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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: 

Törvény Htv). 3. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat települési értéktárat hozhat 

létre.  

 

A települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely - az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint - azonosítja a településen 

fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és nyilvántartás céljából 

megküldi azt a Megyei Értéktár Bizottság részére. 

 

A TÉB évente egy alkalommal beszámol tevékenységéről az alapító önkormányzat felé. 

 

A TÉB munkájáról a beszámolót a TÉB titkára elkészítette, mely jelen előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képezi. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (VI.15.) Kt. 

határozata 

 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Jánossomorjai Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadja. 

 

2) Felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról tájékoztassa a Bizottságot.  

 

Felelős: Lőrincz György polgármester 

Határidő: 2022. június 30. 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2013. (II. 27.) Kt. határozatával 

létrehozta a Jánossomorjai Települési Értéktár Bizottságot a magyar nemzeti értékek és 

hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról 

szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján. 

 

2022. májusában a Települési Értéktár Bizottság elnöke Jánossomorja Város Polgármesteréhez 

intézett nyilatkozatával lemondott tisztségéről, így az elnöki poszt betöltetlen. A Települési Értéktár 

Bizottság tagjai közé megfelelő helyismerettel rendelkező, elhivatott, szakmailag is megfelelő 

személyt nem találtunk 

 

A Települési Értéktár Bizottság munkáját azonban kiemelkedőnek tekintjük a helyi értékek 

felmérése, gondozása tekintetében, így e feladat ellátását továbbra is helyben kívánjuk megvalósítani 

a jogszabályi keretek között. 

 

2015. július hónapban történt törvényszabálymódosítás óta erre jogszabály lehetőséget biztosít, nem 

kizárólag bizottsági keretek között lehetséges fenti feladatok ellátás, hanem a Htv. 3. § (4)-(5) 

bekezdései alapján a települési önkormányzat a települési, tájegységi értékek azonosításával, a 

települési, tájegységi értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak az 

érintett Megyei Értéktár Bizottság részére történő megküldésével megbízhat a település, 

tájegység területén működő, nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, települési 



önkormányzati, egyházi vagy civil szervezetet, közalapítványt, ilyen szervezet által fenntartott 

intézményt vagy annak szervezeti egységét, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső 

településfejlesztési, vidékfejlesztési szervezetet (a továbbiakban együtt: települési szervezet). 

A települési szervezet jogai megegyeznek a Települési Értéktár Bizottság, illetve a Tájegységi 

Értéktár Bizottság jogaival, így a jelenleg megválasztott értéktár bizottság sem sérül. 

 

A Htv. 3. § (4)-(5) bekezdése alapján javaslom, hogy a települési, tájegységi értékek 

azonosításával, a települési, tájegységi értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, 

valamint adatainak az érintett Megyei Értéktár Bizottság részére történő megküldésével a 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár önkormányzati intézmény kerüljön 

megbízásra a jelenleg működő bizottsági forma helyett. 

 

A Települési, illetve Tájegységi Értéktár Bizottság létrehozásáról vagy a (4) bekezdés szerinti 

feladatok ellátásával történő megbízásról az érintett települési önkormányzat vagy 

önkormányzatok a létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja, illetve 

tájékoztatják a HB-t és az érintett megyei értéktár bizottságot vagy bizottságokat. 

 

A Korm. rendelet 10. §-a alapján a Htv. 3. § (4) bekezdése vagy a Htv. 4. § (3) bekezdése 

szerinti intézmény vagy szervezet megvizsgálja a hozzá beérkezett javaslatot, dönt a 

hiánypótlás szükségességéről, vagy a kérelemről. 

 

Határozati javaslat: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (VI.15.) Kt. határozata 

 

1) Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 84/2013. (II. 

27.) Kt. határozatát létrehozott Települési Értéktár Bizottságot megszünteti. 

Megállapítja, hogy ezzel egyidejűleg az értéktár bizottsági tagok tagsága megszűnik. 

 

2) Döntött továbbá arról, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. 

évi XXX. törvény 3. § (4) bekezdése alapján a települési értékek azonosításával, a 

települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak az 

érintett Megyei Értéktár Bizottság részére történő megküldésével a Balassi Bálint 

Művelődési Ház és Könyvtár bízza meg. 

 

3) Felkéri a polgármestert, hogy jelen képviselő-testületi határozatot a Hungarikum Bizottság, 

illetve a Megyei Értéktár Bizottság Vezetőjére részére a döntést követő 30 napon belül küldje 

meg. 

 

Felelős: Lőrincz György polgármester, ill. 

  Lacknerné Fördős Klára intézményvezető 

Határidő: azonnal ill. a 3.) pont vonatkozásában döntést követő 30 napon belül  

 

Kérem a T. Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és abban döntést hozni 

szíveskedjenek. 

Jánossomorja, 2022. 06. 07. 

Lőrincz György s.k. 

    polgármester 


