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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 30 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 Munkacsoport munkájában – 
2015. decemberi előterjesztésben jelzettekhez képest – annyi változás történt, hogy a Nemzeti 
Művelődési Intézet Nógrád Megyei Irodájának részéről annak vezetője, Máté Lászlóné 
Kaszás Mária vesz részt a további munkában.  
 
A Bizottsággal kapcsolatos munkaszervezeti teendőket továbbra is a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályának munkatársai látják el. 

Kedvező változás állt be a beérkező javaslatok számát illetően. A kialakult gyakorlatnak 
megfelelően továbbra is minden frekventált időszakban külön felhívásokkal élünk a 
települések felé, melynek eredménye mostanában látszik beigazolódni. A települések és a 
civil szervezetek részéről egyre több kezdeményezés érkezik be, így a Munkacsoportnak és a 
Bizottságnak egyre több indítványról kell döntenie. Ennek következtében várhatóan 2016 
júniusában is ülésezni kell a két testületnek, annak érdekében, hogy a beérkező javaslatokat el 
lehessen bírálni. 

Tájékoztatom a testületet, hogy a 2015. december 17-én, valamint a 2016. április 28-án tartott 
bizottsági üléseken – a Munkacsoport javaslatait figyelembe véve – a következő értékek 
kerültek felvételre a Megyei Értéktárba: 
 

1. Balassagyarmati ortodox temető 
2. Gyöngyös főkötő 
3. Lóci kalendárium 
4. Tinódi Lantos Sebestyén éneke 
5. Mikszáth Kálmán emlékház 
6. Szontágh-ház 
7. Madách-kúria 
8. Lapujtői népviselet 
9. Palóc Múzeum és Palóc liget 
10. Drégely vára és várjátékok 
11. Sámsonházai Geológiai Tanösvény 
12. Háromnyílású műemlék kőhíd (Héhalom) 
13. Szent Márton római katolikus templom (Csesztve) 
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14. Kishartyán római katolikus temploma 
15. Népi harangláb (Cered) 
16. A szécsényi evangélikus templom oltára 
17. Teleki-Degenfeld kastély és műemléki környezete, valamint a Teleki-kultusz 

(Szirák) 
18. Karancs-kápolna 
19. Barják képeslapgyűjtemény 
20. A kazári női népviselet 
21. Rimóci táncok 
22. Rimóci népviselet 
23. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó (Bánk) 
24. Palócok Vigyázó Nagykeresztje és a kápolna (Herencsény) 
25. Riolit tufa (Kazár) 
26. Millenniumi facsoport – Szent István Park (Litke) 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
 
Salgótarján, 2016. május 2. 
 

Barna János 
     a Bizottság elnöke 

 
 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 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 2016. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadja. 

Salgótarján, 2016. május 26. 
 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 

 

 

 


