
Beszámoló a Szerepi Települési Értéktár Bizottság eddig végzett munkájáról 

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

sz. Korm. rendelet kimondja, hogy a nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei 

értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, 

valamint a Hungarikumok Gyűjteményében az egyes szakterületenkénti kategóriák szerint kell 

azonosítani és rendszerezni. A Települési Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető 

nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait 

tartalmazó gyűjteményt, és megküldi azt a megyei értéktárba. 

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott 

nemzeti érték felvételét a települési, a tájegységi vagy megyei értéktárba bárki írásban 

kezdeményezheti az adott érték fellelhetőségének helye szerint illetékes önkormányzat 

polgármesteréhez, illetve a megyei közgyűlés elnökéhez címzett javaslatában, a rendelet által 

meghatározott formanyomtatvány kitöltésével. 

A Települési Értéktár Bizottság a hozzá beérkezett javaslatokat megvizsgálja, és a megyei, 

tájegységi vagy települési értéktárak valamelyikébe való felvételéről az értéktár bizottság a 

javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. Egyúttal 

a települési és tájegységi értéktáraknak a megyei értéktárba való megküldésekor az értéktár 

létrehozója javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei 

értéktárba. A megyei értéktárban nyilvántartott értékek hasonló eljárás után bekerülhetnek a 

Nemzeti Értéktárba, amelynek nyilvántartásából választja ki a Hungarikum Bizottság a 

hungarikumokat. 

A bizottság feladata: 

 A települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való 

gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi sajtó, az önkormányzati 

honlap útján, stb) 

 A helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a 

Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása; 

 Döntés a bizottság rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról; 

 Félévente – legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig – a képviselő-testület, 

valamint a település lakosságának tájékoztatása a végzett tevékenységről. 
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A SzTÉB eddig végzett munkája: 

 

A Bizottság a településen és a Hosszúháton lévő természetes és épített örökség egyedeit, 

valamint a különböző gyűjteményeket helyi védelem alá helyezte: 

- A Nagy-utcai hársfákra felkerültek a kerámiatáblák, megszámozva. A táblákat készítette 

Földesi László szobrász; 

- Épített örökségünk megjelölésére elkészült és felállításra került egy oszlop és rajta névtábla, 

a Csonkatorony elé; 

- A magántulajdonban lévő két régi oszlopos kapura is felkerült a helyi védettséget tartalmazó 

felirat (Nagy-utca 24., Petőfi u. 19.); 

- Összegyűjtöttük és digitalizáltuk a településen élőknél fellelhető régi fotókat; 

- Megtisztítottuk a temetőben található I. világháborús sírokat; 

- Részt vettünk a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár „Hajdú-Bihar az értékek otthona 

konferenciáján” A Debreceni Megyeházán. 

 

 

Legfontosabb tervek, feladatok: 

- A „Helytörténeti Szoba” gyűjteményének kategorizálása, visszaállítása; 

- A Csonkatorony Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba való felvétele. 

 

 

 

Szerep, 2017. augusztus 22.      Kenéz Szilvia 

 


