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Előterjesztés 
a Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, amely 
a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint szervezi a településen 
fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait 
tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. Aszód Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2016. novemberi ülésén Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításával létrehozta a Települési Értéktár Bizottságát.  

A Bizottság létrehozása után a Képviselő-testület a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2), valamint a magyar nemzeti értékek és 
hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról 
szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján elfogadta a Települési Értéktár Bizottság (a 
továbbiakban: Bizottság) Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Bizottság szükség szerint, de évente legalább 
kétszer ülésezik, és tevékenységéről évente beszámol Aszód Város Önkormányzat Képviselő-
testületének. 
 
Fentiekre tekintettel kértem Odler Zsolt képviselő urat, hogy készítsen az év végi utolsó 
képviselő-testületi ülésre egy beszámolót. Elnök úr a beszámolót elkészítette és elfogását kéri a 
Képviselő-testülettől. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képzi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és támogassa a határozati 
javaslat elfogadását.  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

 /2021. (XII. 15.) határozata  
a Települési Értéktár Bizottság 2021. évben végzett munkájáról 

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság 2021. 
évben végzett munkájáról szóló beszámolót. A Képviselő -testület megköszöni a bizottsági tagok 
lelkiismeretes munkáját.  

 
Felelős:  Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester 
Határidő:  a Települési Értéktár Bizottság értesítésére azonnal  
 
 
 
Aszód, 2021. december 6. 
 
 
  Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs   
              polgármester 
 
 
Látta: Dr. Lukács Adrienn  
                     jegyző 
 
 


