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Berzence Nagyközség 
Polgármestere 
Berzence, Szabadság tér 19. 
Tel.:82/546-091. 
 
 
Ügyiratszám:1539-2/2013. 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

Állásfoglalás Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról. 
 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a 
végrehajtását szabályozó, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít a Képviselő-testület számára 
Települési Értéktár Bizottság létrehozására. 
A kormányrendelet szerint: 
3.§. 
(1) Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
határozza meg. 
Az értéktár bizottság  

a) legalább 3 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. 

(2) 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 – maga biztosítja. 
A kormányrendelet 2.§.(1) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat 
határozatban hoz döntést arról, hogy kíván-e élni a települési értéktár, valamint a Települési 
Értéktár Bizottság létrehozásának lehetőségével. 
A képviselő-testület a nemleges döntését (rendelet 2.§.(3) bekezdése) bármikor 
megváltoztathatja, amelyről a döntést követő 30 napon belül tájékoztatnia kell a megyei 
közgyűlés elnökét, illetve HB (Hungarikum Bizottság) elnökét.  
A jogszabály szerint, a helyi önkormányzat közigazgatási területén (rendelet 6.§.(1) 
bekezdés) fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési, 
tájegységi vagy megyei értékhatárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték 
fellelhetőségének helye szerinti illetékes önkormányzat polgármesteréhez, illetve a megyei 
közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában. 
A települési értéktár létrehozásának lehetőségével élni nem kívánó települési önkormányzat 
(rendelet 6.§.(5) bekezdés) a javaslatot haladéktalanul megküldi a megyei közgyűlés elnöke 
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részére, aki azt a Megyei Értéktár Bizottságnak vagy az illetékes intézménynek, illetve 
szervezetnek továbbítja. 
A leírtak alapján javasoljuk az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni.  
 
Határozati javaslat: 

 
Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja létrehozni a helyi 
értéktárat és a Helyi Értéktár Bizottságot. 
Felelős: Kovács Zoltán polgármester a határozat érintetteknek történő megküldéséért. 
Határidő: azonnal. 
 
 
Berzence, 2013. augusztus 12. 
 
 
 
         Kovács Zoltán 
         polgármester 


