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                 Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a nemzeti  örökségünk ápolása és védelme, hazai és külföldi bemutatása, 
valamint  az  egyedülálló  magyar  értékek  megismertetése  céljából  megalkotta  a  magyar 
nemzeti  értékekről  és  hungarikumokról  szóló  2012.  évi  XXX.  törvényt  (a  továbbiakban: 
Törvény). 

A Törvényben lehetőséget biztosít arra, hogy a települési önkormányzat települési értéktárat, 
valamint  Települési  Értéktár  Bizottságot  hozzon  létre.  A  Települési  Értéktár  Bizottság 
szervezi  a  településen  fellelhető  nemzeti  értékek  azonosítását,  létrehozza  a  településen 
fellelhető  nemzeti  értékek  adatait  tartalmazó  gyűjteményt  és  megküldi  azt  a  megyei 
értéktárba.

A  törvény  végrehajtására  vonatkozó  részletszabályokat  a  magyar  nemzeti  értékek  és  a 
hungarikumok  gondozásáról  szóló  114/2013.  (IV.16.)  Korm.  rendelet  (a  továbbiakban: 
Rendelet) határozza meg. 

A Rendelet 3. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a Települési és Megyei Értéktár Bizottságok 
létrehozásáról és működéséről:

„3.  §  (1)  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 Rendelet 2.§-a szerint a települési önkormányzat – 2013. április 17-ei - hatálybalépésétől 
számított 60 napon belül dönt arról, hogy kíván-e élni a települési, tájegységi, megyei értéktár 
létrehozásának  lehetőségével.  E  döntésről,  továbbá  a  helyi  értéktár  bizottság  alakításáról, 
illetve az értéktár összeállításával, továbbításával kapcsolatos feladatokat ellátó szervezetről 
30 napon belül tájékoztatja a megyei közgyűlés elnökét.



A települési önkormányzat az értéktár, illetve az értéktár bizottság létrehozására vonatkozó 
nemleges döntést bármikor megváltoztathatja.

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető nemzeti érték felvételét a települési, 
tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti.

Kiszombor  kiemelkedő  építészeti  örökséggel  büszkélkedhet,  településünkön  egy  országos 
jelentőségű műemléki környezet és a megyei átlagnál jóval több védett objektum van. 
Az önkormányzat Településrendezési Tervében a belterületen kijelölt „műemléki jelentőségű 
terület”  és  az egyes  műemlékek köré kijelölt  „műemléki  környezet”  a  település  építészeti 
szempontból legértékesebb, az országos védettségű objektumok többségét tartalmazó része, 
de ezen kívül régészeti lelőhelyek a település bel- és külterületén egyaránt előfordulnak és 
mint ilyenek, a kulturális örökség védelméről szóló törvény alapján általános védelem alatt 
állnak.

Ezek  a  védett,  központi  területek  képezik  Kiszombor  kulturális  örökség  szempontjából 
kiemelten kezelendő területeit.

Tisztelt Képviselő-testület! 

A fentiek alapján mondhatjuk,  hogy településünk az országos és helyi  jelentőségű értékek 
számbavétele és őrzése tekintetében már jelentős lépéseket tett. Mindezekre tekintettel úgy 
vélem, a  hivatkozott  jogszabályok szerinti  települési  értéktár,  valamint  Települési  Értéktár 
Bizottság megalakítása és működtetése nem szükséges. 
Ugyanakkor  fontosnak  tartom,  hogy  a  megyei  értéktárban  helyet  kapjanak  településünk 
kiemelt  épített  és  kulturális  értékei.  A szabályozás  nem zárja  ki,  hogy erre  bárki,  így  az 
önkormányzat is javaslatot tegyen, ez nem kötött a helyi értéktár bizottság működtetéséhez. 

Mindezek előterjesztése alapján kérem, hogy a Képviselő-testület tekintse át az önkormányzat 
területén  számba  vehető  értékeket,  vizsgálja  meg  a  települési  értéktár  és  a  helyi  értéktár 
bizottság létrehozásának lehetőségét és szükségességét. 

Javaslom, hogy az önkormányzat Településrendezési Tervében szereplő műemlékeink megyei 
értéktárba történő felvételét kezdeményezzük. 

Kiszombor, 2013. május 23.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Tárgy: Települési értéktárak létrehozása

___/2013.(V. 28.) KNÖT h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  települési 
értéktárak létrehozása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a 
magyar  nemzeti  értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. 
rendelet  (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ában foglaltak szerint nem kíván élni a települési 
értéktár létrehozásával.

2.  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Rendelet  6.  §-ában 
foglaltak  szerint  javaslatot  tesz  a  Csongrád  Megyei  Közgyűlés  elnökének  az  alábbi  a 
településen  található  műemlékek  és  műemléki  környezet  megyei  értéktárba  történő 
felvételére:
- Darálómalom és magtár (József Attila u. 5., hrsz.:9/16),
- Rónay-kastély (Móricz Zsigmond u. 1-3., hrsz.: 1448/2),
- Magtár (Nagyszentmiklósi u. 6., hrsz.:1144/2),
- Magtár (Óbébai utca, hrsz.:539/11),
- Rónay-kúria (Szegedi u. 1., hrsz: 1/2),
- Magtár (Szegedi u. 1., hrsz: 1/3),
- R. k. kerektemplom (Szent István tér, hrsz.: 1152),
- A középkori kerektemplom műemléki környezete
- Rónay Tibor-kúria (Szt. István tér 1., hrsz.: 2/4),
- Rónai-sírkápolna, Borzecjky-kripta, Kálvária kápolna maradványai (Óbébai u. 56.,hrsz.:888)
- Volt szeszgyár, malom és kútház (Dénes-major, hrsz: 05563).

A határozatról értesül: 
- Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke 
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár 


