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A pásztói települési értéktár létrehozására 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. júliusi ülésére 
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Intézményirányítási és Szociális Bizottság 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
„A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény egy kerettörvény, 
amely a vázát adja annak a szabályozási rendszernek, melyen keresztül megvalósul a magyar 
nemzeti értékek és a hungarikumok körének a meghatározása, azok felkutatása, dokumentálása, 
rendszerezése, népszerűsítése, a jelenlegi és a jövő nemzedékkel megismertetése és ápolása.” 
 
„A nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy többszörösen összetett, vertikálisan 
felfutó rendszerben, az ún. Magyar Nemzeti Értékek Piramisában (nemzeti értékpiramis) történik.” 
„A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát a települési önkormányzatok adják, amelyek fakultatív 
feladatként megalakíthatják Települési Értéktár Bizottságaikat.” 
„A települési önkormányzat a települési értéktárral kapcsolatos feladatok ellátásával megbízhat az 
illetékességi területén működő intézményt, szervezetet, vagy azok csoportját. Praktikusan itt a 
múzeumokról van szó, amelyek már eddig is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végezték.” 
 

A települési értéktárral kapcsolatos fenti idézetek a 2012. évi XXX. törvényből származnak, 
melyet az előterjesztéshez mellékelünk (1. sz. melléklet). 
 
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. 
rendelet megállapítja többek között a nemzeti értékek szakterületi kategóriáit, a nyilvántartandó 
adatok körét, a települési értéktár létrehozására és gondozására vonatkozó szabályokat. 
A rendeletet az előterjesztéshez mellékeljük (2. sz. melléklet). 
A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáit tekintve a város bővelkedik, pl. egészséges életmód 
(gyógyvíz és fürdőkultúra), épített környezet (romkert), ipari és műszaki megoldások (üveghuta) 
kulturális örökség (Csohány Kálmán, Rajeczky Benjámin, Gál István gyűjtemények, műemlékek), 
természeti környezet (Muzsla, Csenteri várrom környezete) stb., ezért indokolt a települési értéktár 
létrehozása. 
 
Fentiek alapján javasoljuk, hogy az önkormányzat a települési értéktárral kapcsolatos feladatok 
ellátásával bízza meg intézményét, a Pásztói Múzeumot. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a pásztói települési 
értéktár létrehozására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

A képviselő-testület a települési értéktárral kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza 
intézményét, a Pásztói Múzeumot, aki elkészíti a településen fellelhető nemzeti értékek 
adatainak gyűjteményét és az ezzel kapcsolatos döntés-tervezetét társadalmi egyeztetés előtti 
elfogadásra a képviselő-testület elé terjeszti. 

 Határidő: 2013. október 10. 
 Felelős: múzeum igazgató 
 
Pásztó, 2013. július 15. 
 
 Sisák Imre 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 


