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Tisztelt Közgyűlés! 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott jogával élve a 70/B/2013. (VI. 
6.) Kgy. határozatával létrehozta a Nógrád Megyei Értéktár Bizottságot (továbbiakban: 
Bizottság), továbbá elfogadta annak Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: 
SZMSZ). A Bizottság koordinálja a Nógrád megye területén azonosított települési értéktárak 
adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a megye területén fellelhető 
nemzeti értékek azonosításáról, valamint gondozza a Nógrád megyei értéktárat. A megyében 
eddig összesen – a településektől kapott tájékoztatás alapján – mintegy 41 értéktár bizottság 
létrehozásáról értesültünk. 

A Bizottság működésére a 2013. április 16-i Magyar Közlönyben kihirdetett, a magyar nemzeti 
értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Korm. rendelet) tartalmaz útmutatást, melynek 3.§-a szerint félévente beszámol tevékenységéről a 
közgyűlésnek. 

Az SZMSZ X. fejezete tartalmazza a Bizottság munkáját segítő, Szakmai Munkacsoportra 
(továbbiakban: Munkacsoport) vonatkozó rendelkezéseket. A szakmai Munkacsoport a legutóbbi 
beszámoló óta két ülést tartott. 
A Bizottsággal kapcsolatos munkaszervezeti teendőket továbbra is a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályának munkatársai látják el. 

Tájékoztatom a testületet, hogy az elmúlt beszámolót követően egy ülést tartott a Bizottság. 
Következő ülésüket várhatóan 2018. június 14-én tartják meg.  
A 2017. december 14-én tartott bizottsági ülésen – a Munkacsoport javaslatait figyelembe véve – 
a következő érték került felvételre a Megyei Értéktárba: 

- A bujáki kutyaköszörű 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
Salgótarján, 2018. május 3. 
 

Barna János 
       a Bizottság elnöke 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi I. féléves munkájáról  

szóló beszámoló elfogadására 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Nógrád 
Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadja. 

Salgótarján, 2018. június 14. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Langár Ágnes 
Nógrád megyei aljegyző 

 


