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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Országgyűlés 2012. április 11. napján fogadta el a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvényt (a továbbiakban: Törvény). A Törvény a 
vázát adja annak a szabályozási rendszernek, amelyen keresztül megvalósul a magyar nemzeti 
értékek és a hungarikumok körének a meghatározása, azok felkutatása, dokumentálása, 
rendszerezése, népszerűsítése, a jelenlegi és a jövő nemzedékkel történő megismertetés és 
ápolása. A nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és a védelme egy többszörösen 
összetett, vertikálisan felfutó rendszerben, az ún. Magyar Nemzeti Értékek Piramisában 
(továbbiakban: nemzeti értékpiramis) történik. Ahhoz, hogy a hungarikum szónak valóban 
megkülönböztető szerepe legyen, és hogy a fogalom ne üresedjen ki, a Törvény bevezette a 
nemzeti értékek fogalmát, amely köréből választja ki a Hungarikum Bizottság (a 
továbbiakban: HB) a hungarikumokat. 

 
A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát a települési önkormányzatok adják, amelyek 

fakultatív feladatként megalakítják Település Értéktár Bizottságaikat (a továbbiakban: TÉB). 
Ezek a bizottságok elkészítik a településen fellelhető nemzeti értékek adatainak gyűjteményét, 
vagyis a települési értéktárat, amelyet megküldenek a Megyei Értéktár Bizottságnak (a 
továbbiakban: MÉB), illetve, amennyiben nem, működik az adott megyében MÉB, úgy 
közvetlenül a HB-nek. 

 
A Törvény felhatalmazása alapján megalkotott, a magyar nemzeti értékek és a 

hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. Rendelet 3. §-a értelmében a 
TÉB legalább három tagból áll, azonban munkájába bevonja a helyi, illetve a megyei 
közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, 
megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil 
szervezeteket.   

 
A képviselő-testület köteles meghatározni a TÉB alapvető működési szabályait. A 

TÉB működéséhez és feladatainak ellátáshoz szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli 
feltételeket a helyi önkormányzat biztosítja.  
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A fentiekre tekintettel javaslom a Békési Települési Értéktár, valamint a Békési 
Települési Értéktár Bizottság létrehozását.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését az alábbi határozati javaslat 
alapján hozza meg. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a bizottsági határozat 
a Képviselő-testületei ülésen kerül ismertetésre.  
 
 
Határozati javaslatok: 
 

I.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar 
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) 
Korm. Rendelet vonatkozó rendelkezései alapján azt a döntést hozza meg, 
hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. 

 
II.   Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Települési 

Értéktár Bizottság létrehozásáról, működésének szabályairól a 2013. 
szeptemberi ülésen fog dönteni. 

 
III.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Békés Város 

Polgármesterét, hogy a döntésről értesítse a megyei közgyűlés elnökét. 
 
 
Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 
 
Békés, 2013. július 12. 
         Izsó Gábor  
         polgármester 

Jogi ellenjegyző 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző 


