
Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság   

Elnöke 

5186/2015. 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 

2015. február 27-i ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2014. második félévi tevékenységéről 

 

 

 

Az előterjesztést készítette:   dr. Bankó Ágnes 

aljegyző, irodavezető 

Jogi és Szervezési Iroda 

 

 

 

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:       

 

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés bizottságai 

 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs:        

 

 

 

Dr. Szigeti László 

megyei főjegyző 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 

Elnöke 

 

5186/2015. 

 

BESZÁMOLÓ 

 

a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 

2015. február 27-i ülésére 

 

Tárgy: Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság 2014. második félévi tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a 37/2013. (VI.28.) Kgy. számú határozatával hozta létre a Bács-

Kiskun Megyei Értéktár Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) és elfogadta működési szabályzatát.  

 

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet  

3. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó 

napjáig beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek. 

 

A Bizottság a 2015. februári ülésén hozott 26/2015. (II.5.) MÉBH számú határozatával elfogadta a 

Bizottság 2014. második félévi tevékenységéről szóló alábbi beszámolóját: 

 

BESZÁMOLÓ  

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG  

2014. MÁSODIK FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján az értéktár bizottság félévente, 

legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének.  

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2013. júniusában került 

megalakításra, de csak 2014-ben kezdte meg a működését a Közgyűlés által a 25/2014. (IV.25.) Kgy. 

számú határozattal jóváhagyott éves munkaterv alapján.  

A Közgyűlés által jóváhagyott munkaterv szerint 2014. év második félévében szeptember és 

november hónapokra tervezett ülést a Bizottság a következő napirendekkel: 

 

Szeptember 

 Előterjesztés a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok megtárgyalására  

 

November 

 Előterjesztés a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok megtárgyalására  

 Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés részére a Bizottság 2014. második félévi 

munkájáról 

 A Bizottság 2015. évi munkatervének és pénzügyi tervének elfogadása 

 

A Bizottság – a munkatervtől eltérően – 2014. második félévében egy ülést tartott augusztusban. A 

Bizottság határozatképes volt.   

A második ülés megtartására négy bizottsági tag novemberben történt lemondására tekintettel nem 

került sor.  

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: 

Htv.) alapján a Bizottság feladata a megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó javaslatok 



elbírálása, a települési értéktárak adatainak nyilvántartásba vétele, javaslattétel és adatszolgáltatás a 

Hungarikum Bizottság részére.  

A megyei értéktárba történő felvételre vonatkozó első javaslat 2014. márciusban érkezett meg, az 

augusztusi ülésig összesen 129 javaslat érkezett.   

A bizottság valamennyi, az ülés időpontjáig érkezett javaslatról tárgyalt.  

A Bizottság 2014. évben összesen 60 nemzeti értéket vett fel a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba. (1. 

melléklet) 

A Bizottság 17 esetben határozott elutasításról, 54 javaslat esetében hiánypótlási felhívásról, 41 

javaslat elbírálása érdekében pedig szakértői vélemény beszerzéséről döntött. 

 

A Bizottság a következő települési értéktárak adatait vette nyilvántartásba: 

 

1. Szeremlei Települési Értéktár 

2. Kiskunfélegyházi Értéktár 

3. Mélykúti Települési Értéktár 

4. Csátaljai Települési Értéktár 

5. Dunavecsei Települési Értéktár 

6. Kunszállási Települési Értéktár 

7. Bajai Települési Értéktár 

8. Helvéciai Települési Értéktár 

9. Lajosmizsei Települési Értéktár 

 

A Bizottság az augusztusi ülésen 12 nemzeti értéket vett fel a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba, 2 

esetben határozott elutasításról, 34 javaslat elbírálása érdekében pedig szakértői vélemény 

beszerzéséről döntött. A Bizottság négy települési értéktár bizottság kérelme alapján engedélyezte a 

hiánypótlási határidő meghosszabbítását. 

