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Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
2012. április 2-i ülésén fogadta el az országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvényt. Megalkotásának célja az 
országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A 
jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként 
ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a 
külhoni értéktárakkal együtt képezne egységes egészet. 
 
2013. évben született meg a törvény végrehajtásaként a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 
rendelet, amelynek 2.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a rendelet hatálybalépésétől 
(április 16.) számított 60 napon belül az önkormányzatnak döntést kell hoznia arról, 
hogy létrehozza-e a helyi települési értéktárat. Amennyiben az értéktár kialakítása 
mellett dönt a testület, Települési Értéktár Bizottságot kell alakítani. A bizottság 
feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény 
létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. Újhartyán Város 
Önkormányzata az elmúlt évben azt a döntést hozta, hogy nem kíván értéktárat 
létrehozni.  
 
Azóta ezt átgondolva, és több személlyel egyeztetve az alábbi javaslattal élnék: 
 
 
Javaslatok: 
 

1. Agrár- és élelmiszergazdaság: Újhartyáni halastó, tölgyes erdő (0124/1hsz), 

2. Épített környezet: római katolikus templom (műemlék), plébánia, betelepítési emlékmű, 

fotófal, Gyermekvár Óvoda, általános iskola, tájház, tájház pince, Nepomuki Szent János 

szobor, Római katolikus kápolna, Hősök szobra, Milleneumi jelkereszt, Városháza, 

Faluközpont épületegyüttes, M5 Ipari Park Újhartyán, 

3. Kulturális örökség: családi tradicionális sváb fúvószene, Hartyáni táncok, Úrnapi körmenet 

virágszőnyeggel, népi kézművesség Surman Edit keramikus, népi kézművesség sustya szatyor 

készítés, Mária liget, kézzel írott sváb imakönyv, farsangi szokások, sváb gasztronómia (babos 

tészta, cimetkrofni, hercel, labdarózsa),  



4. Sport: Nyugdíjas Kártyaklub (szellemi termék), Hölle Martin fogathajtó világbajnok,  

5. Természeti környezet: Natura 2000, Csévharaszti ősborókás közelsége(?),  

6. Turizmus, vendéglátás: Faluközpont Hotel, Ifjúsági szálláshely és kézművesház, 

HARTYÁNFESZT sváb gasztronómiai és kulturális rendezvény, 

 
 
5 fős értéktár bizottságot kell létrehozni 
Javaslat: Lauter Antal, Hornyák Gyuláné, Surman Edit, Tölli Andrea, Szaller Andrásné, 

Az előterjesztés aktualitását az adja, hogy Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezése 
szerint a települési önkormányzatoknak 2013. június végéig dönteniük kell arról, hogy élni 
kívánnak-e települési értéktár létrehozásának lehetőségével. Amennyiben egy település 
nemleges döntést hoz, azt később bármikor megváltoztathatja. 
A Korm. rendelet a települési értéktár bizottságokra vonatkozóan - többek között - az alábbi 
szabályokat tartalmazza: 
- Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
határozza meg.  
- Az értéktár bizottság  

a) legalább három 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 települési értéktárra vonatkozó fontosabb szabályok: 
- A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti 
érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti az adott érték 
fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat polgármesteréhez címzett javaslatában. 
- Az értéktár bizottság a beérkezett javaslatot megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-
e a jogszabályokban foglalt feltételeknek. 
- A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak a települési értéktárba való felvételéről az 
értéktár bizottság, a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt 
írásban értesíti.  
- A települési értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor a bizottság javaslatot 
tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. 
 
 
Lauter Antal     Hornyák Gyuláné 
 
 
 
A törvényi előírás szerint, a bizottság összeállítására több módozat lehetséges: 
1.) önkormányzati állandó bizottság létrehozása, vagy már létező bizottság 

feladatkörének kibővítése (SZMSZ módosításával jár). 
2.) külön szakmai bizottság alakítása. 
3.) már korábban is létező, helyi értékek gondozását végző állami, önkormányzati, 

egyházi vagy társadalmi szervezet, illetve általa fenntartott intézmény, ezek 
szervezeti egységei, továbbá más, a település fejlesztésében tevékenykedő külső 
területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezet. 



 
A bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia, munkájába indokolt bevonni a helyi 
közművelődési feladatellátásért felelős személyt, személyeket.  
 
A bizottság munkáját szabályzat alapján végzi, amelyet a rendelet 3. § (1) bekezdése 
alapján a képviselő-testület fogad el, és amelynek tervezete jelen előterjesztés 
mellékletét képezi. Abban az esetben, amennyiben önkormányzati állandó bizottság 
látja el az értéktár bizottsági teendőket, mint már feljebb jeleztük, a szervezeti és 
működési szabályzat módosítása is szükséges, amelyet ugyancsak mellékelünk.  
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
A képviselő-testület – a német nemzetiségi önkormányzat előterjesztése, véleménye 
alapján – megtárgyalta a települési értéktár kialakításával kapcsolatos javaslatot. 
 
Újhartyán város Önkormányzata a települési értéktár kialakítását határozza el. 
 
A képviselő-testület külön Települési Értéktár Bizottságot alakít, melynek tagjai: 
- 
- 
- 
A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos 
eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési 
szabályzatot elfogadja.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: Azonnal 
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