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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. június 21-i rendkívüli nyilvános ülésére 

Tárgy: Települési értéktár létrehozása és gondozása

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette:  Ughy Jenőné jegyző 

Megtárgyalja:  Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Hazánk természeti-táji adottságai, elődeink és kortársaink alkotta szellemi. tárgyi értékeink 
településeink és az egész nemzet értékeit képezik. Az értékek feltárása, megőrzése és 
továbbfejlesztése mindannyiunk közös érdeke és feladata. Ezt a feladatot segíti a magyar
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: 
Törvény), valamint az annak végrehajtását szabályozó a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet). A rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a rendelet
hatályba lépésétől számított 60 napon belül döntést hozhat arról, hogy kíván-e élni a 
települési értéktár létrehozásának lehetőségével és döntéséről 30 napon belül a megyei 
közgyűlés elnökét köteles tájékoztatni. 

A települési értéktár létrehozása és működtetése érdekében legalább három tagból álló 
értéktár bizottságot kell létrehozni, melynek működési szabályzatát a helyi önkormányzat 
képviselő – testülete határozza meg. A munkába bevonni szükséges a helyi, illetve megyei 
közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek 
gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű 
szakmai és civil szervezeteket. A bizottság félévente köteles beszámolni tevékenységéről a 
helyi önkormányzat képviselő – testületének. 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 –
biztosítja. A Rendelet alapján a települési értéktárba nyolc szakterületi kategóriába bárki
tehet javaslatot az adott érték fellelhetőségének helye szerinti illetékes önkormányzat 
polgármesteréhez. Lehetőség van tájegységi, megyei értéktárba történő, továbbá külhoni 
magyarság értéktárába való bekerülésre abban az esetben, ha ennek a feltételeit a Törvény
alapján kialakították.
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Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete élni 
kíván a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.  

Felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2013. június 18.

Császár László
polgármester