 

A Bizottság az augusztusi ülésén a következő nemzeti értékeket vette fel a Bács-Kiskun Megyei 

Értéktárba: 

 

 Nemzeti érték megnevezése 

(Település, ahol a nemzeti érték fellelhető vagy ahonnan 

a javaslat érkezett) 

Nemzeti érték 

szakterületenkénti kategóriák 

szerinti besorolása 

1. Hattyúház  (Kiskunfélegyháza) Kulturális örökség 

2. Móra Ferenc Emlékház _ Móra ház (Kiskunfélegyháza) Kulturális örökség 

3. Kiskun Múzeum – Kiskunkapitány-ház és tömlöc 

(Kiskunfélegyháza), 

Kulturális örökség 

4. Pajkos-Szabó István-féle Szélmalom (Kiskunfélegyháza) Épített környezet 

5. Helvécia Bagolyvár Épített környezet 

6. Helvéciai Hegede Kertészet Agrár- és élelmiszergazdaság 

7. Szent Lajos templom Lajosmizse (Lajosmizse Római 

Katolikus Templom)  

Turizmus és vendéglátás 

8 Kecskeméti magyar kajszibarack (Kecskemét)  Agrár- és élelmiszergazdaság 

9 Kecskeméti barackpálinka (Kecskemét) Agrár- és élelmiszergazdaság 

10 Katona József Színház épülete (Kecskemét)  Épített környezet 

11 Cifrapalota épülete (Kecskemét) Épített környezet 

12 Kodály Zoltán nevelési elvei (Kodály-módszer) (Kecskemét) Kulturális örökség 

 

A megyei értéktárba felvett nemzeti értékek adatai megküldésre kerültek a Hungarikum Bizottság 

részére.  

Az augusztusi ülésen fogadta el a Bizottság a 2014. első félévi tevékenységéről szóló beszámolóját, 

amelyet a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés is elfogadott a 47/2014. (VIII.29.) Kgy. számú 

határozatával.  



A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az augusztus 29-i ülésén a 48/2014. (VIII.29.) Kgy. számú 

határozatával jóváhagyta a Bizottság munkáját segítő szakmai szervezetekkel, intézményekkel 

kötendő együttműködési megállapodás tervezetét is.  

A Közgyűlés döntését követően a következő szakmai szervezetekkel került sor az együttműködési 

megállapodás megkötésére:  

 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete 

 Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara  

 Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara  

 Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

 Kecskeméti Katona József Múzeum  

 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  

 Magyar Nemzeti Levéltár  

 Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

 Bács-Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsa 

 

Az augusztusi bizottsági ülést követően további javaslatok érkeztek a megyei értéktárba történő 

felvételre, így a 2014. évben érkezett javaslatok száma összesen 163. 

A Bizottság a jogszabályban kötelezően előírt feladatai mellett felvállalta, hogy részt vesz a nemzeti 

értékekkel kapcsolatos tájékoztatásban, a megyei értékek népszerűsítésében.  

A Bizottság elnöke, illetve referense az alábbi rendezvényeken tartott előadást a Bács-Kiskun Megyei 

Értéktárról, a Bizottság munkájáról:  

 

 XVII. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás keretében tartott Hungarikum turisztikai 

fórum (Kecskemét) 

 „Hungarikumok, helyi értékek” című rendezvény (Jánoshalma) 

 „Kárpát-medence nemzeti értékei és hungarikumai” (Békéscsaba) 

 „VII. Bajai Újbor Fesztivál – Baja-Gemenc Természeti Napok - 100 éves a Népfőiskola – 

Értékek, Vidékfejlesztés, Borászat – Megyei Értékmustra és Vásár” című rendezvény (Baja) 

 Helyi érték – helyi értékfeltárás című képzés (Kecskemét)  

 Bács-Kiskun megyei polgármesterek szakmai fóruma (Kiskőrös) 

 

A Bizottság javaslatainak figyelembe vételével készült el 2014. augusztusában a „Nemzeti értékek 

Bács-Kiskun megyében” című, 35 megyei értéket bemutató színvonalas, sok információt tartalmazó 

kiadvány magyar, angol és német nyelven. A kiadványt eljuttattuk azokhoz a településekhez, amelyek 

értékei bemutatásra kerültek a kiadványban.  

Javasolom, hogy a Tisztelt Közgyűlés a Bizottság beszámolóját fogadja el.    

 

K e c s k e m é t, 2015. február 13. 

 

          

 Szántó István 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


