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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2013. szeptember 19-én tartandó ülésére 

Döntés Települési Értéktár és Értéktár Bizottság létrehozásáról 
 
 

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hazánk természeti-táji adottságai, elődeink és kortársaink alkotta szellemi, tárgyi 
értékeinek településeink és az egész nemzet értékeit képezik. Az értékek feltárása, 
megőrzése, és továbbfejlesztése mindannyiunk közös érdeke és feladata. Ezt a munkát 
segíti a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, 
valamint annak végrehajtásáról szóló 114/2013.(IV.16.) kormányrendelet.  
A rendelet alapján a települési és megyei önkormányzatok döntést hoznak arról, hogy 
kívánnak-e élni a települési Értéktár és Értéktár Bizottság létrehozásának lehetőségével. 
A bizottság szakmai munkáját a Nemzeti Művelődési Intézet és megyei irodája segíti. 
 
Településünkön több olyan szellemi termék és természeti-táji adottság található, mely 
indokolja az Értéktár és az azzal kapcsolatos feladatok ellátását végző Értéktár Bizottság 
létrehozását. 
 
Javasoljuk, hogy az Értéktár Bizottság feladatait az oktatási Kulturális Turisztikai és 
Sportbizottság lássa el, kiegészülve a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény igazgatójával, aki a szakmai munkát fogja össze. 
Az Értéktár Bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
határozza meg.  
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a helyi Értéktár és bizottság 
létrehozásáról az alábbi határozati javaslat szerint. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési természeti-táji 
adottságai, elődeink és kortársaink alkotta szellemi, tárgyi értékeinek feltárása, 
megőrzése,és továbbfejlesztése érdekében Értéktárat és Értéktár Bizottságot hoz létre. 
  
Az Értéktár Bizottság feladatait az Oktatási Kulturális Turisztikai és Sportbizottság lássa 
el, kiegészülve a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
igazgatójával, aki a szakmai munkát fogja össze. 
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Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a megyei közgyűlés elnökét, valamint az 
érintetteket értesítse. 
 
Felkéri az Oktatási Kulturális Turisztikai és Sportbizottság elnökét, hogy az Értéktár 
Bizottság működési szabályzatának tervezetét készítse el és terjessze a Képviselő-testület 
elé. 
 
Határidő: 2013. október 19.,  

    szabályzat előterjesztésére 2013. novemberi testületi ülés 
Felelős:  Bere Károly polgármester, Várkonyiné Csáforda Éva 
 
 
 
Füzesgyarmat, 2013. szeptember 10. 
 
 
 
 

Bere Károly 
polgármester 


