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Kecskeméti Települési Értéktár  
Bizottság 

___________________________________________________________________________ 

Ügyiratszám: 3.323-17/2017. 

 

BESZÁMOLÓ 

  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. június 22-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2017. év I. félévi 

tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A települések szellemi és tárgyi értékeinek feltárása, megőrzése és bemutatása, valamint a 

nemzeti tudat erősítése érdekében az Országgyűlés elfogadta a magyar nemzeti értékekről és a 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt, s annak végrehajtására a Kormány 

megalkotta a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV.16.) Korm. rendeletet. 

 

A fenti jogszabályok alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

147/2013. (V.30.) határozatával létrehozta a „Kecskeméti Értéktárat”, majd a 276/2013. 

(X.30.) határozatával megalakította a 15 tagú Kecskeméti Települési Értéktár Bizottságot (a 

továbbiakban: Értéktár Bizottság).  

A Kecskeméti Települési Értéktárba (a továbbiakban: Települési Értéktár) felvett értékek 

gondozásával összefüggő adminisztratív feladatokat Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 303/2015.(XII.17.) határozata alapján 2016 januárja óta Kecskemét Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala látja el. A Kecskemét város honlapjáról is elérhető 

ertektar.kecskemet.hu internetes felület részletes tájékoztatást nyújt az Értéktár Bizottság 

megalakulása óta eltelt több mint három évben eddig felvett értékekről, valamint az elért 

eredményekről, programokról.  
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Az Értéktár Bizottság 2017. évben eddig két alkalommal ülésezett.  

1/2017.(III.21.) KÉBH. számú határozatában a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 

Működési Szabályzata módosításáról döntött a bizottság, miszerint a Működési Szabályzat III. 

A bizottság működése rész 1. pontja „A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente 

kétszer tartja” szöveg módosítása kerül. A javaslatot a tagok ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadták, tekintettel arra, hogy a gondosan elkészített előterjesztések megvitatására 

elegendő az évi két alkalom. 

A bizottsági ülés zárásaként a felvett értékek gondozásával és megismertetésével kapcsolatos 

tájékoztatást hagyták jóvá a bizottság tagjai. 

2/2017.(III.21.) KÉBH. számú határozatában a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság a 

2017. évben megjelentetni tervezett „Kecskemét értékei, kecskeméti értékek”című 

kiadványhoz előzetes elképzelések, konzultációk alapján elkészült logóterveket - a tipográfia 

módosítását kérve - elfogadta. Terveink szerint a kiadványban a Kecskeméti Települési 

Értéktárba 2016. december végéig felvett közel 180 érték, többek között az UNESCO 

szellemi kulturális örökség listájára felkerült Kodály-módszer is bemutatásra kerül majd. A 

Kodály-módszer Hungarikum. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság – a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottsággal 

való folyamatos együttműködésnek megfelelően  - 2017. március 28-i ülésén megtárgyalta „A 

Kecskeméti Települési Értéktár adatainak nyilvántartásba vétele” tárgyú előterjesztést, és a 

35/2017.(III.28.) MÉBH számú határozatával a Kecskeméti Települési Értéktárba felvett 

értékek adatait nyilvántartásba vette. A bizottság felkérte elnökét, hogy a Kecskeméti 

Települési Értéktár 2016. október 20 – ig nyilvántartásba vett adatait nyilvántartás céljából 

küldje meg a Hungarikum Bizottság részére.                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

A jelen beszámolót a Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság 2017. május 10-i ülésén 

megtárgyalta és a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Kecskemét, 2017. május 11. 

 

  

 

       Prof. Dr. Sztachó-Pekáry István 

         a Kecskeméti Települési Bizottság Elnöke       

               s.k   


