Tájékoztató a Tiszaföldvári Települési Értéktár Bizottság Működéséről

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy Tiszaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (2) bekezdése alapján a 238/2021. (X.28.)
határozatával 2022. január 1. napjával önálló Tiszaföldvári Települési Értéktár Bizottságot (a
továbbiakban: Bizottság) hozott létre.
A Törvény alapján:
a) a magyar nemzeti értékek, köztük a hungarikumok megőrzendő és egyedülálló
értékek;
b) az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze
kell gyűjteni, dokumentálni, az értékvédelem alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú
nyilvántartás és kutathatóság szabályai szerint meg kell őrizni, az értékeket pedig ápolni,
védelmezni és támogatni kell;
c) örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi
alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni;
d) a nemzeti értékeink védelme hozzájárul a nemzeti azonosság-tudat kialakulásához és
megszilárdításához;
e) nemzeti értékeink széles körű hazai és külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi,
szellemi, kulturális, gazdasági teljesítményünk, természeti és épített értékeink elismertetése,
valamint a nemzeti arculat erősítése egyaránt kiemelkedő jelentőségű.
A Bizottság feladata a Törvényben és annak végrehajtására kiadott a magyar nemzeti értékek
és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának
szabályozásáról szóló 324/2020. (VII.1.) kormányrendeletben meghatározottak szerint:
azonosítja a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat és
nyilvántartás céljából megküldi azt a Megyei Értéktár Bizottság részére.





A Hungarikumok Gyűjteménye szerinti szakterületenkénti kategóriák szerint
azonosítja és rendszerezi a Települési Helyi Értékek Gyűjteményében a Bizottság által
Tiszaföldvár kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvánított javait. Ezek fellelhetőségét,
bemutatását az egyediségükre, speciális tiszaföldvári kötődésükre, jellemzőire
vonatkozó leírással vagy egyéb dokumentációval nyilvántartja.
Gondoskodik a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő
megismeréséről. Évente tájékoztatja a Képviselő-testületet és a város lakosságát a
végzett tevékenységéről.
Javaslatot tesz a Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételére.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái
A nemzeti értékek adatait a települési, megyei és ágazati értéktárakban, a Magyar Értéktárban,
valamint a Hungarikumok Gyűjteményében a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint
kell azonosítani és rendszerezni:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai beleértve az
erdészet, halászat, vadászat, az élelmiszerek és állategészségügy területét;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat
szellemi termékei és tárgyi javai;

c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve
elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek
megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó
szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézművességet
is - szellemi termékei és tárgyi javai;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai;
f) nemzetiséghez kapcsolódó érték: az adott nemzetiség identitásához kötődő jelen- vagy
múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny, illetve hivatásos előadó-művészeti, hitéleti,
alkotóművészeti hagyományainak összessége, valamint nemzetiség által épített és tárgyi
örökség;
g) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a
szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett
testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység;
h) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
i) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai.
Amennyiben valaki élni szeretne egy településhez köthető érték nemzeti értékké
nyilvánításának javaslattételével melynek első lépése - a nemzeti értékpiramis elve szerint –
az adott érték fellelhetőségének helye szerinti település értéktár bizottságához történő javaslat
benyújtása.
A hungarikummá nyilvánítás egy, a piramisépítéshez hasonló, alulról építkező, többlépcsős
folyamat, melyet bárki kezdeményezhet a megfelelő formanyomtatvány illetékes bizottsághoz
történő benyújtásával.
Tiszaföldvár vonatkozásában a javaslatokat a „Tiszaföldvári Települési Értéktár Bizottság”
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. címre (illetőleg: szervezes@tiszafoldvar.hu e-mail
címre) kell benyújtani a kezdeményezésre meghatározott nyomtatványon, amelyet indokolni
és lehetőség szerint dokumentálni is szükséges. A javaslattétel tartalmára és formájára
vonatkozó rendelkezéseket a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való
felvételéről és az értéktár bizottság munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII.1.)
Korm. rendelet tartalmazza.
A beérkezett javaslatot a Bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint 30 napos
határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a
megállapított határidőig nem tesz eleget, a Bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt
elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő
felvételt ismételten indítványozza.
A javaslati adatlap a következő címről tölthető le:
hungarikum.hu/sites/default/files/1. Telepulesi_tajegysegi_ágazati javaslati adatlap_0.docx

