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Tárgy: Hagyományőrző Nők Egyesületének javaslata Települési Értéktár létrehozására  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testületnek címzetten, Varga Istvánné a Hagyományőrző Nők Egyesületének elnöke 
javaslatot nyújtott be Helyi Települési Értéktár létrehozására. 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Települési Értéktár létrehozásával kapcsolatban 
az elmúlt évben a következő döntést hozta: 
 
Határozat: 
368/2013.(IX.26.)  Kt.hat. 
 
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési értéktár 
létrehozásának lehetőségével élni nem kíván. 
Felkéri az alpolgármestert, hogy a testület döntéséről a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnökét tájékoztassa. 
 
Felelős: Novák Imre alpolgármester 
Határidő: azonnal 
   
A Képviselő-testület az Értéktár létrehozására vonatkozó döntését bármikor megváltoztathatja. 
Indokolt lehet a döntés megváltoztatása ha a helyi közösségek, civil szervezetek az értékgyűjtő 
munkához csatlakozni kívánnak vagy a Bizottság munkájában tevékenyen részt is kívánnak vállalni.   
 
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény kimondja, hogy a 
magyar nemzeti értékek, és azokon belül a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló értékek, 
amelyeket az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében összegyűjteni, 
dokumentálni és védelmezni kell. Örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság 
szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell 
összesíteni. 
A törvény alapján az egyes települések lehetőséget kapnak arra, hogy felfedjék és regisztrálják a 
területükön található nemzeti emlékeket és a folyamat koordinálására Települési Értéktár Bizottságot 
hozzanak létre. 
A törvény értelmében nemzeti értéknek minősül a magyar alkotótevékenységhez, termelési 
kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, 
valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, 
közösségi érték, vagy termék, amely 

- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk 
- de legalább egy meghatározott tájegység lakossága 
- a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, 
- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a 
világon, 
- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, 
megerősítéséhez. 

 
A vonatkozó jogszabály értelmében az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat 
képviselő-testülete határozza meg. 
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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. 

Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli 
feltételeket a helyi önkormányzat biztosítja. 
 
A nemzeti értékeknek a települési értéktárba történő felvétele eljárási rendjét a 114/2013. számú 
Kormányrendelet részletesen szabályozza.  
Ennek alapján, az önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti 
érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a polgármesterhez intézett 
beadványában. A kezdeményezés ingyenes. 
A javaslatnak tartalmazni kell: 

- a javaslattevő adatait; 
- az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait; 
- az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovízuális dokumentációját; 
- a nemzeti érték kritériumainak való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat; 
- valamint a szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét. 

 
Az előterjesztés kedvező fogadtatása esetén az értéktár bizottsági tagok személyére, a bizottság 
létszámára vonatkozóan a polgármester az ülésen tesz javaslatot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
…../2014.(XI.27.) Kt.hat. 
 
1. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 alapján úgy dönt, hogy 
létrehozza a Dévaványai Települési Értéktárat és Települési Értéktár Bizottságot hoz létre, 
amelynek működési szabályzatát a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottság …. tagjának ……………..választja meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről a meghozatalát követő 30 napon 

belül a Hungarikum Bizottság elnökét és a megyei önkormányzatot tájékoztassa. 
4. A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére. 
 
Felelősök:  Valánszki Róbert polgármester 

Gyuricza Máté műszaki előadó 
 
Határidő:  azonnal 
 
Dévaványa, 2014. november 13. 

 
 
  Gyuricza Máté 
  műszaki előadó 


