár és települési értéktár bizottság létrehozásának 
lehetőségével. 
 
A Képviselő-testület 11-4148-2/2013. önkormányzati határozatában (az előterjesztés 
melléklete) döntött arról, hogy a Csongrád megyei értéktár felé javaslattételi 
lehetőségével él; az Önkormányzat települési értéktárat nem hozott létre. 
Az eltelt időszak alatt nyilvánvalóvá vált, hogy számos pályázati konstrukció épül 
meglévő települési értéktárak munkájának támogatására, helyi értékek 
népszerűsítésére. Ezen kívül Murányi László, képviselő és három civil szervezet 
(Csongrád Város Képzőművészetéért Közalapítvány, Csongrád Város Alap- és 
Középfokú Oktatásának Fejlődéséért Alapítvány, „Alföld” Művészeti, Kulturális és 
Sport Egyesület) is jelezte, hogy támogatják a helyi értéktár felállítását; valamint 
szakmai tudásukkal, pályázati lehetőségeik felhasználásával hozzá tudnak járulni a 
bizottság működéséhez, javaslattételeikkel biztosítják az értéktár feltöltését. 
 
A fentiek alapján javaslom -melynek jogi hátterét a rendelet 2.§ (3) bekezdése 
biztosítja- települési értéktár létrehozását és települési értéktár bizottság felállítását. A 
bizottság dönt a beérkezett javaslatok települési értéktárba történő felvételéről. A 
bizottság (minimum 3 fő) tagjaira későbbi alkalommal teszek személyi javaslatot. 
Jogszabályi kötelezettség, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztatni kell a 
Csongrád Megyei Közgyűlés elnökét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a 
határozati javaslat elfogadására. 
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Határozati javaslat 
 

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 
települési értéktár és települési értéktár bizottság létrehozására” című 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület települési értéktárat és települési értéktár bizottságot hoz létre, és 
felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Csongrád Megyei 
Közgyűlés elnökét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Bedő Tamás, polgármester 
 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 
1. A Képviselő-testület tagjai 
2. Gyöngyi Alexandra, oktatási referens 
3. Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke 

 
 
Csongrád, 2015. január 29. 
 
                    Bedő Tamás 
                           polgármester 



 


