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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.  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-ban született meg a törvény végrehajtásaként a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, 
amelynek 2.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a rendelet hatálybalépést követően  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. 
 
A bizottságnak legalább 3 tagból kell állnia, munkájába indokolt bevonni a helyi, közművelődési 
feladatellátás intézményét. 
A bizottság munkáját szabályzat alapján végzi, amelyet a rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 
képviselő-testület fogad el. 
 
Kéthely Község Önkormányzata 2013. decemberi ülésén hozott döntése alapján nem 
kívánt élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. E döntésről Somogy 
Megyei Közgyűlés elnökét is tájékoztatta. 
Kéthely község értékeinek feltárása, múltunk megismerése, és a jövő nemzedékének az 
érdekében javaslom, hogy képviselő-testületünk ismételten tárgyalja meg e lehetőséget és 
hozzuk létre Kéthely Települési Értéktárát. Az ezzel kapcsolatos előkészítő feladatokat 
kezdjük meg: Értéktár Bizottság létrehozása, tagjainak megválasztása, a  bizottság működési 
szabályzatának elkészítése, jóváhagyása, a működési feltételek biztosításának felmérése. 
 
Határozati javaslat: 

a.) Kéthely Község Önkormányzati Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján 
létrehozza a Települési Értéktárat. 

b.) Kéthely Község Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Települési 
Értéktár létrehozásáról tájékoztassa a Somogy Megye Közgyűlésének elnökét. 
Határidő: 2015. január 10. 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
 
c.) Kéthely Község Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2015 évi 
ülés- és munkaterv részeként 2015. ….. havi ülésre készítse elő a Települési Értéktár Bizottság 
tagjainak létszámára, tagjainak személyére, valamint a bizottság működési szabályzatának 
tervezetét. 
Határidő: 2015. …… havi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
 
Kéthely, 2014. december 11. 
 

Molnár Balázs  
polgármester 

 


