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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptemberi ülésére 
 

Tárgy:  Települési értéktár létrehozása és gondozása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. §-a akként rendelkezik, hogy (többek között) a települési 
önkormányzat képviselő-testületeinek döntést kell hozniuk arról, hogy élni kívánnak-e települési értéktár 
létrehozása és gondozása lehetőségével. A Képviselő-testület döntéséről tájékoztatni kell a Megyei értéktár 
létrehozására és gondozására jogosított Megyei Közgyűlés Elnökét, aki az Értéktár Bizottság létrehozását követően jogosult 
döntéshozatalra.  
Véleményünk szerint jelenleg nincsenek meg a személyi, tárgyi, anyagi feltételei az értéktár létrehozására, 
majd azt követően annak gondozására, ezért célszerű (egyenlőre)  n e m l e g e s  döntés meghozatala, mivel ezzel 
hátrányt nem szenved a település, viszont egyrészt kezdeményezheti a teleépülésen értékként megjelenő 
hungarikumok közé sorolható dolgok megyei értéktárba való felvételét (amivel csak nyerni lehet), másrészt, 
amennyiben az értéktár létrehozására és gondozására méltó körülmények már rendelkezésre állnak, úgy a 
Kormányrendelet értelmében, nincs akadálya annak, hogy a Képviselő-testület ezen nemleges döntését 
megváltoztassa, mivel azt bármikor megteheti, viszont kötelezettsége, hogy ezen döntéséről, annak 
meghozatalát követő 30 napon belül tájékoztatnia kell a megyei közgyűlés elnökét. 
A fenti Kormányrendelet 1. §-a az alábbiak szerint taglalja a nemzeti értékeket magában foglaló települési 
értéktár ágazati, szakterületenkénti kategóriáit: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített 
környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás  fogalmi 
körébe sorolható kitételekként. 
Áttekintve a település értékként fellelhető lehetőségeit, kezdeményezzük a Képviselő-testület számára fenti 
tárgyban nemleges döntés meghozatalát azzal, hogy hatalmazza fel a település polgármesterét arra, hogy kezdeményezze a 
megyei értéktárba az alábbi települési értékek felvételét és gondoskodjon a javaslattétellel összefüggő szükséges intézkedések 
megtételéről, bevonva az előkészületi feladatok ellátásába a település jegyzőjét. 
Megyei értéktárba való felvételre javasolt települési értékek: 

a) Csaj-tó élővilága                                    (természeti környezet kategóriában), 
b) Labodár madárvilága                             (természeti környezet kategóriában), és 
c) Nepomuki Szent János műemlék templom (kulturális örökség kategóriában). 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Javasoljuk fenti tárgyú előterjesztés megvitatását követően a határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását,. 
 
C s a n y t e l e k, 2013. szeptember 20. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 Polgármester           jegyző 
 

  



 
 
 
 
....../2013. (IX. 27.) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Települési értéktár létrehozása és gondozása 
 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta, elfogadta a 
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményét és az alábbi 
döntést hozta: 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 
szabályozott jogosítványával élve rögzíti, hogy egyenlőre nem kíván élni a települési értéktár létrehozása 
lehetőségével, mivel annak méltó gondozásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik. 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat arra, hogy az 

1.) pontban hivatkozott Kormányrendelet 1. §-a szerint meghatározott értéktár kategóriák közül: 
a) Csaj-tó élővilágának                                              (természeti környezet), 
b) Labodár madárvilágának                                       (természeti környezet), és 
c) Nepomuki Szent János műemlék templom épületének  (kulturális örökség) 
megyei értéktárba való felvételére  a fenti Kormányrendelet 1. melléklete alkalmazásával terjesszen elő 
javaslatot  és ennek érdekében tegye meg a további szükséges intézkedéseket. 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:   Forgó Henrik polgármester 
     Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   Megyei Értéktár Bizottság döntését követő soros testületi ülés 
 

3.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Kató Pálné jegyzőt ezen határozat 
végrehajtásához szükséges dokumentumok (a település könyvtárában fellelhető, a Kiskunsági 
Nemzeti Park és a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetre tárgyra vonatkozó leiratok, a szakmai 
jelentőséget alátámasztó ornitológusok feljegyzései, természetfotósok képei, a Ramsari 
Egyezményben foglaltak, stb.) összegyűjtésében, továbbá a természeti környezet turisztikai és 
gazdasági  lehetőségeinek elemzésében való közreműködésre. 
Végrehajtás határideje:     azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:      Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: soros testületi ülésen a lejárt határidejű határozatról való   beszámolóban 
 

Határozatról értesítést kap: 
- Magyar Anna Csongrád Megyei Közgyűlés Elnökeként (Szeged) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 


